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Abstract  

Titel: The school - a democratic arena? - A qualitative study of how democratic abilities take place 

in SO teaching. 

 

Author: Sarah Silver 

Supervisor: Fredrika Björklund 

The aim of this study is to s to make visible if and how teachers integrate democratic abilities in social 

studies education. I also want to examine what teachers experience enable or hinder the teaching of 

democratic abilities. The study is based on the following questions: 

• Does deliberative and participatory democratic abilities apply in teaching and if so, how is 

this done in the actual teaching? 

• What opportunities and challenges do teachers find in conversations- and participatory 

democratic abilities? 

 

The study examines how teachers teach deliberative and participatory democracy. This study is 

qualitative and based on interviews and observations of four teachers working in grade 3. The 

theoretical frame of the study is founded on the deliberative democracy model of Tomas Englund and 

Åsa Forsberg which is used to study how deliberative abilities take place in teaching. Furthermore, 

the theory formed by Roger Hart, called Ladder of participation, is used to study whether teachers 

invite students to participate and influence their own education. I also used Ljungberg and Unemar 

Öst theory about teacher's communicative strategies in connection with the controversy handling to 

give an understanding about how teachers handle controversy, but also how they in connection with 

controversy encourages deliberative conversations. The results of the study showed that the students 

did apply and practice conversations democratic abilities. Despite this, some deliberative democratic 

abilities were more prominent than others. On the other hand the application of participatory abilities 

were not as common as training deliberativ democractic abilites. 

Keyword:  Democracy, participate democracy, deliberative democracy, social Education 

Nyckelord: Demokrati, Deltagardemokrati, deliberativ demokrati, samhällsdidaktik 

 

 

 

 

 



 3 [46] 

 

 

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning......................................................................................................................... 3 

1. Inledning ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

2. Bakgrund ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.1. Begreppet demokrati ........................................................ Error! Bookmark not defined. 

2.2. Demokrati i dagens skola ................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.3. Samtal- och deltagardemokratiska förmågor i Lgr 11 ..... Error! Bookmark not defined. 

2.4. Syfte ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.5. Frågeställningar ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

3. Teorier ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.1. Demokratimodeller .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.2. Den deltagardemokratiska demokratimodellen ............... Error! Bookmark not defined. 

3.3. Den samtalsdemokratiska demokratimodellen ................ Error! Bookmark not defined. 

3.4. Harts delaktighetsmodell ................................................. Error! Bookmark not defined. 

3.5. Forsbergs och Englunds deliberativa modeller ................ Error! Bookmark not defined. 

3.6. Lärarens kommunikativa strategier ................................. Error! Bookmark not defined. 

4. Tidigare forskning ................................................................... Error! Bookmark not defined. 

5. Metod ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.1. Metod för insamling av empiriskt material ..................... Error! Bookmark not defined. 

5.2. Observationer ................................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.3. Intervju som metod .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.4. Urval och presentation av skola och informanter ............ Error! Bookmark not defined. 

5.5. Trovärdighet och generaliserbarhet ................................. Error! Bookmark not defined. 

5.6. Metod för analys av resultat ............................................ Error! Bookmark not defined. 

5.7. Etiska utgångspunkter ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

6. Analys och resultat .................................................................. Error! Bookmark not defined. 

6.1. Tillämpning av samtalsdemokratiska förmågor .............. Error! Bookmark not defined. 

6.2. Lärarnas kommunikativa strategier i samband med kontrovershantering ................ Error! 

Bookmark not defined. 

6.3. Tillämpning av deltagardemokratiska förmågor .............. Error! Bookmark not defined. 

6.4. Svårigheter och möjligheter gällande undervisning i samtalsdemokratiska förmågor

 Error! Bookmark not defined. 

6.5. Svårigheter och möjligheter gällande undervisning i deltagardemokratiska förmågor

 Error! Bookmark not defined. 

