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 Gunilla Malm, PDI C, 2007   

Förord  

Jag ser fram emot att möta mina framtida elever som blivande gymnasielärare i retorik och 

mediekunskap. Våra möten kommer framförallt att ske i olika klassrum där undervisningen 

vanligen sker. Vid dessa möten kommer en stor del av undervisningen också att genomföras 

med hjälp av kommunikation i en eller annan form där framför allt det talade ordet utgör en 

betydelsefull del, både från min sida som lärare och också från elevernas sida. I denna 

begränsade undersökning kommer jag att betrakta läraren som ”kommunikativt aktiv”.      

Eftersom mina egna ämnen har en naturlig anknytning till just kommunikation har mitt val av 

perspektiv för denna uppsats varit enkelt. Kommunikation är dock inte enkelt så det har varit 

ett utmanande arbete på många sätt. Jag ser denna undersökning som en ansats att betrakta ett 

ständigt pågående skeende i elever och lärares vardag och på det sättet försöka upptäcka olika 

funktioner av kommunikation.  

      Innan denna undersökning var jag orolig för att en enda observation av en lektion skulle 

utgöra för lite material. Nu i efterhand har jag insett att en lektion utgör material för att kunna 

skriva en hel bok om, och vad, och hur lärarkommunikation sker. Dessutom var den goda och 

enkla idé jag hade från början betydligt mer komplicerad att genomföra i verkligheten än vad 

jag hade kunnat räkna ut.  

       Ett stort tack till den mycket generösa gymnasieläraren och hennes kandidat som tog sig 

tid med mig, lät mig få komma med vid ett lektionstillfälle och tålmodigt svarade på mina 

frågor.   

    Tack för alla kloka kommentarer och synpunkter jag har fått från framförallt min 

handledare Kjell Gustavsson och alla studenter i den bästa gruppen av alla. Det har varit ett 

sant nöje att få diskutera, resonera och ibland förtvivlas över sakers tillstånd i allmänhet och 

vetenskapliga texter i synnerhet.    

 
Gunilla Malm 

    Laxå 2007-01-08 
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1. Inledning 

För pedagogen är frågan om att framgångsrikt kunna undervisa eleverna (sin publik) en av de 

viktigaste att fördjupa sig i. För retorikern är frågan om att framgångsrikt kunna tala 

övertygande till sin publik en av de viktigaste att fördjupa sig i. För mig själv så som 

gymnasielärare i vardande, i ämnena retorik och mediekunskap, är således dessa frågor av 

största intresse i min kommande yrkesutövning. Att på något sätt kunna förena dessa frågor i 

en och samma undersökning är, tycker jag, att betrakta som en optimal inspirerande utmaning. 

Det gjorde att jag nu i min examinerande uppsats provade på att sammanföra dessa frågor; 

framgångsrik undervisning med att tala framgångsrikt, hur går det till? Vad är det som sker i 

detta kommunikativa undervisningstillfälle mellan lärare och elev? Kan man säga att de bara 

talar med varandra eller går det att urskilja något specifikt i denna kommunikation? Är det då 

möjligt att med hjälp av retoriska begrepp upptäcka didaktiska konsekvenser eller effekter av 

denna kommunikation?  

     Vi börjar med en bakgrundsbild av hur jag har betraktat lärarens kommunikation i detta 

arbete. Därefter skall jag presentera undersökningens syfte och också de frågor jag har ställt. 

Längre fram skall jag ytterligare ringa in mitt forskningsområde för detta arbete samt lyfta 

fram viss forskning inom detta område och närliggande områden vilka jag ansett vara av 

intresse för denna undersökning. Didaktiska begrepp och resonemang kommer att presenteras 

i ett eget avsnitt och detsamma gäller för de retoriska begreppen. Här följer nu en 

bakgrundsbeskrivning till undersökningens utgångspunkt.  

1.1  Bakgrund 

I den obligatoriska grundskolan, den frivilliga gymnasieskolan och även inom andra 

skolformer möts lärare och elever varje skoldag i sina klassrum för skolarbete. Läraren är där 

i sitt yrkesutövande och eleverna är de som så att säga är målgruppen för denna 

yrkesutövning. Främst sker detta möte genom lärare - och elevsamarbete i (framförallt) 

undervisningen i klassrummet. Undervisningen utförs av yrkesutövande lärare med hjälp av 

deras didaktiska och pedagogiska kunskaper samt även med hjälp av sina ämneskunskaper. 

Eleverna är de som är målet för denna yrkesutövning i form av undervisning.  

      Lärare utformar undervisningen och kunskapsförmedling med hjälp av bland annat 

didaktiska teorier där de didaktiska frågorna avser vem som skall lära sig, vad man skall lära 

sig, när man skall lära sig och även hur man skall lära sig.1  

                                                 
1 Uljens, Michael, red., (1997, s 17), Didaktik 
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Nu är dessa frågor inte endast teoretiska till sin karaktär utan de är att betrakta som en 

undervisnings – och inlärningspraktik.2  

    I denna undersökning betraktar jag den interaktion mellan lärare och elever som sker med 

hjälp av kommunikation och specifikt det talade ordet, verbal kommunikation som det 

praktiska genomförandet av de didaktiska frågorna. Det är alltså denna kommunikation jag 

har försökt att undersöka med hjälp av retoriska ”glasögon”. 

     Mot denna bakgrund har jag valt att betrakta läraren som en talare, den som för ut sitt 

budskap med hjälp av verbal kommunikation. Det är den ”roll” eller funktion jag har valt för 

läraren i denna undersökning. En lärare kan också sägas ha rollen av mentor och förebild, 

eller ledare vilket också skulle kunna vara en funktion att undersöka. Men, för att ringa in och 

avgränsa undersökningen i detta arbete tilldelas läraren rollen som talare. I sin talarroll är 

lärarens kommunikation beroende av en ”publik” eller mottagare, i detta fall eleverna, men 

det är framför allt lärarens aktiviteter jag har inriktat min undersökning och mina analyser på.  

      Inför denna undersökning är det betydelsefullt att skapa en samsyn om hur man kan 

betrakta och definiera undervisning. I detta avseende gör Tomas Kroksmark en definition av 

undervisningssituationen och hur man skulle kunna betrakta och definiera undervisning. 

Kroksmark diskuterar sig fram till att man i en definition kan anta följande;  

 

”… begreppet undervisning betecknar något som genomförs av någon med tydliga och 

medvetet valda metoder och med ett likaledes tydligt och medvetet valt innehåll, som 

någon annan förväntas att helt eller delvis tillägna sig genom inlärning”3  

 

Hur och vad gör läraren i detta möte? För min undersökning har jag valt ett retoriskt 

perspektiv som utgångspunkt när jag undersökt didaktiska överväganden och ageranden i en 

kommunikativ praktik.  

 

 

 

 

                                                 
2 Uljens, (1997, s 18) 
3 Uljens, (1997, s 84) 
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1.2.  Avgränsningar 

För att undersöka kommunikation hade det varit möjligt att använda andra metoder inom 

kommunikationsvetenskap som till exempel dialogisk analys, en form av diskursanalys4 eller 

samtalsanalys5 till exempel. I den dialogiska analysen finns fokus på hur språket i sig används 

inom olika diskurser och framför allt hur det skapar mening. Det hade varit möjligt att 

genomföra en sådan analys och med hjälp av en fullständig transkribering av lektionen och 

det som sades där. Konsekvensen av det valet hade varit att lärarens roll som talare i stort sett 

gått förlorad och den ”rollen” är ju en av förutsättningarna för min undersökning och de 

teorier jag valt. Retorikens sätt att ge talaren en framstående position i talsituationen har varit 

avgörande för mitt val av just retorik för att kunna analysera lärarens talarroll. Eftersom jag 

har försökt upptäcka talets effekter på undervisning är didaktik ett mycket relevant val då 

didaktik kortfattat kan beskrivas som undervisningens och inlärningens teori och praktik.6    

Utförligare beskrivningar av de båda kunskapsområdena ges i separata kapitel längre fram i 

arbetet. 

    Min undersökning har också ett empiriskt material som utgörs av en enda lektion och det 

som inträffade just då samt en intervju. Fler observationer och fler intervjuer skulle vara att 

föredra för att säkrare kunna dra mer långtgående slutsatser och generella resultat av denna 

undersökning. Detta har dock varit omöjligt givet denna uppsats begränsade omfång och 

tidsramar samt det faktum att jag valde att arbeta ensam med denna undersökning. Ett 

forskarpar hade enklare kunnat observera ett större antal lektioner var och på så sätt erhållit ett 

fylligare material, men så är alltså inte fallet. 

      I avsnittet ” Metodernas fördelar och nackdelar” samt avsnittet ”Validitet och reliabilitet” 

diskuterar jag dessa omständigheter mer utförligt. I undersökningen är det till övervägande del 

det talade ordet och dess effekt jag sökt upptäcka och till exempel kroppsspråk har endast 

mycket ytligt kommenterats och ingen utförlig analys har skett av det området (även om det 

skulle ha varit mycket intressant).  

 

 

 

 

                                                 
4 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke, red., (2000, s 166) Metoder i kommunikationsvetenskap  
5 Ekström & Larsson, red., (2000, s 219) 
6 Uljens, (1997, s 18) 
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1.3.  Disposition av uppsatsen 

I kapitel två framlägger jag uppsatsens syfte och frågeställningar och efter det tidigare 

forskning i närliggande ämnessfärer, inom retorisk och pedagogisk forskning. Därefter 

belyses didaktiska och retoriska begrepp vilka är av vikt för denna uppsats. De i arbetet 

använda metoder och analytiska arbetssätt klarläggs.  

       Sista delarna av uppsatsen består av redovisning och analys av genomförd observation 

och intervju. Hela uppsatsen avslutas med en diskussion där de betraktelser jag gjort av 

analyserna och arbetet presenteras och diskuteras.  Nu följer en presentation av tidigare 

genomförda undersökningar vilka på olika sätt har arbetat med kommunikation i klassrummet 

och retorik och didaktik samt syfte och frågeställningar för arbetet fastställs. 

