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Handledningen till programserien Pedagogens retorik är avsedd att användas som ett stöd i
lärarutbildningarnas retorik- och didaktikkurser samt i kurser som behandlar lärarrollen, dess
grundläggande villkor och arbetsverktyg. Den kan också användas i yrkesverksamma lärares
kompetensutveckling, som utgångspunkt för arbetslagsdiskussioner, av vfu-handledare tillsammans med
sina studenter och av enskilda lärare som vill fördjupa sin förståelse och kunskap utifrån programserien.
Handledningen inleds av docent Tina Kindeberg, forskare i pedagogik och retorik som leder den kurs i
pedagogens retorik som vi följer i programseriens fyra avsnitt. Därefter fokuserar handledningen på varje
enskilt avsnitt, med följande innehåll:








Kort presentation av avsnittets innehåll och längd
Förslag till föraktiviteter, innan avsnittet visas
Förslag till diskussionsfrågor efter det att avsnittet visats
Förslag till enskild logg-uppgift efter diskussion
Kort utveckling av några idéer som berörs i avsnittet
Aktuella begrepp till lärarens verktygslåda
Litteratur- och programtips för fortsatt fördjupning

De fyra lärare som deltar i programmets retorikkurs är lågstadielärare Johanna Söderström,
mellanstadielärare Agneta Siverhäll, högstadielärare Benita Holmgren och gymnasielärare Oscar Persson
och vi ser klassrumsituationer från Björknässkolan, Tunaskolan och Mörby gymnasium.
Handledningen är skriven av Fil dr. Ann S. Pihlgren, forskare, lärarutbildare och skolutvecklare bland
annat vid Stockholms universitet, med tankeutveckling, lärande i samspel och elevinflytande som
intresseområden.
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Det är med glädje jag inledningsvis skriver några rader till denna smått historiska handledning som
uppmärksammar betydelsen av lärarnas undervisningsspråk. Mer specifikt ett språk för den muntliga
relationens pedagogiska betydelse för elevernas lärande. Pedagogens retorik handlar om vikten av att
förstå och nyanserat kunna kommunicera de känslor som väcks när lärares och elevers varierande
kunskaper och erfarenheter möts – ett hittills försummat kunskapsområde i lärarutbildningen. Det är just
i detta mellanmänskliga möte som de muntliga uttrycken skapar känslor och bidrar till att ämnet känns
meningsfullt, läraren trovärdig och lärmiljön trygg. Eller tvärtom! Ämnet känns ointressant, läraren
okunnig och klassrummet känns allt annat än tryggt. Hur gärna vi lärare än skulle önska att den
undervisning vi leder och ansvarar för blir precis så effektiv som vi planerat, vet vi alla att undervisningen
många gånger väcker överraskande ”tankekänslor” hos dem som lyssnar. Vare sig vi är vuxna eller barn,
hemma eller på arbete gör sig alltid först en känsla påmind när någon talar. Dessa känslor som väcks i
mötet mellan lärare och elever är därför av största betydelse för lärare att kunna använda som en resurs
och stöd till elevernas lärande. Då behövs ett gemensamt språk för den muntliga relationen. De frågor som
denna handledning så förtjänstfullt söker möta är: - Hur uttrycker jag min kompetens på ett sätt som gör
att elevernas intresse vidhålls för det jag har att säga? Hur interagerar jag med eleverna så att detta
intresse vidhålls? På vilket sätt kan jag vidhålla elevernas uppmärksamhet på det valda ämnesinnehållet?
Dessa är den pedagogiska retoriska relationens kännetecken och hur väl vi klarar att leda den relationen
har avgörande betydelse för om undervisningen blir ett stöd till såväl elevernas kunskap – som
personlighetsutveckling. I förlängningen rör dessa frågor också hur väl vi ansvarar för vårt politiska
uppdrag. Ett samhällsuppdrag som lärare har haft sedan antiken. Det var då idén föddes om samhällets
ansvar för att utbilda och fostra den nya generationens medborgare till humana och demokratiska
samhällsmedborgare med målet ett gott liv för alla. Landets lärare har som enda yrkesgrupp fått detta
förtroende! Kontinuerliga diskussioner om hur vi förvaltar detta uppdrag i den konkreta undervisningen
är därför också mycket viktigt för varje ny generation lärare. Det är kring dessa frågor som Pedagogens
retorik erbjuder värdefulla förslag till aktiviteter och diskussioner.
Tina Kindeberg
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Programlängd: 28:33 minuter
Rösten har vi inte fått för att prata med oss själva, utan för att skapa relationer till andra människor.
Hur hittar du som lärare den nödvändiga kontakten till dina elever? Tina Kindeberg menar att den
muntliga relationen är lärarens främsta resurs. Men lärare behöver begrepp för att gemensamt kunna
utveckla sin profession. Genom ett yrkesspråk kan man lägga upplevelser och känslor utanför sig själv,
granska dem tillsammans med andra och lära sig av sin klassrumsvardag.
Lärarens yrkeskunnande kommer till uttryck för eleverna genom språkets känsloaspekter ethos – förmåga
att uttrycka sitt ämne med engagemang och intresse och därmed skapa sitt förtroende, pathos – förmåga
att uttrycka intresse för och tilltro till eleverna, och logos – förmågan att uttrycka sitt ämneskunnande
meningsfullt. Dessa kommunikativa förmågor kan övas genom analys av undervisningssituationer och i
diskussioner med andra. Att vara en god lärare är inte en medfödd naturbegåvning.
Läraren behöver ta hänsyn till och reflektera över de mänskliga villkor som innebär: att alla människor
har behov av att bli sedda och bekräftade (det biologiska villkoret), att hur människor ser och bekräftar
varandra eller inte kommer att påverka självuppfattningen (det moraliska villkoret), och att de vanor och
karaktärsdrag som eleverna internaliserar kommer att påverkas av de aktiviteter läraren väljer att
iscensätta i klassrummet (det politiska villkoret). Läraren leder på så sätt människors relationella
beroende i klassrummet och behöver ha en medvetenhet om det i sin yrkesutövning.

Tidsåtgång: ca. 20 minuter
Före programmet kan deltagarna gärna förbereda sig genom att diskutera sin förförståelse av någon av de
centrala idéer som kommer att presenteras. På så sätt har var och en också en större beredskap att förstå
och fördjupa sitt eget tänkande kring avsnittets innehåll.
1.

Varje deltagare funderar under några minuter över en egen pedagogisk förebild som han/hon
mött. Anteckna.

2.

Deltagarna berättar därefter två och två kort för varandra om sina förebilder och försöker
definiera vilka kompetenser/egenskaper som gjorde dem förebildliga.

3.

Samla egenskaper/kompetenser gemensamt på tavlan.

4.

I par diskuterar deltagarna därefter den gemensamma listan: Är kompetenserna/ egenskaperna
medfödda och/eller är de möjliga att utveckla?

Tidsåtgång: 30-60 minuter
Programmet behandlar flera viktiga frågor, som delvis hör samman. Välj att diskutera en fråga
tillsammans, som känns särskilt angelägen, eller låt grupper diskutera varsin fråga och avsluta med
gemensamma gruppredovisningar av tankar och frågeställningar.
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1.

Varför lärarkunskap är tyst. I programmet talas om den tysta lärarkunskapen, som vi behöver
gemensamma begrepp för att sätta ord på. Med ett gemensamt språk kan man ta kollegorna till
hjälp att utveckla sina lärarfärdigheter, man kan granska sin egen lärarpraktik och lärarens yrke
blir därmed mer professionellt. Tina Kindeberg menar att kunskapen är ”tyst” eftersom alltför lite
forskning undersökt det konkreta mötet mellan lärare och elever. Därför har vi inte utvecklat
analytiska begrepp.
Men varför har lärarna själva inte utvecklat ett gemensamt yrkesspråk? Vilka hinder finns för att
utveckla en gemensam analys och granskning av vad som sker i varje klassrum? Hur kan hindren
minimeras och möjligheter för en professionell dialog utvecklas?