7. Diskussion och slutsats ........................................................... Error! Bookmark not defined. 

7.1. Studiens relevans och vidare forskning ........................... Error! Bookmark not defined. 

8. Litteraturförteckning ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

8.1. Tryckta källor: .................................................................. Error! Bookmark not defined. 



 4 [46] 

 

 

9. Appendix ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

9.2. Bilaga 2: Observationsschema (deltagar- och samtalsdemokratiska förmågor) ....... Error! 

Bookmark not defined. 

9.3. Bilaga 3: Intervjuguide .................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

1. Inledning 
 

Familjen och hemmet utgör kanske den viktigaste kontexten för att förmedla demokratiska värden 

och principer. Samtidigt socialiseras barn in i samhället via olika institutioner och här har skolan en 

särposition som den institution som i Sverige står under direkt politisk kontroll (Ekman & Pilo, 2012, 

s. 9). 

 

Skolan har som institution fått det demokratiska uppdraget (ibid.). Detta utrycks i syftet för 

samhällskunskapsundervisningen i Lgr 11. Där föreskrivs det att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att reflektera över demokratiska värden, principer, arbetssätt och 

beslutsprocesser (Lgr, 2011, s. 8). Paradoxalt nog finns det ändå oklarheter om på vilket sätt och i 

vilken utsträckning demokratisk undervisning bör ske.  Lundquist redogör för att det föreligger 

oklarheter på alla nivåer. Han menar att det till och med är svårt att kartlägga vad demokrati bör 

vara (Lundquist, 2001, s.81). Utifrån Lundquist resonemang kring demokratiuppdragets oklarhet ser 

jag det som både relevant och nödvändigt att synliggöra hur lärare undervisar i demokrati. 

 

Wahlström menar att det idag sker en utbildningspolitiskt baserad förskjutning av skolans karaktär, 

där tester och betygsättning får en allt större plats som befordrar en traditionell faktainlärning. Detta 

menar han kan hindra utvecklingen av en kommunikativt meningsskapande skola (Wahlström, 

2009). Dessa tendenser, där vi rör oss mot en utbildning med fokus på betyg och resultat och 

traditionell faktainlärning, menar jag ger en god anledning att studera och problematisera hur 

demokratin, utifrån ett färdighetsperspektiv, faktiskt får ta plats i undervisningen.   

 

Långström och Virta talar om demokratisk undervisning utifrån om-kunskap och i-kunskap.  Om-

kunskapen handlar om att tala om vad demokrati är och i-kunskapen innebär att hjälpa eleverna att 

skaffa sig vissa demokratiska förmågor som är nödvändiga för samhällsmedborgare. Mitt intresse 

för ämnet tar sin utgångspunkt i att de svenska skolorna generellt sätt klarat av att undervisa i om-

kunskaper i demokrati, dock har lärarna inte i en lika hög utsträckning klarat av att undervisa i i-

kunskaper (Långström & Virta 2011, s .51). 

 

I kvalitetsgranskningen Skolornas arbete med demokrati och värdegrund (2012) fastställs att de 
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besökta skolorna behöver ge eleverna ett ökat inflytande eller ökade möjligheter att vara delaktiga 

och komma till tals i undervisningen, så att praktisk demokratisk träning kombineras med deras 

kunskapsutveckling i olika ämnen (Skolinspektionen, 2012, s. 8). I lärares arbete med exempelvis 

demokratiska samtal framkommer det vidare att de sällan hålls tillräckligt länge eller görs 

tillräckligt utmanande för elever (ibid.).  Utifrån denna granskning blev jag intresserad av att 

undersöka hur demokratiska förmågor tillämpas och tränas i undervisningen. 

2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt definierar jag och ger en överblick av vad skolans demokratiska uppdrag omfattar 

samt vad som föreskrivs i Lgr 11 gällande tillämpningen av demokratiska förmågor i 

undervisningen. 