 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande undersökning är att observera en lärares kommunikation i ett 

undervisningstillfälle för att på så sätt upptäcka didaktiska metoder i samspel med klassiska 

retoriska medel för att övertyga. Tillsammans med en intervju av läraren kommer materialet 

att användas för att söka besvara följande frågor. 

• Framträder några didaktiska överväganden i fallstudien? Och om ja, vilka är de?  

• Går det att se om och hur de eventuella didaktiska övervägandena kan höra samman 

med de valda retoriska begreppen? 
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3. Tidigare forskning   

Här presenteras forskning där lärarkommunikation har studerats på olika sätt men framför allt 

där läraren ses som kommunikativt aktiv med tal, eller det talade ordet som redskap.  

     Gerd B Arfwedson gör en bred beskrivning av konkret klassrumsarbete en lärare har att 

utföra. Ett område hon diskuterar är det talade språket där hon belyser att den mest 

grundläggande komponenten i lärarens vardag är, bland annat, det talade ordet. En lärare talar 

mycket anser hon och menar att det talade språket är att betrakta som lärarens främsta 

instrument. Hon kallar det talade språket för lärarens yrkesredskap.7  

      Arfwedson framhåller att i det aktuella lektionsstillfället är det de situations- och 

personbundna faktorerna som avgör om klassrumsarbetet är framgångsrikt eller inte.8 Vidare 

säger hon att undervisningen ”nästan alltid” måste formas med utgångspunkt i den aktuella 

kontexten. En fungerande undervisning sker genom ett samspel mellan lärare och elever och 

inkluderar bland annat olika människors sinnesstämningar och hon beskriver den situationen 

enligt följande:  

 

Och när undervisningen avlöper på ett verkligen tillfredsställande sätt, så är många 

människors sinnestämningar inblandade, som t.ex. ömsesidig välvilja och intresse för 

saken, personliga faktorer som intuition, blixtsnabba infall, didaktisk och metodisk 

fantasi, träffsäkra bedömningar från både elevernas och lärarens sida.9   

  
Hon påpekar också att undervisningssituationen är mycket komplex till karaktären och det 

finns en rad olika ”problem” att ta hänsyn till. Hon resonerar om att de många didaktiska 

beslut en lärare fattar alltid sker med hänsyn till den bestämda elevgrupp som undervisningen 

gäller och hon menar att i alla didaktiska undervisningsbeslut utgår läraren från just de 

specifika elever den har framför sig.10 Det är i denna kontext läraren omsätter och använder 

ovan nämnda kunskaper beroende på vilka elever hon har framför sig och det är denna 

konkreta situation jag har prövat att undersöka i föreliggande arbete.  

      Arfwedson nämner de många didaktiska beslut en lärare kontinuerligt fattar och det är vid 

kommunicerandet av dessa beslut, eller vid omsättandet av dessa beslut, denna undersökning 

provat att betrakta förloppet retoriskt.  

                                                 
7 Arfwedson, Gerd B, (1998, s 179) Undervisningens teorier och praktiker  
8 Arfwedson, (1998, s 124) 
9 Arfwedson, (1998, s 124) 
10 Arfwedson, Gerd B & Arfwedson, Gerhard, (2:a upplagan 2002, s 17-18), Didaktik för lärare En bok om 
lärares yrke i teori och praktik 
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Tina Kindeberg är av en liknande åsikt som Arfwedson, och menar att studenten/eleven möter 

läraren framförallt som talare och hon poängterar att det är den vanligaste funktionen läraren 

har. Det är där lärarens förmåga att skapa en muntlig relation till sina studenter/elever finns.11 

Kindeberg menar att kunskaper vilka avser lärarens möte med sina elever har i varierande 

omfattning fallit i glömska för att ge mer utrymme åt lärarens syften med planeringen av 

undervisningen.12  

       Kindeberg sätter samman de retoriska begreppen till en skiss för lärarens kommunikation 

i klassrummet enligt följande och benämner det pedagogisk retorik13. Hon menar att den 

pedagogiska metoden inte är en metod i vanlig mening utan den bör förstås som en interaktiv 

verksamhet vilken läraren och studenten (eleven) gemensamt utvecklar.14Vidare menar hon 

att lärarens yrkesskicklighet måste belysas och undersökas som den handling som visar sig i 

de aktiviteter läraren tillsammans med studenterna genomför. Detta tolkar jag som att 

studenten möter läraren framförallt som talare och hon poängterar att det är den vanligaste 

rollen läraren har. Det är där lärarens förmåga att skapa en muntlig relation till sina 

studenter/elever finns och Kindebergs tanke går ut på att undersöka vad retorikens begrepp 

kan tillföra den aktiviteten.15Hon gör det med hjälp av Aristoteles begrepp vilka han använde 

för att kommunicera de många variationerna i det talade språket. Hon applicerar dessa uttryck 

på undervisningen som situation.16 

Det resulterar i den nedan angivna skiss till ”pedagogisk retorik”.   

 

  ethos, patos, logos  pistis 

Läraren skapar gemenskap  ger en känsla av tillit 

   

  process, energia  praxis 

Läraren leder  undervisning  ger en känsla av mening 

 

  episteme, techne  fronesis 

Läraren visar  sitt ämneskunnande ger en känsla av visdom 

 

                                                 
11 Kindeberg, Tina, (2004, s 1), Pedagogisk retorik En skiss till den muntliga relationens vetenskap  
12 Kindeberg, (2004, s 6) 
13 Kindeberg, (2004, s 11) 
14 Kindeberg, (2004, s 1) 
15 Kindeberg, (2004, s 2) 
16 Kindeberg, (2004, s 7) 
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Med hjälp av denna skiss menar hon att läraren kan skapa ett yrkesspråk för det läraren 

verkligen gör i det muntliga samspel med eleverna i klassrummet och hon menar att läraren 

idag till stor del saknar detta yrkesspråk.17Specifikt vill hon belysa, inte bara det läraren vet 

om vad i ämnet som skall läras ut, utan mer om grunderna för hur det innehållet kan 

förmedlas till eleverna.18 

    Kindeberg har i sin skiss till pedagogisk retorik använt retoriska begreppspar för att med 

hjälp av dessa avtäcka och förtydliga lärarens retoriska aktiviteter under lektionen. Hon har 

utgått från J. L Ramirez översättning och uttolkning av Aristoteles vilka han presenterar i sin 

avhandling.19  

      Hur läraren ser på sitt eget arbete som en pedagogisk praktik har Per-Anders Borius 

undersökt. Hans syfte har varit att få veta vad olika lärare säger om sin praktik och undersöka 

hur några av de retoriska begreppen fungerar i ett pedagogiskt samtal.20Deltagande lärare har 

ingått i ett samtalsseminarium där det även ingått en kurs i retorik. Under intervjuer har 

lärarna fått frågor om bland annat undervisningspraktiken, självbild och tillit. Borius intresse 

har framför allt varit att se hur lärarna hanterar utvalda retoriska begrepp när de beskriver och 

talar om sin lärargärning.21 

      Ett resultat från Borius undersökning är att retoriska begrepp tycks ha hjälpt lärarna att 

tala om och urskilja, analysera och förstå olika aspekter av ett skeende. Till detta har de alltså 

på ett tillfredsställande sätt kunnat använda retoriska begrepp (här nämns endast dessa 

begrepp vid namn för att återfinnas med förklaringar i bilaga 2).  

     De använda begreppen är bland annat ethos, logos, pathos och pistis.22Med ethos, logos, 

pathos har lärarna getts möjlighet att reflektera över mångsidigheten i sitt uppdrag och i dess 

olika roller. Pistis-begreppet har visat sig användbart i mötet mellan den enskilda eleven och 

kollektivet. Borius kallar det för att lärarna i studien har erhållit en handlingsberedskap med 

stöd i begreppen.23Avslutningsvis menar Borius att hans text är att betrakta som ett 

deliberativt samtal och inte som ett argument för retorikens begrepp som funktionellt redskap 

för den verksamma läraren.  

                                                 
17 Kindeberg, (2004, s 7) 
18 Kindeberg, (2004, s 7-8) 
19 Kindeberg, (2004, s 8 ) 
20 Borius, Per-Anders, (2005, s 7), Retoriska begrepp i en pedagogisk praktik Gymnasielärare talar om sin 
praktik 
21 Borius, (2005, s 21) 
22 Borius, (2005, s 37) 
23 Borius, (2005, s 37) 
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Han resonerar om det nya begreppet ”muntlighet”, det vill säga klassrumspraktiken och 

avslutar med att föreslå nya forskningsfrågor om hur till exempel klassrumskommunikationen 

ser ut och hur lärarens kunnande i klassrummet visar sig.24  

Just denna klassrumskommunikation Borius föreslår som ny forskningsfråga ringar in det 

område jag i detta arbete haft för avsikt att försöka beskriva genom observation och intervju.  

     Hellspong och Brumark har resonerat om en ”skiss till en retorisk didaktik” där de 

diskuterar det deliberativa samtalet. De anser att det deliberativa samtalets viktigaste funktion 

inom skolan bör vara att uppmuntra eleverna till att ta ställning, att diskutera och att 

argumentera för sin ståndpunkt.25 

      Ett utmärkande drag för det deliberativa samtalet är att göra fakta mer förståelig och 

begriplig genom diskussion och analys, istället för det omvända, där man ser fakta som 

grundläggande för att kunna diskutera och analysera.26 

      Deras resonemang om hur de betraktar lärarens funktion är det som är intressant för 

föreliggande arbete. De jämför didaktikperspektivet på lärarrollen med ett retoriskt perspektiv 

på talarrollen (jag gör tolkningen att de sätter talarens roll synonymt med lärarens i detta 

fall).27 De menar att det didaktiska perspektivet på lärarens roll är mer inriktat på 

”institutionella processer” 28 och på de didaktiska frågorna vad, hur och varför. I och med 

detta får ”vem – frågan” stå tillbaka. Eller som jag tolkar det, det viktigast är metoden, inte 

personen. Detta kontrasterar de med ett retoriskt perspektiv på talaren, där det istället kan 

väga över på personen (vem), eller på en övervärdering av personen, och därmed skulle de 

institutionella processerna få stå tillbaka. Ur detta resonemang påpekar de sitt syfte. Att med 

hjälp av retorikens betoning på personen, kunna etablera en didaktik där lärarrollen synliggörs 

mer, med retoriken som stöd. Ett resonemang där de placerar retoriken som en didaktisk teori 

för att belysa lärarens didaktiska funktion mer avskilt och separerat från vad, hur och varför – 

frågorna.29 I denna uppsats är det med deras resonemang alltså ”vem – kommunikationen” 

som skall undersökas retoriskt. 