2.

Lärarens särskilda kunskaper och färdigheter. Många tycks tro att lärarens karisma och
talang är en medfödd egenskap, men så är det inte menar Tina Kindeberg i programmet. Att
kunna sätta ord på sina kommunikativa erfarenheter hjälper läraren att lyckas. Lärarkunskapen
är ett färdighetsämne som kan tränas och utvecklas.
Kan man utvecklas till en bra lärare eller är det delvis en medfödd talang? Vad kan en duktig lärare
som en mindre duktig lärare inte kan? Hur kan god lärarkompetens utvecklas? Vem ska ta ansvar
för att det sker?

3.

Läraren som ledare av pedagogiska relationer i klassrummet. I programmet talas om att
läraren måste ha förmåga att kunna fånga elevernas uppmärksamhet genom att skapa en relation
till varje elev och genom att leda människors relationella beroende i klassrummet. I människans
villkor ingår att vilja bli sedd och bekräftad (biologiskt villkor), att bekräftelse påverkar vår
självuppfattning (moraliskt villkor) och att vanor och karaktärsdrag fostras genom det vi är med
om (politiskt villkor).
Men hur går det rent praktiskt till när man som lärare skapar en personlig relation till varje elev?
Och vilka arbetssätt, rutiner och värderingar måste läraren välja att använda i det dagliga,
praktiska arbetet för att lyckas leda det relationella beroendet i klassrummet?

Tidsåtgång: 20-30 minuter
Genom att var och en skriver en enskild logg efter de intryck som förarbetet, avsnittet och
efterdiskussionerna ger, fördjupas den personliga förståelsen för innehållet. Loggen kan användas som en
del av deltagarens personliga dokumentation. Loggen kan också användas som underlag för kollegial
respons, där en annan deltagare läser och (skriftligt eller muntligt) delger de funderingar och tankar som
läsningen ger upphov till. Beskriv syftet innan uppgiften lämnas ut.
Utifrån programmet och våra diskussioner, skriv ner dina reflektioner kring följande ämne (högst en A4sida):
Mina nuvarande styrkor och förbättringsmöjligheter som lärare, med utgångspunkt i uppdraget att leda de
pedagogiska relationerna i klassrummet, samt vad som krävs för att jag ska utvecklas vidare.

Fördjupning är avsedd som stöd för lärarutbildaren och kan vid behov användas som underlag för korta
informationspass för att fördjupa diskussionerna.
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Forskning om personer som blir experter inom ett arbetsområde, och som alltså lyckas enastående väl i
sin profession, visar att de övat mycket och länge på det område de behärskar. Experter utmärks ofta av
att de arbetar utomordentligt uthålligt och utan att ge upp inför synbara misslyckanden. Experten är
expert inom sitt eget område, det vill säga det område han/hon övat och praktiserat, men kan inte direkt
överföra sin expertis till andra områden.
Lars-Erik Björklund, forskare vid Linköpings universitet, genomförde i sin doktorsavhandling en
omfattande genomgång av psykologisk, medicinsk, pedagogisk och annan forskning om experter och vad
som skiljer deras tänkande från andra. Experterna har en överlägsen förmåga att känna igen mönster, de
gör automatiska bedömningar och agerar ofta intuitivt. Det tar lång tid att bli expert inom ett område och
att nå expertkunskap kräver att den som är i lärande möter en stor variation av erfarenheter. Experten
kan, särskilt i komplexa och pressade situationer bedöma, fatta beslut och agera mer eller mindre
automatiskt eller intuitivt med stöd av sina implicita minnen. Igenkänningen sker omedvetet och
automatiskt och ger en känsla av att man vet på ett självklart sätt. Experten kan ha svårigheter med att
bedöma vad nybörjare finner svårt eller hur saker ska förklaras. Till skillnad från experten härmar
novisen ofta en mer kunnig förebild, men förstår inte alltid bakomliggande orsaker till varför vissa
moment eller rutiner genomförs. Den något mer erfarne behärskar de vanligast förekommande
yrkessituationerna men kan få svårigheter med hur avvikelser och nya situationer ska mötas. I
utvecklingssteget strax före expertkunskap behärskar den yrkeskunnige de flesta förekommande
situationer men kan behöva tänka igenom olika lösningar i mer ovanlig fall. Här kan den yrkeskunnige
oftast förklara sina avväganden och ställningstaganden för andra.

Många faktorer påverkar utfallet i klassrummet – individer, förväntningar, händelser och sammanhang i
klassrummets micromiljö, såväl som faktorer på en mer samhällelig macronivå. Varje uppkommen
situation är därför ny och måste tolkas av läraren med expertens erfarenhet och kunskap.
För lärarens del ställer arbetet krav på goda ämneskunskaper och på allmän pedagogisk kunskap
exempelvis om pedagogiska teorier. Men arbetet ställer också höga krav på kunskap som kan sägas utgöra
lärarens eget professionella signum, nämligen det kunnande som är en syntes av ämneskunskaperna och
kunskaper om lärande, om ungdomar, skola och samhällets krav. Forskaren Lee Shulman kallar denna
kunskap för PCK, ’pedagogical content knowledge’, pedagogisk innehållskunskap. Läraren måste ha
förmåga att förstå hur ämnet kan levandegöras så att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar,
kan förstå och bli intresserade av att lära sig mer. Det är en professionell kunskap som handlar om hur
man kan introducera andra i ämnets lärgemenskap och som inte självklart är ett resultat av goda
ämneskunskaper eller kunskaper om teorier.
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Pedagogisk innehållskunskap (PCK, pedagogical content knowledge), lärarens speciella kunskap, är alltså
en syntes av allmän pedagogisk kunskap (pedagogical knowledge) och kunskap i det ämne man
undervisar (content knowledge), något som illustrationen ovan avser att visa.

Aristoteles menar att människan lär sig genom den sociala kontext där hon lever. Kunskap är ett första
steg som föregår förståelse, och som i sin högsta form resulterar i visdom. Individen skaffar sig goda vanor,
först genom att härma en mer kunnig person. Vartefter som de goda vanorna internaliseras, integreras de
som dygder: intellektuella dygder som att visa omdöme, intellektuell hederlighet och integritet; moraliska
dygder som mod, medvetenhet och rättrådighet. Dygderna resulterar i förmåga att agera, tänka och förstå
i olika situationer. Var för sig kan dygderna inte hjälpa oss, när vi möter komplexa dilemman i det verkliga
livet.
Aristoteles idé om vanor som internaliseras till dygder och till praktisk visdom får till konsekvens att
läraren genom sitt sätt att tala och agera i klassrummet, genom sitt val av aktiviteter och rutiner kommer
att fostra eleven och utveckla elevens karaktär mer eller mindre medvetet.