2.1. Begreppet demokrati 
 

Begreppet demokrati har tillskrivits många betydelser.  Genom tiderna har politiker och filosofer 

lagt olika innebörd i begreppet demokrati. Dock har den språkliga betydelsen av demokrati sedan 

antikens dagar haft en grundbetydelse som är att demokrati är en form för kollektiv maktutövning i 

en stat där medborgarna är jämlika (SOU, 1999:93, s. 53).  Demokrati kan uppfattas som ett mål 

eller ideal i sig själv innehållande vissa värden, men också som en beteckning på ett verkligt 

styrelseskick, det vill säga en politisk regim (Ekman & Pilo, 2012, s. 29) Held menar att det finns 

en risk med att alla politiker oavsett ideologi vill förknippas med demokrati. Han hävdar att om 

begreppet har så många betydelser kan det upphöra att ha en tydlig innebörd (Held ,1997, s.15). 

Dock menar andra att begreppet demokrati kräver en ständig diskussion om och omprövning av vad 

det innebär (Biesta, 2006, s. 111). Pedagogen och filosofen John Dewey menar också att begreppet 

demokrati ständigt måste omskapas och omformas.  Dewey menar att demokrati utvecklas när 

människor samspelar och på så vis överförs kunskap och människor kan på så sätt nå samförstånd 

(Dewey, 1999, s. 45) En demokrati är enligt Dewey mer än en styrelseform, den är i första hand en 

form av liv i förening med andra av gemensam delad erfarenhet (Dewey, 1999, s. 127). 

 

2.2. Demokrati i dagens skola 
 

Begreppet demokrati kan, som ovan nämnts, tolkas på många olika sätt beroende på vilken kontext 

man befinner sig i. I skolvärlden tolkas demokratin utifrån styrdokument så som skollagen, 

läroplaner och kursplaner. Långström och Virta redogör för att demokratin går att återfinna i skolans 

styrdokument i praktiskt taget alla skolreformer efter andra världskriget (Långström & Virta, 2011, 
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s.50). 

 

 

 

Skolan har ett dubbelt uppdrag som består i att förmedla och förankra både kunskaper och 

demokratiska värden. Det handlar om att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar 

som kan hantera den kunskap och som är införstådda med den värdegrund som det svenska 

samhället vilar på och enligt demokratins ideal med respekt för mänskliga rättigheter och alla 

människors lika värde, ta ansvar för samhällets utveckling och stabilitet (Skolinspektionen, 2012, s. 

11). 

 

Ett sätt att förstå skolans demokratiuppdrag på, enligt Ekman och Pilo, är att skilja på olika aspekter 

av det som skolan har som uppgift att förmedla till eleverna. Dessa olika aspekter är demokratiska 

värderingar, medborgerliga förmågor och kunskaper om politik och samhällsfrågor. 

 

(Olika aspekter av skolans demokratiuppdrag) 

Värderingar Förmågor Kunskaper 

Grundläggande demokratiska 

värderingar så som tolerans, 

jämlikhet och solidaritet. 

Praktiska färdigheter såsom 

informationssökningskompetens, 

demokratiska beslutsfattande, 

källkritiskt tänkande, 

kommunikationsförmåga och 

konflikthantering. 

Teoretiska kunskaper om 

samhälle och politik. 

 

Den aspekt av skolans demokratiuppdrag som undersöks i denna studie är den som är relaterad till 

de demokratiska förmågorna. Dessa omfattar enligt Ekman och Pilo färdigheter av mer praktiskt 

slag, så som bland annat informationssökningskompetens, källkritiskt tänkande och 

kommunikationsförmåga, men även praktiska erfarenheter av ansvarstagande, delaktighet och 

inflytande (Ekman & Pilo, 2012, s. 60).  Då jag valt att studera specifikt hur lärare undervisar 

samtals- och deltagardemokratiska förmågor återger jag nedan hur dessa förmågor framträder i 

läroplanen. 