      Här har nu olika undersökningar om lärarens kommunikation ur olika perspektiv lyfts 

fram och nästa steg blir nu att sammanföra ämnesområdena retorik och didaktik vilka jag valt 

att använda i min undersökning. 

                                                 
24 Borius, (2005, s 42) 
25 Hellspong, Lennart & Brumark, Åsa, (2003, s 124), I: Didaktikens mångfald, (red. Fransson, G., Morberg, Å., 
Nilsson, R., Schüllerqvist, B) 
26 Hellspong & Brumark, (2003, s 124) 
27 Hellspong & Brumark, (2003, s 128) 
28 Hellspong & Brumark, (2003, s 128) 
29 Hellspong & Brumark, (2003, s 128) 
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4. Didaktik och retorik – ansatser för denna undersökning  

Lärarens formella uppdrag kan därför sägas ske med hjälp av bland annat det talade ordet som 

verktyg och då finns retoriken som vetenskap att ta hjälp och stöd av vid genomförandet av 

undervisningen. Genomförandet sker också med hjälp av (bland annat) de didaktiska frågorna 

och här skall vi se hur dessa två arbetssätt ska förstås kunna samverka i denna undersökning. 

Nedan klarläggs de begrepp som använts vid analysen och för de båda kunskapsområdena 

representativa innebörder. 

4.1. Retoriska begrepp   

Ethos, logos och pathos är några av de grundläggande talorienterade begrepp inom retoriken 

vilka Aristoteles ansåg krävas av en talare för att övertyga. Dessa begrepp har använts i detta 

arbete och de förklaras här för att på så sätt skapa en grund för både den föreliggande 

analysen och också för att bidra till dess förståelse. 

     Ethos avser karaktären och trovärdigheten hos talaren (samt i argumentationen som 

framförs). Det är talarens trovärdighet så som denne själv framställer sig med ord, rösten och 

sina gester under talsituationen.30   

      Logos är den logik, eller det förnuftiga tilltal talaren har till sin publik och kan också 

innefatta användandet av statistik och andra tillförlitliga fakta. Logos innefattar också att 

talaren känner till relevanta fakta i ämnet. 31    

     Den sista delen i triaden är pathos som avser de känslor talaren framkallar hos sin publik, 

de sinnesrörelser hon vill frammana.  

      Lennart Hellspong låter begreppen tillsammans bilda talarens (i detta fall lärarens) 

framtoning inför publiken (vilket motsvarar eleverna) genom att låta logos avse den 

”förnuftsmässiga behärskning” av ämnet. Ethos sätts samman med talarens personlighet och 

pathos med talarens engagemang för sitt ämne. Triaden är också sammankopplad med 

lyssnarorienterade funktioner vilka utgör de plikter en talare anses ha (officia oratoris)32. 

Ethos hör samman med att behaga och underhålla sin publik – delectare. Logos bildar par 

med docere, det vill säga att undervisa och lära. Att beröra, väcka och entusiasmera, movere, 

hör samman med pathos.33   

      

                                                 
30 Hellspong, (2004, andra upplagan, s 50, 51), Konsten att tala väl Handbok i praktisk retorik 
31 Hellspong, (2004, andra upplagan, s 50) 
32 Hellspong, (2004, andra upplagan, s 49) 
33 Hellspong, (2004, andra upplagan, s 45) 
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Pistis är ett annat begrepp av grundläggande retorisk betydelse. Med pistis menas den tillit 

eller förtroende som krävs i en talsituation och Hellspong påpekar att ett visst mått av tillit är 

helt avgörande för alla former av kommunikation34. Betydelsen av pistis kan betraktas som 

tvådelad. Dels måste talarens publik kunna lita på talaren; att denne inte pratar för att 

vilseleda dem. Dessutom måste talaren kunna lita på att den publik hon talar till verkligen 

försöker att lyssna och förstå. Av detta resonemang drar Hellspong slutsatsen att ett tal, eller 

en talsituation, är både tillitsskapande och tillitsberoende.35 Hur skapar man tillit? Hellspong 

och Brumark menade att pistis bland annat innebär att läraren skapar en förtroendefull 

atmosfär i klassrummet vilket inte kan åstadkommas med en teknik.36 Denna miljö skapas 

enligt dem genom att läraren är ”socialt lyhörd” där läraren ansvarar för elevernas relationer 

till varandra och att varken lärare eller någon av eleverna dominerar.37 

     I föreliggande arbete kommer kriterierna för att skapa tillit vara att talaren (läraren) tror på 

det den säger och är uppriktig. För att tolka uppriktighet kommer tvekan att vara ett sätt att 

upptäcka eventuell avsaknad eller svag tillit. Även talarens (lärarens) vilja att observera och 

uppmärksamma sin publik (eleverna) kommer att iakttas så som tillitsskapande eller inte.  

I vilken omfattning läraren lyssnar och låter eleverna komma till tals under lektionen kommer 

att utgöra ytterligare ett sätt att undersöka tillit eller tillitsskapande kommunikation. Samtliga 

retoriska begrepp som angetts ovan kommer att användas i analysen.   

4.2. Didaktiska begrepp  

Nästa kunskapsområde som använts i föreliggande undersökning är didaktik. Werner Jank 

och Hilbert Meyer38 har behandlat definitionsfrågan kring didaktik. För detta arbete är det 

väsentligt att bygga upp en förståelse av detta ämne och dess begrepp inför kommande 

analyser. Janks och Meyers resonemang följer kortfattat här och det är således dessa begrepp 

som kommer att ingå i analysen av genomförd observation och intervju. Janks och Meyer gör 

en sammanfattande definition av didaktik enligt formeln: 

   Didaktik = Undervisningens och inlärningens teori och praktik39 

Denna definition uttrycker att didaktiken inte bara går att betrakta som dels en akademisk 

disciplin med tillhörande teoretiska påståenden om undervisnings - och inlärningsprocesser, 

utan också som en arbetsdefinition vilken avser de praktiska pedagogiska handlingar som 

                                                 
34 Hellspong, (2004, andra upplagan, s 49) 
35 Hellspong, (2004, andra upplagan, s 45) 
36 Hellspong & Brumark, (2003, s 129) 
37 Hellspong & Brumark, (2003, s 129) 
38 Uljens, (1997, s 17) 
39 Uljens, (1997, s 18) 
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utförs av lärare och elever. Det är den praktiska delen av didaktikens kunskapsområde denna 

undersökning använt sig av och nu följer ett förtydligande av detta område. 

Vad består nu dessa praktiska pedagogiska handlingar av? Enligt de resonemang Jank och 

Meyer för påpekar de att didaktik bland annat innefattar metoder att arbeta med inom 

undervisning i praktiken. De definierar didaktikens objekt enligt följande. Didaktik handlar 

om vem som skall lära sig och också vad man skall lära sig. När, och också med vem man 

skall lära sig. Var man skall lära sig är nästa del och därefter hur skall man lära sig? Genom 

vad skall man lära sig och också varför skall man lära sig? För vad skall man lära sig avslutar 

deras inringning av vad didaktik som pedagogisk handling består av.40 Det är viktigt att känna 

till att Jank och Meyer för mycket ingående resonemang om didaktikdefinitionen och att jag 

här utelämnar en del av detta resonemang för att här framföra utvalda delar för just detta 

arbete, det samma gäller för de tidigare framlagda retoriska begreppen.  

      De didaktiska frågorna ovan ingår i kommande analyser, där de använts i samspel med de 

retoriska medlen för att övertyga.         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
40 Uljens, (1997, s 17-18) 
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5. Metoder 

För att genomföra min undersökning valde jag att observera en lektion och även att intervjua 

läraren som undervisade vid observationstillfället. Den etnografiska observationen valde jag 

för att den ger möjlighet att upptäcka lärarens kommunikation och agerande i den utvalda 

kontexten och ger också utrymme att kunna betrakta läraren som talare i en talsituation. Att 

också intervjua läraren genomfördes för att på det sättet erhålla lärarens syn på sin 

undervisning generellt och därigenom nå ökad förståelse för den observerade lektionen. Då 

det vid observationstillfället visade sig att det också deltog en lärarkandidat i lektionen har jag 

valt att även analyserar kandidatens del av lektionen i mitt arbete. 

     En sammanfattande beskrivning av etnografiska observationer, kvalitativa intervjuer samt 

den retoriska analysmodellen och hur dessa metoder kommer att användas här ges här. Även 

undersökningens för - och nackdelar samt dess validitet och reliabilitet utreds nedan.   

5.1.  Observationer 

Etnografiska undersökningar sker framför allt med hjälp av observationer vilka sker i det 

utvalda studieobjekts miljö eller kontext.41Det etnografiska arbetssättet går att beskriva som 

en fältforskning där forskaren genom observationer studerar en nämnd miljö. Med ett sådant 

arbetssätt vill forskaren uppnå en ökad förståelse av det valda studieobjektets handlingar 

genom att befinna sig i objektets miljö och där observera de vardagliga skeendena.  

   De vardagliga skeenden som förekom under den utvalda lektionen har observerats och 

spelats in på kassettband. Anteckningar av kommunikativa händelser gjordes under hela 

lektionen och de bildade därefter, tillsammans med inspelningen, det material som ingått i 

analysen.      

    Spradley nämner tre källor att utgå från vid genomförandet av en etnografisk undersökning. 

Första källan att tillgå är det människor säger, den andra är det de faktiskt gör och den tredje 

källan är de föremål (artifacts, föremål42) människorna använder.43  

    Han påpekar att detta inte är några ”idiotsäkra” källor men att sammantaget kan forskaren 

få en relativt överensstämmande beskrivning med hjälp av dessa tre informationskällor eller 

observationskällor.44 

                                                 
41 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke, (2000, s 24), Metoder i kommunikationsvetenskap  
42 Engelsk ordbok, (7: e upplagan 2004, s 19)  
43 Spradley, (1979, s 8),The ethnographic interview 
44 Spradley, (1979, s 8) 
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Under observationen har kommunikationen spelats in på kassettband och all aktivitet 

antecknades i görligaste mån. Detta material har analyserats och kompletterats med en 

kvalitativ intervju med läraren.  