Begreppsförteckningen är avsedd som stöd för lärarutbildaren och kan vid behov lyftas upp som
gemensam genomgång inför diskussion eller enskilt skrivande.
Didaktik, pedagogik och psykologi är begrepp som används för att beskriva teorifält inom lärarens
arbetsområde. Pedagogik är vetenskapen om uppfostran och undervisning och innefattar vetande från
filosofi, psykologi, sociologi, antropologi, ekonomi och flera andra discipliner. Didaktik eller
undervisningslära rör lärandets organisation, vad som påverkar undervisningen och dess innehåll: Vad
ska läras ut? Varför? Hur? För vem? Av vem? Didaktiken kan ses som en del av pedagogiken. Psykologi,
läran om själslivet, beskriver djurs och människors sätt att handla, uppleva och reagera. Psykologin
omfattar flera grenar, utvecklingspsykologi och individualpsykologi är några. Retorik kan snarast sägas
omfatta människans språkliga förmåga och uttryckssätt, alla former av mänsklig kommunikation med
talet som utgångspunkt. Pedagogisk retorik är en syntes av pedagogik och retorik och handlar om den
pedagogiska relationen i det pågående mötet i klassrummet, lärarens muntliga färdigheter och ett
metaspråk för lärarens muntliga färdigheter.
Ethos, pathos och logos är centrala begrepp inom retoriken. Aristoteles talar i ”Retoriken” om tre
verkansmedel i språket som alla behöver komma till uttryck när man har för avsikt att övertyga: Ethos är
känslor som rör talarens karaktär, pathos de känslor som talet söker väcka och väcker hos lyssnarna och
logos, orden som ska visa och styrka talarens kunskaper. Lärarens yrkeskunnande kommer till uttryck i
förmåga att väcka förtroende (ethos), förmåga att väcka tilltro (pathos), och förmåga att väcka intresse för
sitt ämnesområde (logos). När dessa tre känsloaspekter harmonierar finns förutsättningen till att läraren
framstår som övertygande. Övning i att analysera ethos, pathos och logos, gärna i samspel med kollegor,
kan hjälpa läraren att utveckla en allsidig kompetens.
Förebildlighet handlar om att genom sitt sätt att vara fungera som mästare, som en förebild, för någon
som lär sig ett nytt område. Det handlar inte om att efterapa eller härma utan att eleven genom
förebildens föredöme finner sitt eget engagemang i det aktuella ämnet. Eleverna, liksom lärarstuderande,
söker efter förebilder för att förstå det nya området. Om de upplever läraren som trovärdig, kunnig och
engagerad så kommer de välja att lyssna på honom/henne. Redan under antiken formulerades att
lärarens karaktär bör vara vis, klok, och vältalig.
En muntlig relation är den kontakt som uppstår mellan elever och lärare då läraren vunnit elevernas
tillit. För att kunna skapa en god muntlig relation mellan lärare och elever finns det olika mänskliga villkor
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som läraren måste väga in i mötet med sina elever. Till grundläggande mänskliga villkor som påverkar
lärandet i klassrummet, hör människans relationella beroende:


Det biologiska villkoret möter frågan ”Vad är ett vi?” och handlar om människans behov att bli
bekräftad. En människa föds in i ett livslångt beroende av andra, av att bli bejakad, bekräftat och
sedd. Undervisningssituationen är inget undantag.



Det moraliska villkoret möter frågan ”Vad gör vi när vi talar med varandra?” och handlar om
hur vi ser och bekräftar varandra. Självuppfattningen skapas i det pågående mötet. Beroendet av
andra människor gör oss också sårbara. I klassrummet måste eleverna få lära sig hur vi påverkar
varandra med orden. De handlingar och yttranden som görs i klassrummet är lärarens ansvar och
har stor betydelse för hur eleverna väljer att lyssna och lära av och med varandra.



Det politiska villkoret möter frågan ”Vad skapar vi när vi pratar med våra elever?” och handlar
om vilka värderingar som skapas utifrån de val som läraren gör. I klassrummet skapas vanor som
sedan blir en del av elevens karaktär och lärare måste medvetet fundera över och diskutera vilka
val och prioriteringar som görs och varför. Att vara medveten om hur lärarens val och
förhållningssätt påverkar eleverna, och etablerar nya vanor, är alltså innebörden av det politiska
villkoret.

Om pedagogisk retorik:
Kindeberg, T. (2011). Pedagogisk retorik – den muntliga relationen i undervisningen. Stockholm: Natur och
Kultur.
Om expertforskning:
Björklund, L-E. (2008). Från novis till expert: förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning.
Doktorsavhandling. Linköpings universitet. Kan laddas ner från: www.synvillan.net.
Om lärarens speciella yrkeskunskap, PCK:
Shulman, L. S. (2004). The Wisdom of Practice: Essays on teaching, learning, and learning to teach. San
Francisco: Jossey-Bass.
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Programlängd: 28:31 minuter
Hur ska vi använda den fantastiska tiden – 12 år med våra elever?
I själva undervisningsögonblicket tänker eleven inte på vad han/hon lär sig. Läraren kan heller inte veta
om eleverna lär sig. Vad eleven lärt sig märks kanske långt senare, i helt andra situationer. I klassrummet
kan man däremot avgöra om det känns meningsfullt. Läraren kan skapa en intressant, autentisk och
spännande situation i stunden, som skapar ett intresse för ämnesområdet. Då händer det något, lärandet
blir en rörelse mellan alla som deltar, något som inte kan planeras till hundra procent. Läraren leder men
andra är med och bidrar.
Hur vi ser på lärandet har en avgörande betydelse för hur vi organiserar undervisningssituationen. Vissa
lärare brinner för sitt ämne men missar kanske viktiga relationella delar i klassrummet. Andra lärare
betonar relationer och gemensamma aktiviteter men tonar ner ämnesansvaret. Tina Kindeberg menar att
man kan dela in lärarens undervisningsansvar i fyra olika kvalitéer: ämnesansvar, aktivitetsansvar,
relationsansvar och resultatansvar. Alla fyra måste beaktas för att eleven ska uppleva meningsfullhet.
Läraren rusar ofta vidare till nästa lektion utan att ta sig tid att fundera på hur den förra lektionen skulle
kunna utvecklas. Genom lärstudier och återkoppling kan kollegor hjälpa varandra att förbättra praktiken.
Men då måste man också komma överens om vad som ska studeras av allt det som händer mellan lärare
och elever. För att kunna ge återkoppling på varandras undervisning behövs bra redskap och ett
yrkesspråk med gemensamma begrepp.
Trots att många lärare klagar över tidsbrist menar Tina Kindeberg att det enda som lärarna har är just tid.
Frågan är snarare hur pass överens lärarna är om hur den ska användas och till vad. Det saknas ofta en
kollektiv idé om vad tiden ska användas till.

Tidsåtgång: ca. 20 minuter
Före programmet kan deltagarna gärna förbereda sig genom att diskutera sin förförståelse av någon av de
centrala idéer som kommer att presenteras för att förstå och fördjupa sitt eget tänkande kring avsnittets innehåll.
Använd en kort filmad undervisningssituation som underlag för en gemensam diskussion. Diskussionen
utvecklas ytterligare efter att gruppen sett avsnittet, se nedan.
Agnetas klassråd i avsnittet kan användas (avsnitt 2, 10:40 – 14:43). Lektionsavsnittet avbryts dock för
kommentarer, vilket kan styra reflektionerna. En annan undervisningssituation är därför att föredra.
Använd förslagsvis de inledande minuterna av UR-programmet ”Barn av sitt språk: På väg mot ett andra
språk” eller de olika undervisningsscenerna ur serien ”Dr John”, där John Steinberg coachar lärare efter att
de gemensamt har tittat på inspelningar från lärarnas klassrum. Båda serierna, samt många fler, finns
tillgängliga för högskolor via UR access. Det finns många korta och användbara filmavsnitt att välja på om
man söker på www.youtube.com med exempelvis teaching demonstration eller classroom demonstration
som sökord (de flesta exemplen på engelska).
1.

Deltagarna studerar filmen .
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2.

Kort diskussion efteråt två och två och därefter i storgrupp: iakttagelser och reflektioner (ingen
skriftlig redovisning).