5.2. Kvalitativ intervju  

Det finns en skildring av den kvantitativa intervjumetoden där det sägs att den metoden går att 

likna vid att man ger alla skor i storlek 41 och sedan ser vad som händer.45Det vill säga, alla 

får samma instruktioner vid intervjun och samma frågor att besvara och sedan kan svaren 

kvantifieras och presenteras i en lämplig statistisk form. Motsatsen till denna form av intervju 

är den kvalitativa intervjun. Kvale poängterar att den kvalitativa intervjun är mycket lämplig 

när man vill undersöka hur människor ser på sina liv och hur de beskriver sina upplevelser 

men också hur och med vilket perspektiv de betraktar sin livsvärld.46 

    Med hjälp av denna form av intervju är det lärarens uppfattning av lektionen och den 

kommunikation som förs under lektionen jag kan få tillgång till. Ett antal förberedda frågor 

ställdes till läraren47och vissa följdfrågor tillkom. Både frågorna och intervjuerna, är som 

Kvale påpekar, fokuserade på särskilda teman, det specifika. Det måste dock finnas ett 

”förutsättningsmedvetande” där intervjuaren (jag själv i detta fall) förhåller sig öppen för ny 

och kanske helt oväntad information.48 Intervjuerna skall förstås som fokuserad på teman och 

inte fast strukturerad och det har varit den intervjustil som eftersträvats här. Mina frågor har 

jag utformat med tanke på arbetes syfte och upptäckande av didaktiska konsekvenser i 

kommunikationen.   

5.3.  Form och modell för valda arbetsmetoder 

Ur klassisk retorisk teori har ett antal begrepp valts ut för att användas vid analyserna av 

observationen och intervjuerna. Uppsatsens syfte har utgjort grunden för urvalet av begrepp 

och ett antal centrala retoriska begrepp har valts ut för att de anses avgörande inom retorisk 

teori för att övertyga och tala framgångsrikt. Samma tillvägagångssätt gäller för de didaktiska 

begrepp jag använder. För att kunna genomföra den undersökning jag hade planerat 

kontaktade jag ett stort antal gymnasieskolor och gymnasielärare och slutligen var det en 

lärare som sa ja till att låta mig få komma till klassen för att observera och få intervjua läraren. 

Vi enades om ett tillfälle att genomföra observationen på och det blev i mitten av december, 
                                                 
45 Holme, Idar & Solvang, Bernt, Krohn, (1997, svensk utgåva, s 99), Forskningsmetodik Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder 
46 Kvale, Steinar, (1997, s.100), Den kvalitativa forskningsintervjun   
47 Se bilaga 1 
48 Kvale, (1997, s 35) 
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strax innan jullovet. Lektionen började direkt efter lunch och pågick i drygt en och en halv 

timme. 

Anledningen till att det blev just denna lektion var att det var den enda som tidsmässigt 

passade både mig och läraren och då det var strax före jul var det inte så mycket kvar på 

schemat av hela lektioner för klassen då mycket tid går åt till olika helgrelaterade firanden. 

För att skydda och anonymisera samtliga deltagare i undersökningen har alla namn och andra 

igenkänningstecken konsekvent utelämnats.  

     Denna undersökning har det talade ordet som primärt forskningsområde vilket fick mig att 

välja att endast genomföra en ljudupptagning av lektionen och inte både ljud och bild med 

hjälp av video. En annan anledning till detta val var att det kan vara provoceranden eller i alla 

fall utmanande att bli filmad om man inte är van vid det. Det fanns inte tid till att stegvis 

etablera en vana och förtrogenhet med klassen i fråga vilket också bidrog till val av 

inspelningsmetod. En kassettbandspelare upplevs ofta mindre ”hotfullt” än en video.   

    I kvalitativa intervjuer strävar forskaren efter att erhålla undersökningspersonens egen 

uppfattning i det aktuella området. Det har varit vägledande även i denna undersökning. 

    Samtliga frågor jag ställde till läraren hör dock samman med kommunikation och dess 

effekter och också hur läraren betraktar det som skall ske i undervisningssituationen hur 

läraren hanterar arbete i klassrummet.  

     Vid observationen antecknade jag aktiviteten i lektionen i stora drag och tillsammans med 

anteckningarna och ljudupptagningen har jag sedan skrivit ned händelserna. Från dessa har ett 

antal inträffanden lyfts fram i analyserna och de har i sin tur valts då de varit intressanta för 

min undersökning och det syfte och frågeställningar jag haft med arbetet.  

      Avslutningsvis är det är inte säkert att någon annan skulle göra kopplingen med retorik 

och didaktik på samma sätt som jag valt att gör den, även om de utvalda delarna från 

respektive kunskapsområde är vedertagna inom de olika disciplinerna. Det är inte heller säkert 

att någon annan skulle välja de situationer och frågor jag har valt om de avsåg att göra en 

liknande undersökning.  
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5.4.  Metodernas fördelar och nackdelar 

Kombinationen av observation och intervju anser jag vara användbar vid undersökning av ett 

vardagligt fenomen, som till exempel en lektion, och när det är intressant att försöka förstå 

mänskligt agerande i en viss situation. Om jag istället skulle välja en kvantitativ enkätstudie 

skulle jag kunna ta reda på lärarens uppfattning i en viss fråga, men jag skulle aldrig få reda 

på varför hon hade den uppfattningen och motiven till det. Alvesson och Sköldberg uttrycker 

det på följande sätt:  

  

Empirisk forskning präglad av reflektion utgår från en skepsis mot vad som vid en ytlig 

anblick framstår som oproblematiska avspeglingar av hur verkligheten fungerar, 

samtidigt som man vidmakthåller tron på att studiet av lämpliga (genomtänkta) utsnitt 

av denna verklighet kan ge viktigt underlag till en kunskapsbildning som öppnar 

snarare än sluter, ger möjligheter till förståelse snarare än fastställer ”sanningar”.49   

 

Det är alltså inga kvantitativt inriktade resultat som erhålls i föreliggande studie utan mer ett 

resultat som ”…kan ge viktigt underlag till en kunskapsbildning som öppnar…”50. 

Fördjupning och en ökad förståelse av mänskliga handlingar i en viss specifik situation är vad 

denna undersökning strävat efter och det är det som har varit avgörande för valet av denna 

metod. 

     Vid etnografiska observationer dyker ibland kritiken upp om att forskaren, genom sin 

blotta närvaro, stör eller påverkar deltagarna i observationen till den omfattningen att det inte 

går att lita på de iakttagelser man gjort. Alla forskare håller inte med om detta och Ekström 

menar att i vissa fall är kritiken befogad, men vanligen är de olika sociala handlingarna så 

vedertagna att de knappast förändras av en forskares närvaro. 51Med det inte sagt att det går 

att helt bortse från den eventuella påverkan forskaren kan tänkas utgöra och självklart b

forskaren påverka så lite som möjligt under observationerna och endast iaktta aktiviteterna 

utan att blanda sig i dessa.   

ör 

                                                

     När man genomför observationer av människor i deras invanda miljö; till exempel deras 

arbetsplats, hemmet, föreningsmöten eller som i detta fall i skolan, ställs höga krav på 

forskaren om att iaktta ett så etiskt och lämpligt sätt som möjligt under hela projektet. 

 
49 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, (1994, s 12), Tolkning och reflektioner Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod 
50 Alvesson & Sköldberg, (1994, s 12) 
51 Ekström & Larsson, (2000, s 46) 
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Att vara så osynlig som möjligt och förhålla sig till de vedertagna förhållningssätt som finns i 

den miljö man själv är besökare i är det man bör sträva efter, vilket även jag själv ansträngt 

mig för att göra (med varierad framgång).    

    Det är också viktigt att vara klar över att som etnograf tolkar jag aktivt ”verkligheten” och 

det som sker genom mina egna förkunskaper och förutfattade meningar.  

 Alvesson och Sköldberg påpekar att det kräver ständig reflektion över de tolkningar man gör, 

vilket de kallar tolkning av tolkning.52 Tolkningen som helhet står i centrum för 

forskningsarbetet och konsekvensen av detta är att den teoretiska grunden kräver medvetenhet 

av forskaren samt den tidigare nämnda förförståelsen. Det är viktigt att ställa sig frågan varför 

just den tolkningen görs och genomgående hantera det empiriska materialet omsorgsfullt. 53 

    Resonemanget ovan får även delvis gälla för den personliga intervjun. Även där görs en 

viss tolkning av de svar man får, med den skillnaden att tillfälle finns att ställa följdfrågor för 

att på så sätt nå större insikt i personens upplevelse av aktuell livsvärld. I detta avseende berör 

Spradley det område av tolkande forskning vilket av många kan ses som en svaghet. Det vill 

säga; är det möjligt att överhuvudtaget uttala sig om några av de resultat forskaren tycker sig 

ha nått när allt baseras på tolkning av den aktivitet forskaren iakttagit? De upptäckter 

forskaren gör i sin undersökning är, enligt Larsson, det man kan dra generella teoretiska 

kunskaper från och på det sättet utveckla och förbättra det aktuella studieområdet och i 

förlängningen andra liknande situationer.54 Mer om detta i nästa avsnitt. 

5.5. Validitet och reliabilitet 

Avseende denna undersöknings validitet, det vill säga hur giltig undersökningen är, och 

reliabiliteten, hur pålitlig undersökningen och de resultat jag kommit fram till är går att 

diskutera. Det är alltid (i alla fall ofta) vanligt att kvalitativa undersökningar blir mer 

ifrågasatta än kvantitativa dito. Anledningen är ofta att det är betydligt svårare att till exempel 

återskapa en social process än till exempel en enkätundersökning där det enkelt går att 

kvantifiera materialet. Det är betydligt mer komplicerat att reproducera den sociala processen 

du som forskare i en kvalitativ undersökning har studerat. Du måste också som forskare vid 

en kvalitativ undersökning vara klar över din egen inverkan på den aktuella situation och du 

bör också ha en viss insikt om dina egna förkunskaper och din egen förförståelse i det aktuella 

området.55  

                                                 
52 Alvesson & Sköldberg, (1994, s 12) 
53 Alvesson & Sköldberg, (1994, s 12 – 13) 
54 Ekström & Larsson, (2000, s 44) 
55 Holme & Solvang, (1997, svensk utgåva, s 94) 

 18



 Gunilla Malm, PDI C, 2007   

 Omsatt till denna undersökning bör följande beaktas. Jag har i så stor utsträckning som 

möjligt sökt vara medveten om mina egna förkunskaper och min egen inverkan på de aktuella 

sociala processerna (lektionen och intervjun). I vilken omfattning de olika personerna, vilka 

på olika sätt varit delaktig i undersökningen, har anpassat sitt beteende efter förmodade 

förväntningar från min sida är omöjligt att svara på. En viss förståelse av det undersökta 

området och en totalbild av denna har dock erhållits. Det i sin tur kan möjliggöra en ökad 

förståelse av den situationen och det sociala sammanhang som har undersökts.56  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Holme & Solvang, (1997, svensk utgåva, s 79) 
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6. Analyser av observerad lektion 

Som jag redan nämnt utgår jag i denna undersökning från att det är möjligt att betrakta 

lärarens kommunikationsaktiviteter med ett retoriskt perspektiv. Det är således det perspektiv 

jag har valt för just denna undersökning (det går givetvis att anlägga andra synsätt). Som jag 

också tidigare nämnt har jag prövat att använda ett antal, av mig utvalda, retoriska begrepp för 

att undersöka lärarens didaktiska kommunikativa handlingar.  

      Mitt empiriska material består av iakttagelser gjorda vid en observation av ett 

lektionstillfälle och även en intervju med läraren. Det är två olika personer som fungerar som 

lärare vid detta lektionstillfälle. Den ena personen är den ordinarie läraren, tillika handledare 

för en lärarstuderande. Den andra personen är lärarstudenten. De båda leder separata delar av 

den valda lektionen och jag kommer genomgående att ange vem som förekommer i analysens 

olika delar och även vem som säger vad för att vara så tydlig som möjligt. Nu är det just de 

vardagliga skeendena som utgör fokus för analysen vilket kan upplevs som provocerande för 

någon läsare då tanken att ”det här var väl inget speciellt” lätt kan dyka upp. Därför vill jag 

här varna för att innehållet nedan kan tyckas bestå av självklara handlingar och beteende men 

det är alltså dessa som utgöra analysobjektet i detta fall. 

      Valda delar av den observerade lektionen kommer att lyftas fram i analysdelen för att 

belysas samt diskuteras med utgångspunkt i de retoriska begrepp som tidigare har presenterats 

och också återfinns i bilaga 2. För att som läsare bättre kunna sätta sig in i miljön och den 

aktuella situationen följer en kort beskrivning av det klassrum i vilket jag själv, läraren, 

lärarkandidaten och eleverna befann oss i denna dag.  

 6.1. Klassrummet   

Klassrummet där undervisningen skedde i var rektangulärt utformat och utefter den ena 

långsidan var det stora fönster och under fönsterraden stod åtta fåtöljer. Vid bortre kortändan 

av rummet fanns åtta datorer med tillhörande sittplatser. Alla dataskärmar var vända in mot 

rummet vilket gjorde att man från lärarens ”traditionella” plats, längst fram i klassrummet, 

enkelt kunde se vad eleverna hade för sida uppe på datorn och således också vad de sysslade 

med på lektionen. Längst fram på den motsatta kortsidan fanns en mindre whiteboardtavla 

samt diskbänk och ett par materialskåp.  

     I rummets mitt fanns skolbänkar med tillhörande stolar och de var placerade i en u-

formation. Formationens öppning var vänd framåt mot läraren, det vill säga rummets andra 

kortända. Ingången till klassrummet befann sig mitt på den fönsterlösa långsidan av rummet. 

När någon öppnade dörren slogs den nästa i ryggen på den som satt vid ingången.  
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Eleverna hade placerat sig på följande sätt i klassrummet. Sju stycken satt i fåtöljerna under 

fönsterraden. Tre och ibland fyra stycken, satt med ryggarna mot datorerna vid kortändan och 

övriga var placerade i u-formationens bakre del (från lärarens plats sett längst fram i rummet). 

De behöll dessa platser under i stort sett hela lektionen. Nu är det dags att analysera den första 

delen av lektionen.  

6.2. Lektionens första del   

Den ordinarie läraren startade lektionen med den utvalda årskurs två på gymnasieskolan 

genom att först hälsa på klassens elever. Detta fungerar som en tillitsskapande procedur när 

hon bekräftar klassen och eleverna anser jag. Genom att känslomässigt påverka eleverna (och 

sig själv) med hjälp av pathos/movere, när hon ser och uppmärksammar klassen när de 

kommer in i klassrummet. En viss känsla av uppskattning och av att ha blivit sedd infinner sig 

förmodligen hos eleverna och även hos läraren när ungdomarna hälsar tillbaka på henne. Hon 

väcker sina och elevernas känslor, pathos, och genom det menar jag att hon stärker sitt ethos 

och också att hon skapar tillit mellan henne och eleverna (pistis).  

    Efter att alla kommit in och satt sig berättade läraren för eleverna att jag är där i 

klassrummet för att lyssna och se vad de ”sysslar” med i klassen. Hon frågade då också om 

eleverna kunde accepterade att jag också spelade in lektionen på kassettband. Vid detta 

tillfälle var alltså inte bandspelaren påslagen. 

    På den frågan blev det både ja och nej till svar från eleverna och några sa att det inte 

spelade någon roll om jag spelade in eller inte. Läraren försökte då ”övertala” de eleverna 

som svarade nej med: 

”- Jo, men det går väl bra?”  

Denna retoriska fråga ville hon helst inte ha ett svar på menar jag (det ville inte jag heller). 

Och om hon skulle få ett svar så ville hon att det skulle vara ett jakande svar, men det blev det 

alltså inte.  

    Det finns olika sätt att se på denna situation. Ett sätt att betrakta tillfället på är att hon med 

hjälp av sitt ethos (personlighet och trovärdighet) försökte få eleverna att acceptera 

inspelningen. Det är didaktikens varför-fråga hon helst av vill uppfylla. Hon använde sin 

ethos som deras lärare och den som ”vet” och vanligen leder deras arbete. Hon vänder sig 

implicit till elevernas känslor (pathos/movere), hon vill att de ska ändra sina känslor, eller sitt 

ogillande av inspelningen, till att gilla den samma.  

    Nu blev svaren fortfarande nekande och då gav hon mig ordet för att bättre kunna förklara 

(och för att på det sättet helst få ett ja från eleverna?!).  
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Jag berättade för eleverna att det var lärarens kommunikation jag i första hand ville spela in 

och att ingen skulle bli tvingad att bli inspelad om den personen absolut inte ville det. Vidare 

förtydligade jag också att ingen skulle behöva hålla i en mikrofon när de skulle redovisa, 

vilket många trott, utan mikrofonen skulle vara placerad vid lärarens plats längst fram i 

klassrummet. I denna situation var det slutligen jag som fick fylla i luckan och kommunicera 

vad, varför och också genom vad. Med hjälp av mitt ethos, då jag var trovärdig som en som 

skulle forska med bandspelare och en rejäl förklaring tillhands, tillgodosåg jag de didaktiska 

frågorna om metod genom att bemöta både varför och hur från elevernas håll.  

     Lektionen skulle innehålla elevernas egna muntliga redovisningar av ett förberett 

fördjupningsarbete och vissa elever ville alltså inte bli inspelade när de genomförde den 

presentationen. Jag argumenterade för att jag skulle kunna stoppa inspelningen när de som var 

helt emot att finnas med på bandet skulle redovisa, och det förfarandet accepterades av 

samtliga. Slutligen godkändes inspelningen och jag kunde koppla in bandspelaren och starta 

inspelningen.   

      Åter till undersökningen av lärarens kommunikation i denna situation. Läraren försökte, 

ganska kortfattat, att övertala eleverna att låta sig spelas in på band. Den kommunikationen 

kan ses som den didaktiska ”varför – fråga” läraren ville att eleverna skulle få svar på. Det 

kan ses som en aktivitet eleverna på olika sätt i framtiden kommer att ha användning av 

utanför klassrummet. I detta fall skulle det vara en ökad vana och förtrogenhet med att tala 

offentligt oavsett rådande omständigheter. Genom att framföra en logos-argumentering 

arbetade sig läraren fram emot att bemöta både den didaktiska varför- och för vad – aspekten. 

Detta tolkar jag definitivt som en didaktisk konsekvens av en särskild retorik använd av 

läraren i hennes praktik i undervisningen.      

     Efter denna något oväntade uppstart av min observation och dagens lektion övergick 

läraren till att gå igenom lektionens innehåll – vad, hur och genom vad ur de didaktiska 

frågorna. Detta var en dubbellektion i svenska och den var uppdelad i två delar. Under 

lektionens första del ansvarade lärarkandidaten för ett par övningar vilka klassen skulle 

genomföra med hennes handledning. Den andra delen av lektionen leddes senare av den 

ordinarie läraren och då var det dags för elevernas muntliga presentation av ett 

fördjupningsarbete. Nu går vi över till hur lärarstudentens kommunikation i samband med 

övningarnas genomförande kan tolkas.   
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6.3. Lärarstudentens lektionsdel 

Lärarstudenten stod vid dörren och lutade sig först mot väggen med armarna i kors över 

bröstkorgen för att sedan luta sig framåt och stödja sig genom att hålla händerna på en 

stolsrygg. Denna placering medförde att de som satt just vid de bänkarna var tvungna att 

vända sig om för att se henne när hon pratade. Detta var hennes utgångsläge när hon började 

instruera eleverna om hur de skulle genomföra den första övningen.  

    Alla hennes olika kommunikationsaktiviteter, kroppsspråk och hennes talade språk, var 

dock framgångsrika om man ser till elevernas deltagande i övningarna eftersom alla deltog.     