Tidsåtgång: 60-90 minuter
Fortsätt arbetet som inleddes före visningen genom att se den korta filmade undervisningssituationen
ytterligare en gång, men denna gång med matrisen nedan som underlag för skriftliga kommentarer och
reflektioner. Repetera gärna de olika begreppen i matrisen så alla minns deras innebörd innan filmen ses.
Diskutera därefter frågorna i mindre grupper och samla gemensamma erfarenheter i storgrupp på slutet.
Lärarens undervisningsansvar

Mina iakttagelser
Anteckna de tecken du ser på att
ansvaret möts.

Ämnesansvaret. Läraren
presenterar ämnet på ett
intresseväckande sätt och
innehållet är meningsfullt för
eleverna.
Aktivitetsansvaret. Läraren har
valt aktiviteter som gör att
eleverna själva kan utforska och
kan bidra med sina inlägg och
insikter.

Relationsansvaret. Läraren
skapar en känsla av tillit och
relationen mellan lärare och
elever och mellan eleverna
framstår som god.

Resultatansvaret. Läraren
utvärderar hur ämne, aktiviteter
och relationer har samverkat i
undervisningen tillsammans med
eleverna och för sig själv.
Läranderörelsen. Lärare och
elever samverkar engagerat och
för lektionen framåt med lustfyllt
intresse för att lära sig nytt.
Läraren leder och alla deltar.
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Mina reflektioner
Anteckna dina egna reflektioner
om hur ansvaret möts utifrån
dina iakttagelser.

1.

Professionell observation. Vi såg först den filmade undervisningssituationen utan förberedelse.
Därefter såg vi samma situation med gemensamt fokus och begrepp att utgå från.
I vilka avseenden skilde sig kvalitén på iakttagelser och reflektioner mellan den första spontana
observationen och den andra, där gemensamma begrepp och utgångspunkter utgjorde
observationsfokus? Vilken funktion fyllde matrisen för observationens innehåll? Vilken funktion
fyllde begreppen för observationens kvalitet?

2.

Kollegial respons. Det är oftast lämpligt att starta med att ge varm respons för att därefter
övergå till svalare respons. På så sätt har den som tar emot responsen lättare att ta till sig både
styrkor och förbättringsmöjligheter.
Hur skulle ni välja att lämna respons på era iakttagelser om den observerade läraren var er kollega?
Vilken varm respons skulle ni ge? Vilken svalare respons skulle ni ge? Vad skulle ni särskilt vilja
förmedla? Skulle det vara lätt eller svårt? Varför? Vad tror ni den mottagande läraren skulle ha
särskild nytta av att få veta?

3.

Organiserat kollegialt lärande. Det finns olika metoder för att utveckla lärarkompetensen
tillsammans i lärarprofessionen. Lesson och learning studies bygger exempelvis på att en grupp
lärare planerar och vidareutvecklar lektioner tillsammans genom lektionsbesök och video,
kollegial feedback i lag genomförs genom att arbetslaget diskuterar särskilda nedskrivna
lektionshändelser, och kollegial feedback innebär att en lärare besöker en kollega för observation
och respons utifrån en matris liknande den ni använde.
Vilken sorts kollegialt lärande skulle ni själva vara intresserade av att delta i? Under vilka
förutsättningar? Vems ansvar är det att organisera organiserat kollektivt lärande – lärarens eller
ledningens? Hur kan man skapa tid för kollegialt lärande?

Tidsåtgång: 20-30 minuter
Den personliga förståelsen för innehållet fördjupas genom att var och en skriver en enskild logg som
dokumentation eller underlag för respons.
Utifrån programmet och våra diskussioner, skriv ner dina reflektioner kring följande ämne (högst en A4sida):
Min professionella utveckling tillsammans med kollegor: hur jag själv vill att den ska ske, vilka svårigheter
och farhågor jag ser, och på vilka områden jag i första hand skulle önska få respons och återkoppling i min
yrkesutövning.

Fördjupning är avsedd som stöd för lärarutbildaren och kan vid behov användas som underlag för korta
informationspass för att fördjupa diskussionerna.

Det finns flera olika systematiska sätt för kollegialt lärande genom gemensam planering, dialog,
verksamhetsbesök med observationer och feedback/ respons. Vissa verktyg är avsedda för
verksamhetsutveckling, andra används också som underlag för forskningsarbeten. Här presenteras några
av de nu vanligaste angreppssätten.
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En lesson study är inriktad på att förbättra en lärprocess genom att en grupp lärare gemensamt planerar
en lektion, observerar planeringens utfall i en verklig lektionssituation antingen genom observation eller
genom filmat material, och därefter reviderar lektionsplaneringen och prövar den igen. Arbetet
dokumenteras och sprids därefter till andra. Metoden har sitt ursprung i Japan, där den är vanligt
förekommande i lärararbetslag för att utveckla den professionella kompetensen.
En learning study, eller en lärstudie, är en vidareutveckling av lesson study och innebär att en grupp lärare
på motsvarande sätt arbetar tillsammans med att utveckla en lektion, inriktad på en speciell förmåga. Den
bakomliggande teoretiska utgångspunkten är professor Ference Martons variansteori. I en learning study
involveras också forskare och vetenskaplig teori. I båda metoderna är utgångspunkten att lärande alltid
handlar om att lära sig något speciellt och att lärarnas undervisningsfokus ska ligga på detta lärandeobjekt.
Eleven måste, något förenklat, urskilja vissa kritiska aspekter av lärandeobjektet innan han eller hon kan
gå vidare i sitt lärande.
Om eleven exempelvis ska förstå hur multiplikation går till är det troligen en kritisk aspekt att eleven
förstår att multiplikation är detsamma som upprepad addition. En learning study skulle kunna fokusera
på hur läraren på bästa sätt ska klargöra det för eleven. Den bakomliggande idén är att man förstår och lär
sig genom att erfara en variation av aspekter på samma lärandeobjekt. I en learning study kan alltså
lärarnas planering inriktas på att låta eleverna erfara en sådan variation. I en learning study som
exempelvis fokuserar på att undersöka hur eleven på bästa sätt lär sig multiplikation skulle studien alltså
innehålla olika lektionsvariationer, som på olika sätt presenterar upprepad addition för eleverna.
Kollegial feedback används i flera skolor för att utveckla den professionella praktiken. Till skillnad från
lesson och learning studies, där syftet är att utveckla en lektion och/eller ett särskilt lärandeobjekt kan
kollegial feedback användas för att utveckla bredare delar av lärarens profession och verksamhetens
praktik, exempelvis relationer, engagemang, lärmiljö eller elevernas samspel. Flera olika varianter
förekommer, samtliga utgår från överenskomna observationsområden, ofta specificerade i matriser eller
motsvarande. I vissa fall utgår feedback från ett underlag som en av pedagogerna presenterar i sitt
arbetslag. Utifrån det nedskriva lektionsförloppet diskuterar kollegorna styrkor och
förbättringsmöjligheter. I andra fall besöker en lärare kollegans lektion och gör observationer utifrån en
matris eller ett liknande underlag. Besökaren och mottagaren ses därefter för gemensam dialog och
feedback. Rektors verksamhetsbesök kan genomföras på motsvarande sätt, där rektor och lärare möts i
dialog om den observation som rektor systematiserat exempelvis i en matris. Rekommenderade
förhållningssätt vid feedback är att börja med den varma återkopplingen, fortsätta med den svala, att
undvika att ge goda råd om dessa inte särskilt efterfrågas, att ge återkoppling endast på sådant som går att
förändra och att ge ”lagom mycket” återkoppling.
Respons som feedback på (företrädesvis skriftliga och kreativa) arbeten är numera vanlig i
universitetsutbildningar, på gymnasiet och i grundskolan. Respons ges oftast under själva processen och
har som syfte att utveckla slutprodukten. Genom att få hjälp under processen kan den som producerar
texten eller produkten få syn på hur produkten uppfattas av andra, var styrkor och
förbättringsmöjligheter finns och vad som således behöver utvecklas, vad som ska behållas och vad som
eventuellt ska tas bort. I lärarprofessionen kan respons under processen vara värdefull exempelvis vid
lektionsplanering och konstruktioner av LPP, lokala pedagogiska planeringar.