Samtliga elever genomförde den första övningen som gick ut på att två och två öva sig i att bli 

granskad eller ”tittad på” under en minut av den ena i paret. Därefter skulle en i paret vända 

sig om och ändra på fem saker i sin klädsel eller håret till exempel. Eleven skulle därefter 

vända sig tillbaka och den andra skulle då helst upptäcka de olika förändringarna (ungefär 

som finn fem fel).   

    Kandidaten fick gå igenom instruktionerna ett par gånger så att alla förstod vad de skulle 

göra och därefter började de övningen med att titta på varandra under en minut. Hon gick 

under tiden runt till eleverna och småpratade och det gjorde även den ordinarie läraren. Under 

tiden kommer en lite försenad elev in i klassrummet och den ordinarie läraren bildade genast 

par med henne för att den eleven skulle kunna genomföra övningen. Hon förklarade snabbt 

för eleven vad som skulle göras och de började också med övningen.  

     Hela tiden eleverna jobbade med denna övning rörde sig kandidaten runt i klassrummet 

och hörde sig för med eleverna om hur det gick för dem med övningen. Min tolkning av det är 

att hon på det sättet vill höja sitt ethos hos eleverna och även hos ordinarie läraren. Hon vill 

vara engagerad i elevernas arbete och i övningen hon själv initierat vid ett tidigare tillfälle och 

samtidigt fungerar hennes agerande som tillitsskapande i hela klassen samt med läraren. 

Hennes intresse och hur hon engagerade sig för att uppmärksamma eleverna är de kriterier jag 

har satt upp i undersökningen som tillitsskapande och dessa uppfyller hon definitivt i denna 

lektionsdel.   

– ”Hur gick det för er?” är det uttalande lärarkandidaten avrundar den första övningen 

med. Hon frågar också eleverna om det varit ”jobbigt” att genomföra övningen för:  

– ”Det kan kännas lite jobbigt när någon stirrar på en sådär” säger kandidaten och på den 

frågan får hon (givetvis) ja till svar.  

Här tolkar jag lärarkandidatens synpunkt om att det kan vara lite jobbigt att bli tittad på som 

ett uttalande som till viss del väcker elevernas känslor – movere. Hennes uttalande saknar helt 

logos vilket i detta fall bättre hade kunnat bemöta elevernas osäkerhet i övningen. Med hjälp 
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av logos hade hon bättre bemött varför, hur och genom vad vilket får förmodas bättre 

motiverar genomförandet av övningen för eleverna.  Därför menar jag att kandidaten skulle ha 

avstått från att kommentera om det var jobbigt eller inte. Hon kunde ha ställt frågan helt 

öppen till eleverna, eller i alla fall utan sina egna eventuella synpunkter. Avsikten med 

övningen var att öva eleverna i att ha en publik som tittar på dem och att det är hanterbart och 

ofarligt. Här finns risken att hennes kommentar ger en känslopåverkan, pathos, av att det är 

jobbigt att ha publik och då går en del av poängen med övningen förlorad. Jag tolkar detta 

som en didaktisk konsekvens av hennes retorik i denna situation. 

     De didaktiska frågorna vad och hur genomfördes överlag på alla sätt tillfredsställande 

anser jag. Framförallt varför-frågan är den didaktiska fråga som kunde ha hanterats på ett 

annat sätt enligt min tolkning. Om lärarkandidaten själv varit mer insatt i varför de skulle 

genomföra övningen och syftet med den, hade det förmodligen gett andra slags elevsvar på 

hur det gått med övningen än att det var jobbigt. Hon hade kanske inte ens ställt den retoriska 

frågan överhuvudtaget. Orsakerna till att denna kommunikation skedde på detta sätt skulle 

kunna bero på att kandidaten ännu inte har hunnit bygga upp någon större erfarenhet av att 

leda övningar av detta slag och som helhet betraktat avlöpte det hela trots allt mycket bra.  

     Nu var det dags för den andra övningen ledd av kandidaten. Tanken var nu att en av 

eleverna skulle tacka för ett pris eller en utmärkelse de låtsades ha fått. En elev skulle 

presentera ”pristagaren” och denne skulle alltså tacka för utmärkelsen inför publiken. 

Eleverna fick cirka tio minuter på sig för att förbereda vad de skulle säga. Till sin hjälp fick de 

en stencil med instruktioner för att hålla tacktal. Efter tio minuters förberedelser skulle de 

sedan gå fram i klassrummet och ställa sig framför publiken och genomföra den 

låtsasceremoni de planerat. Det korta tacktalet fick ta ungefär en minut. 

    Innan övningen startade belyste kandidaten återigen att detta var ett bra sätt att öva sig att 

tala inför publik inför kommande redovisning. Varför lyfts åter fram och ger övningen dess 

berättigande enligt min tolkning. Eleverna fick stencilen utdelad och de började sina 

förberedelser. Denna övning avlöpte under en hel del skratt och en lättsam atmosfär i 

klassrummet. Det tolkar jag som att kandidaten, med hjälp av pathos, lyckades att etablera en 

känsla av säkerhet och även av att det var roligt med övningarna. Genom känslans infinnande 

byggde hon också på tilliten mellan henne och eleverna. 

    Nästa kommunikativa händelse som kommer att analyseras skedde under kandidatens 

lektionsdel och det var i samspel med ordinarie läraren. Därför går jag nu över till ordinarie 

lärarens del av lektionen för att belysa denna kommunikationshändelse och resterande del av 

lektionen. 
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6.4. Lärarens del av lektionen 

Under den tid som kandidaten ledde övningarna och när de skulle genomföra den andra 

övningen hördes från eleverna spridda protester mot att ta plats längst fram i klassrummet, 

framför klassen när de skulle hålla tacktalet. Kandidaten argumenterade ett antal gånger att 

detta var ett bra sätt att förbereda sig på inför kommande redovisning och att de kunde se 

denna övning som uppvärmning.     

     Lärarstudenten sa till eleverna att detta var ”uppvärmning” och då instämde deras ordinarie 

lärare och höll med om att detta var en slags uppvärmning inför den kommande övningen. 

Efter det hördes inga mer protester från eleverna och kandidaten kunde låta första elevparet gå 

fram i klassrummet och hålla sitt tacktal.  

    När läraren instämde med kandidaten blev det grönt ljus för hela upplägget med övningen. 

Hur gick det till? Hela denna episod anser jag visar lärarens ethos, samt den tillit -  pistis -  

hon och eleverna har byggt upp i sin relation på. När även ordinarie läraren instämde i 

argumenteringen var saken klar. Uppenbarligen litade eleverna tillräckligt mycket på sin 

lärare för att genast acceptera tillvägagångssättet. Läraren och eleverna har en grundlagd 

relation vilken är en förutsättning för lärande. Den relationen har de byggt upp under två år 

och lärarkandidaten har endast varit där i klassen en termin.                                                         

     Ur ett didaktiskt retoriskt perspektiv förmedlar läraren vad och hur – delarna och även den 

sista varför - frågan till eleverna med hjälp av pistis och sitt ethos. 

      Som avslutning på lärarens kommunikation i klassrummet är det viktigt att belysa de 

tillitsskapande aktiviteterna läraren utförde under hela lektionen. Direkt efter att alla hade 

hållt sina tacktal sa läraren till eleverna att det gjorde de bra och hon tyckte att de alla hade 

varit mycket påhittiga och duktiga. Detta positiva beröm förstärker tilliten hos eleverna för 

henne. I detta arbete har kriterierna för att skapa tillit varit att bland annat uppmärksamma sin 

”publik” och observera dem och det anser jag att gör hon explicit genom att kommentera 

deras framföranden.   

     För att göra min undersökning fullständig presenteras nu intervjun med läraren som 

avlutande del undersökningens material.  
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7. Intervju med läraren 

Denna intervju var planerad att genomföras innan lektionen men på grund av fulltecknat 

schema med tillhörande tidsbrist för både mig och läraren gick inte det. Vi genomförde istället 

intervjun under den förberedelsetid eleverna fick innan de skulle genomföra sina förberedda 

redovisningar. Ytterligare en omständighet jag inte räknat med, men det gäller att hålla ett 

öppet förhållningssätt vid observationer och det försökte jag återigen att göra.  

Intervjun presenteras här i löpande text tillsammans med frågorna vilka också finns bifogade 

som separat bilaga (bilaga 2) och när det har uppkommit följdfrågor poängteras detta i 

återgivningen av intervjun. Svaren från läraren har spelats in och de har sedan skrivits ner av 

mig men det har dock inte gjorts en fullständig transkribering av intervjun.  

 

1. Hur ser du på den kommunikativa delen av ditt lärararbete med eleverna under 

lektionstillfället (den direkta ”aktionen” mellan dig och eleverna)? 

Den första frågan avsåg hur läraren ser på den kommunikativa delen av lärararbetet 

tillsammans med eleverna under lektionstillfället? Lärarens omedelbara svar på det var att  

”-Från början handlar det om att bygga upp en relation med eleverna, tycker jag, så att man 

får ett förtroende för varandra.”.  

    Ett ömsesidigt förtroende menade hon, lade grunden för all interaktion mellan eleverna och 

henne själv. Förtroendet var grunden för allt annat hon och eleverna skulle arbeta med. Att 

eleverna är med och planerar och påverkar så mycket det går är ett sätt att skapa förtroende 

på. Hon själv kan lägga fram förslag för att sedan förankra dem hos eleverna. Har man en god 

relation med eleverna ”så rullar det på automatisk” konstaterade hon.  

   Min följdfråga rörde givetvis hur hon skapar detta förtroende. Här menade hon att man får 

känna sig fram, prova, så att alla klarar av det de ska göra. Man måste ta reda på vilken nivå 

de är på och vad som kan passa dessa elever. Hon tror inte att det finns ett enda sätt att skapa 

förtroende och bygga relationen på utan man måste använda sig av flera olika.  

     Detta ledde vidare till min undran om hur hon använde klassrummet med tanke på de olika 

slags sittplatser som fanns tillgängliga och de skulle då kunna utgöra ett hinder för att skapa 

den relationen hon eftersträvar. Klassrummet använder och utnyttjar hon på olika sätt 

beroende på vad de ska göra. På min fråga om hon medvetet arbetade med relationen 

kontinuerligt under terminen svarade läraren att ”- man kan inte jobba på något annat sätt”.  