Begreppsförteckningen är avsedd som stöd för lärarutbildaren och kan vid behov lyftas upp som
gemensam genomgång inför diskussion eller enskilt skrivande.
Läranderörelsen. Lärare och elever samverkar engagerat under lektionen, en rörelse som för lärandet
framåt. Rörelsen uppstår här och nu i klassrummet. Läranderörelsen kännetecknas av deltagarnas lust att
lära sig något de ännu inte vet, och att deltagarna i stunden upplever att det man pratar om är
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meningsfullt. Lärandet är inte avslutat i den pågående situationen även om den känns meningsfull och
avslutad. Först senare, i helt andra situationer, kommer det att visa sig vad eleverna lärt sig.
Undervisningens kvalitet är beroende av flera olika muntliga färdigheter. För läraren är det lika viktigt att
kunna kommunicera sina ämneskunskaper som att veta hur man skapar trovärdiga och tillitsfulla
relationer. Lärarens undervisningsansvar kan beskrivas som fyra olika kvalitéer och genom att dela upp
ansvaret i dessa kan det bli lättare att se var ens styrkor ligger och vad som kan förbättras:


Ämnesansvaret. Läraren har ansvar för ämnet och för att presentera, problematisera och
försvara ämnet på ett intressant sätt. I undervisningssituationen kommer läraren att personifiera
ämnet för eleven.



Aktivitetsansvaret. Läraren har ansvar för att välja aktiviteter i undervisningen som gör att
eleven kan utforska och bidra med sina inlägg och insikter.



Relationsansvaret. För att vilja delta kräver eleverna en känsla av tillit i klassrummet och det är
lärarens ansvar att skapa denna.



Resultatansvaret. Läraren ansvarar för att utvärdera hur det valda ämnesinnehållet, aktiviteter
och relationer har samverkat i undervisningen. Att stanna upp och utvärdera vad som gått bra
eller att inse att det inte gått som det var tänkt underlättar för att kunna se vad som bör repeteras,
göras annorlunda eller helt enkelt känna sig nöjd med. Det är också något som kan kommuniceras
med eleverna – vad kan göras på annat sätt?

Feedback, respons och återkoppling är snarlika begrepp som används för att beskriva gensvar från en
kollega till en annan (eller mellan lärare och elev eller mellan elever) på en situation eller en produkt, där
kollegans (lärarens, elevens) gensvar syftar till att förbättra den professionella praktiken. Gensvaret
omfattar såväl varm som sval återkoppling och bygger oftast på en systematisk observation .

Om lärstudier:
Holmqvist, M. (2006). Lärande i skolan. Learning study som skolutvecklingsmodell. Lund: Studentlitteratur.
Gustavsson, L. (2008). Att bli bättre lärare. Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne
lärare emellan. Doktorsavhandling. Umeå universitet.
360 Magasin. Om forskning och utveckling i skolan och förskolan. Nummer 1 nov 2008.
Lärande och variationsteori:
Marton, F., Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur.
Kollegial feedback och rektors verksamhetsbesök:
Se Kunskapskällans hemsida, Bibliotek, kategori Ledarskap: www.kunskapskallan.com.
Om respons i skrivarbete:
Dysthe, O., Hertzberg, F., Løkensgard Hoel, T. (2002). Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur.
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Programlängd: 28:32 minuter
Undervisning är en arena för den kollektiva dialogen och för den muntliga relationens skapande kraft.
Dialogen har en självklar plats i klassrummet och är en av de viktigaste aktiviteterna som pågår där. Hur
kan den användas som resurs? I skolan har det etablerats en praktik som ofta innebär att läraren har en
dialog med enstaka elever. Men dialogens avsikt är inte att återberätta sådant vi redan vet, utan att vi ska
lära oss av varandra. För att nå alla elevers lärande och tänkande måste läraren få alla att delta i dialogen.
Dialogen kan användas för att öva elevernas tal, för att bekanta dem med nya ord och begrepp och för att
använda kollektivets varierande förkunskaper som resurs. På dessa sätt har den använts ända sedan
antiken.
Läraren kan aldrig tvinga någon att ingå i en dialogisk relation eller i en pedagogisk relation. Det är något
eleven väljer att göra. En förutsättning är att eleven upplever att den han/hon pratar med vill veta och är
nyfiken på hur han/hon tänker. För att bli goda talare och lyssnare behöver eleverna få träna dessa
färdigheter. Läraren kan organisera arbetet så att trygghet skapas och därmed underlätta för elevernas
aktiva deltagande.
Seminariet är en arbetsform som funnits mycket länge och som av tradition bygger på dialogen. Beroende
på hur läraren agerar kommer dialogen se olika ut. Tina Kindeberg har definierat tre typer av samtal.
Använder läraren det monologiska talet och själv talar om sådant som är etablerat kommer eleverna att
tro att läraren inte är intresserad av deras tankar om ämnet. I det kommenterande talet uttrycker någon
en värdering om vad någon annat sagt, för att visa sin egen ståndpunkt. Det kan skapa en kontakt mellan
två personer, men bidrar inte till en kollektiv dialog. Det gör istället det sonderande talet, där man
tillsammans utforskar ämnet och talar om sådant som inte har färdiga svar och där alla bidrar med tankar
och idéer. (Se fördjupad förklaring under ”Begrepp i lärarens professionella verktygslåda”.) Läraren måste
ta sitt ämnesansvar och introducera ämnet och göra det intressant men sedan måste alla elever själva få
pröva sina tankar för att komma vidare i lärandet. Det är när eleven uttrycker sina tankar som han/hon
kan höra om idéerna håller eller inte.

Tidsåtgång: ca.30 minuter
Före programmet kan deltagarna förbereda sig kring avsnittets innehåll, i detta fall genom att prova
seminariets sonderande tal i praktiken.
Dela ut eller visa konstnären Peter Tillbergs (1946-) målning av en fjärdeklass, ”Blir du lönsam, lille vän?”
(målad 1971-72). En sökning efter bilden på nätet ger flera användbara träffar.
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1.

Var och en studerar bilden noga i några minuter, funderar på vilka frågor bilden väcker och
skriver ner frågor och funderingar.

2.

Kort diskussion i mindre grupp (2-3 personer) – tankar och funderingar som väcktes. Gruppen
formulerar en gemensam fråga utifrån sin diskussion.

3.

Gruppens frågor samlas gemensamt på tavlan.

4.

Var och en funderar tyst någon minut på vilken/vilka av tavlans frågor som han/hon skulle vilja
diskutera och antecknar frågan/frågorna.

5.

Gruppen väljer vilken fråga som ska diskuteras gemensamt genom att leta efter teman i frågorna
och argumentera för vilken fråga som ska väljas. Därefter ses avsnittet.

Tidsåtgång: 60-90 minuter
Efter avsnittet delas gruppen i mindre grupper om 5-6 deltagare i varje. Varje grupp väljer en
samtalsledare, som har till uppgift att se till att gruppen genomför en utforskande dialog under 45-60
minuter. Till sin hjälp får samtalsledaren och gruppen en planering:


Var och en reflekterar tyst några minuter över följande fråga: Om du var lärare i den här klassen,
vad skulle du göra? Varför skulle du välja att göra just detta?



Gå laget runt och ge alla möjlighet att berätta om sina reflektioner på frågan.



Titta närmare på bilden och analysera den tillsammans. Vad föreställer den? När och var är det?
Vilka är eleverna och hur känner de sig? Vad har hänt innan och vad ska hända sen?



Fortsätt samtala om de frågor och idéer som kommer upp. Diskutera gärna den fråga som vi
beslutade innan vi såg avsnittet.
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Efter gruppsamtalen utvärderas erfarenheter i storgrupp. Några frågor som kan beröras är:
Blev gruppsamtalet en kollektiv dialog? Vilken sorts tal dominerade? Varför blev det så?
Hur ska den kollektiva dialogen genomföras i klassrummet och när? Tina Kindeberg menar i avsnittet att det
sonderande talet särskilt saknas i NO-ämnena. Kan kollektiv dialog berika lärandet i alla ämnen eller bara i
vissa?
Om så önskas kan insikter om dialogens användande i klassrummet fördjupas genom att gruppen ser
elever och lärare i eftertänksam dialog i ett annat UR-program, avsnittet “Freinetskolan Mimer” (28
minuter långt) i programserien “Jakten på det demokratiska klassrummet”,
www.ur.se/jaktenpadetdemokratiskaklassrummet/.

Tidsåtgång: 20-30 minuter
Den personliga förståelsen för innehållet fördjupas genom att var och en skriver en enskild logg som
dokumentation eller underlag för respons.
Utifrån programmet och våra diskussioner, skriv ner dina reflektioner kring följande ämne (högst en A4sida):
Mina reflektioner om klassrumsdialog utifrån avsnittet, våra dialoger om konstverket ”Blir du lönsam, lille
vän?” och utifrån mina erfarenheter som elev och lärare.

Fördjupning är avsedd som stöd för lärarutbildaren och kan vid behov användas som underlag för korta
informationspass för att fördjupa diskussionerna.

Idén om den kollektiva dialogen har sitt ursprung i Aristoteles tänkande. Han menade, som nämns i
programmet, att människan inte har ett innersta jag eller väsen, som kan lockas fram med rätt frågande.
Han tog därmed avstånd från en av Platons grundläggande idéer att vi inom oss har just ett sådant inre,
där den kunskap som vi behöver finns dold. Platon tänkte sig att utbildning leder till att denna förborgade
kunskap görs tydlig. Konsekvensen blir, enkelt uttryckt, att läraren genom att ställa rätt frågor till eleven,
kan locka fram kunskapen som finns förborgad, en idé som i sin tur gärna leder till frågor som kan
besvaras med ett riktigt svar. Istället menar Aristoteles att vi har erfarenheter och kunskaper med oss i
varje muntlig relation men att vi använder dem beroende av vad som frågas efter. På så sätt kommer
relationen att styra samtalets utfall. Här blir frågandet snarare ett gemensamt utforskande efter mening,
ett sökande om det vi undrar över och ännu inte vet.
Aristoteles såg också aporia, förvirring, som en viktig del för att nå kunskap och insikt i alla områden för
lärande och vetenskap. Kunskap är ett första steg som föregår förståelse, och som i sin högsta form
resulterar i visdom. Han menade att människan socialiseras och lär sig i den sociala kontext där hon lever.
Här liknar hans idéer de tankar som influerat de nuvarande läroplanerna Lpfö 98, Lgr 11 och Lgy 11 samt
den tidigare från 1994, och som exempelvis utvecklats av Lev S. Vygotskij.

Expanderande seminarier föreslås i avsnittet som ett sätt att underlätta för att en kollektiv dialog med
sonderande tal ska komma igång. Eleverna förbereder sig genom att läsa en text till lektionen och genom
att formulera frågor om sådant de funderar över utifrån textens innehåll. På lektionen får de först delge
sina frågor och reflektera över dessa tillsammans i mindre grupper. Utifrån gruppsamtalet formulerar de
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några nya frågor. När de återsamlas i storgrupp får varje grupp redogöra för sina frågeställningar. Genom
att få möjlighet att pröva sina tankar och höra vad andra tycker i den mindre gruppen är det lättare att
känna sig säker i den stora gruppen. Motsvarande funktion kan snabba s.k. bikupor fylla, även om
tankearbetet då kanske inte blir lika genomarbetat. Genom att låta eleverna diskutera en aktuell
frågeställning två och två innan diskussionen genomförs i helklass hinner deltagarna formulera sina
tankar och prova sina idéer på varandra.
Eftertänksamma dialoger kan ses som ett samlingsnamn på flera olika metoder att använda sonderande
tal i en kollektiv dialog. Eftertänksamma dialoger som sokratiska samtal, filosofi med barn och
deliberativa samtal är mer formella arbetssätt för att utveckla elevers tänkande, språkliga förmåga och
deras självbild. Att kritiskt kunna granska och kanske presentera nya, djärva idéer förutsätter att
samtalsklimatet är tillitsfullt och att alla deltagande möts med respekt. Att skapa en tillåtande atmosfär är
därför viktigt. Dialogen syftar till att förskjuta kommunikativa mönster och maktstrukturer i klassrummet,
så att fler stämmor och idéer hörs, och så att dialogen upplevs som relevant av eleverna. Den ger också
varje elev en möjlighet att själv utvecklas på ett personligt plan. Eleverna ska internalisera en öppen,
nyfiken och respektfull inställning för att kunna använda denna som ett dagligt förhållningssätt i mötet
med andra människor och för att kunna hantera problem och dilemman i vardagen.
Sokrates (ca.470-399 f. Kr.) har givit namn till en typ av samtal som syftar till att genom utforskande
dialog tillsammans med andra förstå världen. Sokrates menar att det är när vi blir förvirrade och till och
med perplexa (aporia) som vår latenta kunskap eller brist på kunskap blir synlig och detta tillstånd
kommer alltså att sporra oss till fortsatt utforskande. Samtalsledaren bör ställa frågor som uppmuntrar till
kritiskt granskande och utforskande. Den moderna uttolkningen av de sokratiska samtalen är en
gruppdialog där ett underlag – en text, bild, film eller artefakt – används, något som väcker frågor och
funderingar och ger möjlighet till flera tolkningar. Underlaget bör innehålla problem, dilemman,
motsägelser och tvetydigheter, som kan ge upphov till flera tolkningar utan att erbjuda ett självklart svar. I
ovanstående förslag till diskussionsfrågor efter avsnittet följs en sokratisk samtalsmodell.
Filosofi med barn utgår ofta från liknande typer av underlag som används i de sokratiska samtalen, men
här fungerar underlaget endast som en inspirationskälla till samtalet. I förslaget till aktivitet innan
programmet visas används samtalsmodellen för filosofi med barn men avbryts där den gemensamma
dialogen skulle ha genomförts.
Till skillnad från de sokratiska och de filosoferande samtalen syftar de deliberativa samtalen till att, genom
dialog, komma till beslut genom konsensus. För de deliberativa dialogerna finns ingen särskild arbetsgång,
utan här presenterar läraren ämnet och klassen samtalar i helgrupper eller i mindre grupperingar. Genom
att använda en respektfull samtalskultur och genom att ifrågasätta och granska uttalanden, auktoriteter
och traditionella åsikter, försöker gruppen komma till överenskommelser, antingen i frågor som rör
klassens dagliga liv eller i större, mer allmängiltiga värderingsfrågor.
Oavsett vilken dialogform som används kan det vara en utgångspunkt att gå igenom följande regler, innan
dialogen börjar, för att stärka den respektfulla samtalskulturen och för att medvetandegöra samtalsvanor
och mönster och hur vi kan bidra till en god jordmån för samtal:


Vi ska tänka tillsammans.