    Hennes sätt att betrakta relationsskapandet på som ett kontinuum menar jag visar hennes 

medvetenhet om pistis och om värdet av sitt eget ethos.  
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Jag fortsatte intervjun med följande fråga;  

2. Hur tror du att eleverna ser på dig i den situationen (lektionen)? 

När vi fortsatte att tala om hur hon trodde att eleverna såg på henne som deras lärare, sa hon 

att om de får ut vad de tror och vill att de ska få ut så tror jag att de är nöjda. Om hon kan 

tillfredsställa deras uttalade eller outtalade behov av undervisning och ”hela skolsituationen” 

så borde de också vara nöjda tillbaka. Hon poängterade här att de gör också kontinuerliga 

utvärderingar om undervisningens olika moment.  

     Vid olika tillfällen får eleverna skriva ner om de tycker att hon som lärare ska göra något 

på något annat sätt. Hon påpekar att det är lättare ”att skriva än att säga”. Det vill säga, det är 

lättare att skriva ner sina synpunkter när man kan vara anonym. Hon framhåller här att 

eleverna ofta är mycket konstruktiva och konkreta i sina synpunkter och kommer med många 

bra idéer. Anledningen till det menar hon, är att de är vana vid detta förfaringssätt, det vill 

säga att uttrycka sina synpunkter. Jag frågade då om hon trodde att den relation hon byggt upp 

hade med elevernas sätt att ge kritik att göra. Hon trodde definitivt att deras relation gav 

eleverna den friheten att kunna uttrycka sina åsikter, både positiva och ibland negativa. Hon 

fortsatte med att förtydliga att hon som lärare vill helst ha just konstruktiv kritik.  

       I detta sammanhang förklarade hon också att hon bemöter eleverna på ett sätt som hon 

står för, och förväntar sig då (”eller inte bara förväntar utan kräver, ett outtalat krav”) att 

eleverna skall bete sig på ett visst sätt mot varandra och mot henne. Det är det förhållningssätt 

hon, skolan samt alla kollegor arbetar för och det är ”fullständig respekt för människan”, elev 

och lärare. Här förklarar hon vidare att hon menar en slags allmänmänsklig respekt. Vidare 

beskrev hon att hon till exempel inte bryr sig ett dugg om en elev är försenad till en lektion. 

Det hon bryr sig om är eleverna som faktiskt är där, det är dem hon i första hand bryr sig om. 

Hon säger att hon inte kan haka upp sig på att någon är försenad. Det är ju inte syftet med 

lektionen uttryckte hon enligt följande, 

”- att skapa en stämning inför en lektion genom att skälla på någon som kommer för 

sent, det är inte syftet över huvudtaget.”  

Hon har i stället lektionens framtida meningsfullhet för eleverna som det övergripande syftet 

vilket medför att hon avstår från att fastna i en detalj. Självklart kan sen ankomst satt i system 

eller liknande vara en allvarlig sak, men det var inte den sortens förseningar vi talade om utan 

ett enstaka tillfälle.   

      

 

 

 27



 Gunilla Malm, PDI C, 2007   

 

Tredje frågan jag planerat att ställa var; 

3. Är ditt syfte med lektionen alltid preciserat? Det vill säga, är du alltid klar på vad du 

vill uppnå med den aktuella lektionen? Om inte, av vilken anledning då? 

Hennes svar var ja på denna fråga, och hon utgår från kursplanen och alla styrdokument. De 

dokumenten har hon så att säga i ryggen hela vägen ansåg hon, så gott hon nu har kunnat 

tolka dem. Det är inte endast hon själv som gör dessa tolkningar utan det sker gemensamt i 

arbetslagen. Under varje lektion strävar hon efter någonting eller ”flera olika komponenter”.  

      Vi talade vidare om att vid till exempel kursstart eller terminsstart kan vissa lektioner vara 

mindre primärt ämnesinriktade och vissa gånger mer inriktade på att etablera relation eller 

planera en kurs. En sådan lektion kanske inte var planerad i detalj eller inriktad på ett enda 

syfte utan det var något mer fritt för att utvecklas.  

     Min reaktion var att det var en ”syftesfri” lektion, men efter att vi talat om detta kom 

läraren (och jag själv) fram till att det i sig är ett syfte. Vi var överens om att det alltid finns 

ett syfte på ett eller annat sätt för varje lektion, men det behöver inte alltid vara ämnesinriktat. 

Ämnet kan ibland vara sekundärt och ibland kan en stund av en lektion gå bort till något 

mindre ämnesrelaterat.  

Nästa fråga hör ihop med den ovan nämnda och lyder enligt följande; 

4. Hur agerar du under lektionen för att uppnå dess syfte? 

Hon förklarade att hon inte helt kan bestämma en lektion innan. Här följer anteckningar från 

den inspelade intervjun. 

 

”- Jag kan bestämma klimatet och jag kan bestämma atmosfären till ganska stor del, 

men det måste man vara prestigelös. Det kan ju finnas andra idéer som är mycket, 

mycket bättre som jag kan ta till vara, och eleverna kan vara med, man måste känna sig 

för, det är ett högre syfte i det, värdegrundsfrågorna till exempel och respekten mot 

varandra, att kommunicera till exempel. Och då kommer ämnesinriktningen i andra 

hand, känns det inte bra kan man ju inte driva på en lektion eller så måste man 

åtminstone ändra till efterföljande lektion.”57 

 

Hon beaktar hela situationen och det som pågår där. Därifrån väljer hon riktning för sin 

kommunikation med eleverna. När jag undrade om hon tyckte att de var sammanlänkade, 

ämne och värdegrundsinriktningarna, menade hon att det var de absolut.  

                                                 
57 Från bandupptagningen av intervjun med läraren 
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Min näst sista fråga var;  

5. Om något ”går åt fel håll”, och det verkar som om du och eleverna är ur spår i 

förhållande till det planerade syftet, vad gör du för att återkomma till det ursprungliga 

syftet (om det är det du väljer att göra)? 

Om lektionen går åt fel håll konstaterar hon att vissa gånger låter hon det vara och andra 

gånger kommer hon, tillsammans med eleverna, fram till att nästa gång kursen ges är det 

bättre att arbeta på ett annat sätt och liknande. Hon poängterar att de kan vara med och tycka.         

    Vissa lektioner avbryts ibland av extern information och det inverkar inte så mycket på 

undervisningen. Där är hon och kollegorna flexibla. Men om det är öronmärkt lektionstid där 

eleverna skall redovisa eller ha nationella prov går det inte att ändra. Hon menar att hennes 

tider med till exempel genomgångar, lätt går att ändra till ett annat tillfälle, men tid för 

elevredovisningar eller annan elevtid måste man respektera och den får ej röras.   

Nu kommer vi till den sista planerade frågan; 

6. När du genomfört en lektion, hur summerar du den och det som hänt (resultatet)? 

Gick det som du tänkt? Uppfylldes syftet med lektionen? Har du något sätt att 

stämma/kolla av det mot? Vad var det som gick bra, och vad gick mindre bra? 

Absolut stämmer hon av sina lektioner. Det gör hon genom att tänka över vilken respons hon 

har fått, hur eleverna har uppfattat och jobbat med uppgifterna och så vidare.  

Med hjälp av det utvärderar hon sig själv efter en lektion och så här sa hon vid intervjun 

angående detta: 

 

”- Idag var de inte på hugget eller, det och det funkade inte och så får man då fundera 

på det själv, eller också kan man känna riktig glädje över att man fick med sig allihop 

och kanske till och med några blyga som helt plötsligt blommade de upp och vågade ta 

för sig eller vågade prata och komma med sina åsikter, då går man och myser över det, 

eller så får man som sagt tänka om till nästa gång.”58  

 

Jag frågade henne om hon kunde använda ett generellt åtgärdsprogram eller generella 

slutsatser om att detta funkar alltid eller detta funkar aldrig? Svaret på det var att det kan hon 

inte göra, det finns inget sådant recept.  

     Hon förklarade dock att hon har en strategi där de yngre eleverna får börja jobba med 

endast få övningar och några få instruktioner. Allteftersom, när de blir tryggare i sig själva, 

får de lättare att lyssna och ta in mer och mer både vid föreläsningar och mer avancerad 

                                                 
58 Från bandupptagning av intervju med läraren  

 29



 Gunilla Malm, PDI C, 2007   

information. Detta var ett bättre sätt att dels öka svårhetsgraden för eleverna och dels arbeta 

med enklare övningar. Istället för att hon i början skall tvinga dem att sitta tysta och lyssna på 

henne kommer de så småningom själva med förslag om andra arbetssätt. Då är de mer 

motiverade och mottagliga för till exempel föreläsningar och liknande.     

    Hon tyckte egentligen att det optimala är att kunna jobba på en massa olika sätt med 

eleverna i undervisningen och motiverade det med att det kan krävas i arbetslivet eller i 

framtida studier. Ju mer flexibel man är desto bättre är det och hon menade att man som lärare 

inte får fastna i något arbetssätt, förutom att det ska vara elevaktivt.  

      Hur delar du in grupper? undrade jag eftersom hon nämnt grupparbete vid ett tillfälle. Det 

gör hon själv, inte eleverna. Det är framför allt för att de skall lära sig att arbeta med alla och 

för att alla ska ha någon att arbeta med. Hon själv håller alltid ett vakande öga på att ingen 

skall bli ensam. Det är vår uppgift som lärare uttryckte hon, att se till att ingen blir 

exkluderad, det ska inte eleverna ta ansvar för utan det är vår uppgift.   

     Hon såg sig själv med en arbetsledande funktion i klassrummet, och i den ingick också en 

sammanhållande funktion. Hon menade att alla skall ha uppgifter i klassrummet under 

lektionen, ”det är ju en lärande organisation”.  

Eleverna skall också veta att de kan vara trygga i att de alltid har någon att jobba med, det 

ordnar läraren ansåg hon. Hennes egen målsättning är att jobba på det sättet.  

     Hon och kollegornas ambition var att alla elever på skolan befinner sig i ett sådant klimat 

att de är starka i sig själva och de inte har något behov av att stänga ute någon på något sätt, 

och att man också kan finna någon själv att jobba med.  
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8. Slutsatser och diskussion 

Nu är vissa händelser i klassrumskommunikationen beskrivna och analyserade och även 

intervjun med läraren. Syftet med denna undersökning har varit ett försök i att pröva om man 

genom att observera en lärares kommunikation i ett undervisningstillfälle kan upptäcka 

didaktiska metoder i samspel med klassiska retoriska medel för att övertyga. Vilka är dessa 

didaktiska överväganden i så fall, och går det att upptäcka hur dessa kan höra samman med de 

för arbetet valda retoriska begrepp? Nedan skall jag belysa vad jag kommit fram till och 

kortfattat menar jag att ja, det går att se hur didaktiska överväganden kan höra samman med 

retoriska begrepp och medel för att övertyga. 

    För undersökningens reliabilitet och validitet finns det en del aspekter att betänka. För det 

första har endast ett lektionstillfälle belysts och analyserats och det gör att det är mycket svårt 

att erhålla resultat som kan generaliseras. För det andra träffade jag läraren och eleverna vid 

ett väldigt begränsat antal tillfällen vilket gör att vi inte kände varandra så väl. Det kan i sin 

tur leda till att det var en grupp bestående av nervösa och spända lärare och elever. Det kan ha 

medfört att de uttryckt sig på helt olika sätt än vad de skulle ha gjort om vi etablerat en längre 

relation där de kunde ha agerat mer avslappnat och naturligt.  

      Mina slutsatser presenteras med hjälp av de använda retoriska och didaktiska begreppen i 

samarbete och därefter följer min avslutande diskussion om detta arbete.  

      En helt avgörande del i läraraktiviteterna anser jag vara pistis, tillit. Den har visat sig i 

elevernas tvekan till att låta sig bli inspelade så som avsaknande av tillit. Precis som jag funnit 

tillit i den ordinarie lärarens relation med eleverna när även hon ansåg att en av kandidatens 

övningar kunde ses som uppvärmning vilket gjorde att elevernas tvekan upphörde. Denna tillit 

ser jag som en grundsten i de allra flesta didaktiska och retoriska överväganden. 

Tillitsskapande aktiviteter så som lärarkandidaten utförde när hon gick runt till eleverna och 

uppmuntrade i en av övningarna är av avgörande karaktär för att annan didaktisk praktik skall 

vara framgångsrik är den slutsats jag drar av erfarenheterna i denna undersökning.  

     Ethos och pathos är de grundläggande retoriska byggstenar som förekommit mest frekvent 

under denna lektion. Hos läraren fanns redan en stor trovärdighet etablerad sen en längre tid 

tillbaka med eleverna och den var inte heller ifrågasatt av eleverna anser jag. Lärarkandidaten 

agerade som en säker pedagog i lektionstillfället och det är givetvis stärkande för hennes 

ethos. När det inte riktigt höll vid vissa instruktioner tog hon klok nog stöd hos den ordinarie 

läraren.  
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Det agerandet kan ses som ethos-höjande på det sättet att hon blir trovärdig som en som skall 

lära sig, hon blir trovärdig som lärarkandidat.   

     Pathos har använts av de båda pedagogerna på olika sätt. Genom sitt beröm av eleverna 

använde även läraren pathos när hon stärkte tilliten och relationen med eleverna vid deras 

genomförande av övningarna.  

    Logos är den logik, eller det förnuftiga tilltal talaren har till sin publik, vilket gör att det går 

att betrakta all inträffad kommunikation som logosinriktad med tanke på att både jag själv, 

läraren och lärarkandidaten på olika sätt vände oss till elevernas intellekt med ett ”förnuftigt 

tilltal”. Var och en av oss resonerade med och till eleverna och presenterade kloka och 

förnuftiga argument för att på det sättet övertyga eleverna om att vi och de skulle arbeta med 

det vi hade planerat. Logos som stöd för didaktisk praktik som vad, hur, varför och genom 

vad.  

     Hela incidenten i samband med min förfrågan om att få tillåtelse att spela in 

ljudupptagning under hela lektionen borde jag ha kunnat eliminera om jag hade förberett mig, 

läraren och eleverna, ännu noggrannare. Jag skulle själv ha kommit in till eleverna minst 

några dagar innan och förtydligat vad som skulle ske, istället för att endast kontakta läraren i 

förväg. Nu lyftes frågan till en diskussion och jag argumenterade för att jag skulle stänga av 

när de som var helt emot skulle tala och att det vara det läraren sa som jag ville få inspelat, 

och inte eleverna i första hand. I denna händelse är det lätt att se hur de vanligaste didaktiska 

frågorna vad, hur och varför helt var satt ur spel, eller i alla fall till stor del 

ouppmärksammade av mig själv och av läraren. Det är förmodligen den största anledningen 

till att eleverna från början var ovilliga att låta mig spela in. Avsaknaden av tillit för mig och 

det som skulle ske var i stort sett total.  

      Vinsten med denna incident kan ändå sägas vara att jag upptäckt mer om vikten av 

forskningsförberedelser. Elevernas vinst var att de så småningom upptäckte att det inte var 

”otäckt” att bli inspelad, vilket uppenbarligen var en ny erfarenhet för dem. En annan slutsats 

jag dragit av detta är att det är mycket svårt att på förhand lista ut vad för problem som kan 

komma att dyka upp vid en observation av en vardaglig händelse. Det viktigaste man som 

forskare kan göra är dock att ha en öppenhet och beredskap för att vid det aktuella tillfället 

reda ut nyuppkomna problem på ett så lämpligt sätt som möjligt. 

    Svaret på den andra frågan i detta arbete, vilka didaktiska konsekvenser de ovan beskrivna 

retoriska aktiviteterna har lett till, är framför allt att ”varför – frågan” är, om inte förbisedd så 

i alla fall inte helt kommunicerad till eleverna under delar av denna lektion. Eleverna har inte 

hela innebörden av varför de skall göra övningarna även om de vet vad de ska göra och hur. 

 32



 Gunilla Malm, PDI C, 2007   

Att som lärare skapa tillit, pistis, i relation med eleverna, både med mitt ”lärarethos” och 

pathos är den grunden för att sedan införliva det didaktiska förhållningssättet där alla delar, 

vad, hur och varför bör kommuniceras till eleverna. Vad och hur tycks vara de mest naturligt 

förekommande didaktiska frågorna men varför saknas och kommuniceras otydligt eller i alla 

fall relativt sparsamt. I vissa fall uttrycks meningsfullheten av de övningar eleverna i detta fall 

skulle genomföra otydligt vilket gör eleverna ovilliga att delta. Detta ser jag som en av de 

viktigaste slutsatserna för detta arbete.  

 8.1. Conclusio - avslutning 

 Nu har jag planerat min undersökning, genomfört den, beskrivit den och också analyserat och 

dragit slutsatser av den. Vad hade jag nu kunnat göra på ett annat sätt? Alltihop förstås, men 

det jag vill kommentera här är följande. 

     En liknande observation skulle jag planera och förbereda mina deltagare i undersökningen 

för mycket, mycket tidigare än vad som fanns utrymme till i denna undersökning. Jag skulle 

också etablera tillit och mitt eget ethos hos dem under en längre tid för att slippa utsätta dem 

för obehagliga överraskningar och också för att på det sättet öppna för ett mer naturligt 

beteende när jag själv är närvarande i gruppen.  

     Absolut skulle jag använda videoinspelning. Dels som stöd för mitt minne och mina 

anteckningar och också för att på det sättet kunna analysera icke verbal kommunikation eller 

kroppsspråk (actio) i kombination med verbal kommunikation. Jag har flera gånger varit 

tvungen att avstå från att just analysera icke verbal kommunikation i denna undersökning och 

det har varit frustrerande i många fall. Icke verbal kommunikation kan många gånger ge en 

djupare och större insikt och förståelse av vad som sker än endast verbal kommunikation.   

    Med tanke på det motstånd och olust eleverna upplevde inför sin muntliga presentation i 

klassen menar jag att obligatorisk retorikundervisning i den obligatoriska och frivilliga skolan 

är motiverat. En annan slutsats av den incidenten är att inse vilken maktställning en pedagog 

har i samspelet med eleverna. Var det rätt att fortsätta observationen den dagen? Hade det 

varit bättre att återkomma längre fram och planera om allt? Omöjligt att besvara dessa frågor 

nu men mycket väl värt att beakta inför kommande egna undervisningstillfällen och 

undersökningar.  

    En slutsats från intervjun är hur betydelsefullt det är för blivande lärare att erhålla stöd från 

mentorer eller handledare för att upptäcka och utforma sin egen undervisning så 

framgångsrikt och stabilt som möjligt. Egen tid för lärare till att reflektera och själva hinna 
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analysera sitt arbete och möte med eleverna ser jag också som viktigt och inte bara tid att 

konkret förbereda en lektion och dess upplägg.   

En annan svårighet med denna undersökning har varit att på ett meningsfullt sätt hantera 

kombinationen av didaktiska praktiker med retoriska medel för att övertyga. Jag ser min 

undersökning som ett försök och det måste alltid finnas en första gång.  

Med kombinationen av didaktiska praktiker med retoriska har frågorna kunnat besvarats. 

Didaktiska övervägande framträder och jag har redogjort för dessa i analysen och slutsatsen. 

Jag har funnit samtliga didaktiska frågor i den kommunikation jag har undersökt. Den av 

frågorna som visats sig som en (av flera) förutsättning för elevernas deltagande och 

motivation i övningar har varit varför-frågan.  

    Jag har också beskrivit hur de olika didaktiska övervägandena kan höra samman med  

utvalda retoriska begrepp med de tolkningar jag har valt att göra med den förförståelse jag 

själv besitter i dessa kunskapsområden.  

     Jag har också reflekterat över om det skulle kunna vara värdefullt för lärarstuderande att i 

kombination med sina didaktiska studier även studera grundläggande retorik med anledning 

en av deras kommande roller som talare.   

    Vid en ny liknande undersökning skulle jag också utgå direkt från styrdokument och 

värdegrunder för att se om dessa går att utforska i klassrumsmiljö (på något sätt) med 

didaktisk retorisk kommunikation.    
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