Vi ska vara nyfikna på vad alla säger.



Vi ska bidra med många möjliga svar.



Vi ska vara beredda på att nya argument och idéer kan förändra uppfattningar.
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Ett annat sätt att tydliggöra den eftersträvade samtalskulturen kan vara att i början av varje dialog
tillsammans i gruppen formulera ett gemensamt gruppmål som utvärderas i slutet. Det kan exempelvis
röra sig om att deltagarna ska försöka tala till varandra istället för att vända sig till läraren under samtalet,
att de kommer överens om att försöka hitta motargument till de idéer som läggs fram eller att de ska ställa
frågor till varandra.

Begreppsförteckningen är avsedd som stöd för lärarutbildaren och kan vid behov lyftas upp som
gemensam genomgång inför diskussion eller enskilt skrivande.
Tre typer av samtal förekommer ofta i skolsituationerna. Monologiskt tal är när läraren eller någon
annan i gruppen uttrycker det som gruppen redan vet, det som är känt och etablerat sedan tidigare. Ett
monologiskt tal får övriga personer att tro att talaren inte är intresserad av deras tankar i ämnet, talaren
upprättar snarast en relation med sig själv och sina tankar. Kommenterande tal är när någon uttrycker
en värdering av vad någon annan sagt, för att tala om sin egen åsikt. Det kommenterande talet kan skapa
en du-jagrelation mellan två personer men bidrar inte till en kollektiv dialog. Sonderande tal stärker
elevernas vilja att delta i en gemensam dialog. I det sonderande talet vänder och vrider man på ämnet i
samspel, ställer frågor och kan prata om sådant som det inte finns färdiga svar på. Här kan alla våga bidra
med sina tankar och idéer. Läraren måste ta sitt ämnesansvar genom att undervisa. Men för att komma
vidare i elevernas lärande kan läraren inbjuda till den kollektiva dialogen. Det handlar om att i sin roll gå
från den som vet, till att istället vara den som skapar förutsättningar för att andra ska vilja veta.
Seminarium avser ett möte, där olika tankar och idéer byts och fördjupas i en tankegemenskap, det som
händer när gruppens variationer av förkunskaper fått berika förståelsen av ett ämne. Ordet seminarium
kommer från latinets semen, frö, och betyder plantskola (eller frömagasin), alltså en plantskola för idéer
där vi odlar varandras tankefrön. I en överförd betydelse kan ordet också användas för att beskriva
former av akademisk utbildning, t.ex. som i gamla lärarutbildningsseminarierna (motsv. högskola).
Lärarens roll i en sådan kollektiv dialog är att leda dialogen så att taltiden fördelas mellan många
deltagare och med frågor som ger varje elev en känsla av att läraren och andra deltagare verkligen är
nyfikna och intresserade av att höra vad han/hon tänker och har att berätta. Den kollektiva dialogen
bygger på idén om att vi har våra erfarenheter och kunskaper med oss i den muntliga relationen och att vi
använder dem utifrån vad som efterfrågas, snarare än att vi har ett fastställt innersta väsen som läraren
kan locka fram genom att ställa frågor.

Om eftertänksamma samtal i klassrummet:
Pihlgren, A. S. (2010). Sokratiska samtal i undervisningen. Lund: Studentlitteratur.
Børresen, B. & Malmhester, B. (2004): Låt barnen filosofera. Det filosofiska samtalet i skolan. Stockholm:
Liber.
Liljestrand, J. (2011). Demokratiskt deltagande – diskussionen som undervisning och demokrati. Stockholm:
Liber.
Se också elever och lärare i eftertänksam dialog i avsnittet “Freinetskolan Mimer” i programserien “Jakten
på det demokratiska klassrummet”, www.ur.se/jaktenpadetdemokratiskaklassrummet/.
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Programlängd: 28:08 minuter
Läraren har fått uppdraget att vara humanismens ledare, för att vi människor söker det goda och lyckliga
livet.
Varför har vi utbildning, undervisning och lärare? Begreppen har sitt ursprung i antiken där de var
förenade i ordet Paideia, samhällets ansvar för medborgarnas kunskaps- och personlighetsutveckling.
Landets lärare har som enda yrkesgrupp fått samhällets uppdrag att påverka eller utbilda medborgarna
till humanism och demokrati. De förebilder som eleverna möter i sina lärare har betydelse för att ett
demokratiskt samhälle utvecklas. Uppdraget måste ständigt genomföras. Bara för att våra medborgare nu
är demokratiska kan vi inte räkna med att nästa generation blir det. Alla lärare har således först och
främst ett politiskt uppdrag.
Under antiken sa man inte att eleverna går till skolan, utan att de går till sin lärare. Mötet mellan elev och
lärare var då som nu avgörande för om lärande skulle ske. Individens karaktär bestäms av den utbildning
man får och lärarens karaktär påverkar vilket förhållningssätt man får. Läraren måste ha en god karaktär,
ha vishet, klokhet och vältalighet. I dagens samhälle efterfrågas social kompetens – det är i själva verket
klokhet, vishet och vältalighet som efterfrågas, menar Tina Kindeberg. För att kunna vara socialt
kompetent måste man ha kunskaper och ha goda argument, det är först när vi kan något som vi kan vara
kreativa. Man måste också kunna sätta sig in i andras situation och visa medmänsklighet. Talet är vårt
viktiga redskap i samspelet med andra.
För att kunna få ett gott liv är vi beroende av dessa färdigheter och det är lärarens uppgift att ge alla
samma möjlighet till dem. Olikheter hos eleverna ska inte spela någon roll. Utbildning har som sin idé och
funktion att vi alla har samma behov och förmågor. Några har fått mer, andra mindre men
grundförutsättningarna finns hos alla. Det finns mer som förenar människor än som skiljer oss åt. För att
få tillbaka sin yrkesstolthet måste lärare förstå och formulera sin uppgift, som handlar om att skapa det
goda livet för alla.

Tidsåtgång: ca. 30 minuter
Före programmet kan deltagarna förbereda sig kring avsnittets innehåll, i detta fall genom att diskutera
programmets frågor med ett dialogiskt arbetssätt.
Diskutera i ”vattenfall”: Vad är ett gott liv? Vad skiljer ett gott liv från överlevnad?
1.

Deltagarna bilder grupper om fyra.

2.

Varje person funderar över ovanstående frågeställningar någon minut.

3.

Frågorna diskuteras i grupperna några minuter (4-5 minuter).

4.

Därefter flyttar två deltagare ur varje grupp vidare till nästa grupp. Diskussionen fortsätter några
minuter (4-5 minuter).
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5.

Därefter flyttar samma två deltagare vidare till ytterligare en grupp för en kort diskussion.
Proceduren upprepas tills de två ”flyttarna” återvänt till sin ursprungliga grupp.

6.

Gruppen diskuterar nu Vad är lärarens uppdrag när det gäller elevernas framtida goda liv?

Tidsåtgång: 30-60 minuter
Programmet behandlar flera viktiga frågor, som delvis hör samman. Låt varje grupp diskutera och avsluta
med gemensamma gruppredovisningar av tankar och frågeställningar.
Paideiatanken finner vi också hos den amerikanske pedagogiska filosofen Mortimer J. Adler som menade
att skolans uppgift var att ge eleverna möjligheter att försörja sig, att leva ett gott och lyckligt liv och att bli
goda demokrater som kan utveckla ett gott samhälle. Ger vi idag samma möjligheter för alla elever att
kunna få ett gott liv?
Läraren måste ha en god karaktär, ha vishet, klokhet och vältalighet och fungera som en förebild för
eleverna för att de ska kunna lära sig social kompetens, menar Tina Kindeberg. Är dagens lärare förebilder
i det avseendet? Vilka hinder finns?

Tidsåtgång: 20-30 minuter
Den personliga förståelsen för innehållet fördjupas genom att var och en skriver en enskild logg som
dokumentation eller underlag för respons.
Utifrån programmet och våra diskussioner, skriv ner dina reflektioner kring följande ämne (högst en A4sida):
Mitt uppdrag som lärare i samhällets tjänst med utgångspunkt i min klassrumspraktiks styrkor och
svagheter och mina nästa steg.

Fördjupning är avsedd som stöd för lärarutbildaren och kan vid behov användas som underlag för korta
informationspass för att fördjupa diskussionerna.

I avsnittet diskuteras lärarens viktiga uppdrag att ge eleverna möjligheter till ett gott liv genom
ämneskunnande, sociala och kommunikativa färdigheter. Den amerikanske pedagogiska filosofen
Mortimer J. Adler menade att skolans uppgift var att ge eleverna möjligheter att försörja sig, att leva ett
gott och lyckligt liv och att bli goda demokrater som kan utveckla ett gott samhälle. Den senare uppgiften,
att ges förutsättningar att fungera i och bidra till ett gott samhälle poängteras i läroplanerna, som inleds
med följande konstaterande:
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.
Följande kan ses som en summering av vad läroplan och skollag anger att varje blivande demokrat bör
lära sig:


Demokratiskt tänkande och hur demokrati och värdegrund omsätts i handling.



Demokratisk värdegrund, innefattande jämställdhet och mångfald.
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Hur konflikter hanteras och löses i samverkan.



Hur man tar ansvar för sitt lärande, arbete, sina val och handlingar.



Hur man tar ansvar för gruppens och samhällets utveckling och välbefinnande.



Hur man framför sina åsikter på ett konstruktivt sätt.



Hur man kritiskt granskar och analyserar fakta, påståenden och budskap.



Hur man agerar i den formella demokratin.

Utöver dessa punkter tillkommer det uppdrag läraren har genom barnkonventionens överenskommelse
om barns rättigheter.
Lärarens uppdrag kan alltså sägas vara att ta varje tillfälle i akt att träna eleverna i demokrati genom
elevaktiva arbetssätt. Det ställs också höga krav på läraren att ta in elevernas synpunkter och beakta
dessa i alla för eleverna viktiga frågor. Läraren ska åstadkomma en verksamhet, där eleverna lär sig ett
demokratiskt förhållningssätt, hur demokrati fungerar och där de upplever att de har inflytande som
individer och som grupp över sitt lärande och över det som de upplever vara viktigt. Arbetssätten som
uppdraget ger upphov till kan grupperas utifrån två huvudrubriker som vardera omfattar två
arbetsområden:




Eleverna ska utöva demokrati i praktiken genom att:
o

vara med och besluta och säga sin mening där det är möjligt

o

ges möjlighet att styra sitt eget arbete och lärande

Eleverna ska kunna förstå och i framtiden verka i det demokratiska samhället genom att:
o

förstå hur den formella demokratin fungerar

o

under skoltiden träna och utveckla förhållningssätt som gör det möjligt att verka som en
demokratisk medborgare

Begreppsförteckningen är avsedd som stöd för lärarutbildaren och kan vid behov lyftas upp som
gemensam genomgång inför diskussion eller enskilt skrivande.
Demokrati betyder folkmakt eller folkstyre och ordet har sitt ursprung i det grekiska ordet för folkvälde.
Begreppet demokrati har många olika dimensioner, det kan t.ex. avse hur en stat styrs men också omfatta
medborgarnas fri- och rättigheter i form av yttrandefrihet, organisationsfrihet, rättssäkerhet och
maktdelning. Man gör en skillnad mellan direkt demokrati, där alla medborgare tillsammans fattar de
politiska besluten t.ex. i folkomröstning och representativ demokrati, där medborgarna väljer
representanter, som fattar besluten. Deliberativ demokrati handlar om att höra grupper av medborgare i
dialog inför förändringar eller om reflekterande dialoger i skolan. En grundförutsättning för demokrati är
att flera idéer kan höras. Den tyngsta delen i skolans värdegrundsuppdrag är att verksamheten
ska ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska
värderingar som det svenska samhället vilar på”. I skolans demokratiska uppdrag ingår att eleverna ska
ges förutsättningar att lära och hävda demokratins värden, men också att pröva dem och bearbeta
erfarenheterna. Bland de demokratiska kompetenserna som ska tränas i skolan ingår att kunna säga sin
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mening, lyssna på andra och argumentera för sin sak, att kunna ta ansvar för och styra sitt arbete och att
kunna fatta beslut och göra val utifrån kritisk analys. Den pedagogiska retoriken, dina muntliga
färdigheter, är starkt kopplad till demokrati.
Det antika grekiska begreppet paideia betyder barnfostran, utbildning men innefattar samtliga av
betydelserna utbildning, undervisning och lärare, samhällets ansvar för medborgarnas kunskap och
personlighetsutveckling. Det är också möjligt att översätta med bildning.
Social kompetens efterfrågas i dagens samhälle. Social kompetens är i själva verket det som under
antiken betraktades som det skolan skulle fostra till: vishet, klokhet och vältalighet. Vishet kan förstås
som förmågan att förstå vad det innebär att vara en god medmänniska och att möta andra, och klokhet
som ämneskunnande och att kunna levandegöra, debattera, problematisera och försvara sitt ämne.
Visheten och klokheten kommer till uttryck i förmågan att kommunicera, dvs vältalighet.
Yrkesspråk kan ses som den samlade, kollektiva förståelsen av yrkesutövandet. När man arbetar
tillsammans för att hitta lösningar till olika arbetsuppgifter utvecklas samtidigt ett gemensamt sätt att tala
och tänka kring sitt arbete, det skapas en speciell kunskap som utvecklas och delas i en gemenskap (texter,
idéer, förhållningssätt, värderingar). Med hjälp av det gemensamma yrkesspråket kan man på ett tydligt
och begripligt sätt beskriva förutsättningarna som råder på den egna arbetsplatsen och därigenom
diskutera hur man kan strukturera verksamheten på bästa sätt. Pedagogisk retorik kan vara vägen till
utvecklat gemensamt yrkesspråk för lärare.

Om demokratiarbete i skolan:
Pihlgren, A. S. (2012). Demokratiska arbetsformer – värdegrundsarbete i skolan. Lund: Studentlitteratur.
Mer om retorik:
Caicedo, M. (2009). Retorik. Stockholm: Liber.
Aristoteles (2012). Retoriken. Ödåkra: Retorikförlaget.
Retorikportalen & Retorikkollegiet, en nätsajt och en ideell förening om och för retorik:
www.retorikportalen.org
Utbildningsradions temasajt Rätt att tala, vett att lyssna innehåller program, boktips, läromedel och tips
kring retorik: www.ur.se/Tema/Ratt-att-tala-vett-att-lyssna
Mer om att undervisa i retorik:
Gunnarsson, H. (2012). Lärarens retorik: om tal och samtal i läraryrket. Stockholm: Liber.
Sigrell, A. (2012). Retorik för lärare: konsten att välja språk konstruktivt. Åstorp: Retorikförlaget.
Olsson Jers, Cecilia (2012). Klassrummet som muntlig arena. Att tala fram sin trovärdighet. Stockholm:
Liber.
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