 

2.3. Samtal- och deltagardemokratiska förmågor i Lgr 11 
 

Skolan har ett uppdrag att förmedla demokrati och demokratiska värderingar som i styrdokument 

benämns ”skolans demokratiska uppdrag”. Detta innebär att det finns riktlinjer för vad varje enskild 
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lärare ska följa men också förhålla sig till (Broman, 2009, s. 31) 

 

I Lgr 11 framkommer det i avsnittet som berör elevers ansvar och inflytande att: 

 

 ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 

och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet” (Lgr, 2011, s.8). 

 

Vidare ska läraren genom sin undervisning utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar 

för sin inlärning och för sitt arbete i skolan. Läraren ansvarar även för att alla elever får ett reellt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Detta ansvar ska öka med 

stigande ålder och mognad. Det framkommer i läroplanen att läraren tillsammans med eleverna ska 

planera och utvärdera undervisningen samt att eleverna ska förberedas för delaktighet och 

medansvar för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. Slutligen 

föreskrivs det att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta 

samhällets gemensamma värderingar och låta dessa komma till utryck i praktisk vardaglig handling. 

 

I syftet för samhällskunskapsundervisningen framkommer det vidare att: 

 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga 

rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till 

att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och 

principer som utmärker ett demokratiskt samhälle”( Lgr, 2011, s. 207). 

 

Undervisningen ska ge utrymme för eleverna att utifrån personliga erfarenheter och aktuella 

händelser uttrycka och prova sina ställningstaganden i mötet med andra uppfattningar. På så vis ska 

eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor. Vidare 

ska eleverna ges möjlighet att utrycka och värdera olika åsikter och argumentera utifrån fakta, 

värderingar och olika perspektiv (Lgr, 2011, s. 208). Något som även framkommer i 

styrdokumenten är att eleverna ska utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår 

och kommer till uttryck (Lgr, 2011, s. 208). 

 

Långström och Virta anger att det är tydligt att ämnet samhällskunskap utgör en viktig del i skolans 

demokratiuppdrag och det ska förbereda eleverna att bli samhällsmedborgare utifrån de mål som är 

uppsatta för ämnet samt det innehåll som finns i ämnet (Långström & Virta, 2011, ss. 60-68). 
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Deltagar- och 

engagemangsdimensionen 

 

Elevers inflytande och 

delaktighet i skolan. 

 

Samtalsdemokratiska 

dimensionen 

 

Elevernas möjligheter att träna 

samtalsdemokratiska färdigheter 

 

 

 

2.4. Syfte 
 

Syftet är att synliggöra om och i så fall hur lärare integrerar demokratiska förmågor i 

samhällskunskapsundervisningen. Jag vill även undersöka vad lärarna upplever möjliggör 

respektive hindrar undervisningen i demokratiska förmågor. 

 

2.5. Frågeställningar 
 

 Skapar läraren tillfällen för eleverna att tillämpa samtals- och deltagardemokratiska 

förmågor i undervisningen och i så fall hur sker detta? 

 

 Vilka svårigheter och möjligheter upplever lärare att det finns gällande undervisning i 

samtalsdemokratiska respektive deltagardemokratiska förmågor? 

 

3. Teorier 
 

Här presenterar jag de centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter som jag kommer att använda 

som analysverktyg i bearbetningen av mitt resultat.   

3.1. Demokratimodeller 

 
Jag har i denna studie valt att undersöka hur lärare undervisar i samtalsdemokrati och 

deltagardemokrati. Detta kan motiveras utifrån rapporten ”Elevers demokratiska kompetens”, där 

Oscarsson framhåller att skolans demokratiuppdrag har en särskild betoning på deltagar- och 

samtalsdemokratin (Oscarsson, 2005, s. 19).  Dessa demokratimodeller menar jag är högst 

tillämpningsbara då jag ämnar studera hur lärarna skapar tillfällen för eleverna att träna sig i 

demokratiska förmågor, vilket dessa demokratimodeller i enlighet med vad som föreskrivs i Lgr 11 

ska ge utrymme för.  Oscarsson har utformat en analysmodell för skolans demokratiuppdrag som 

utgår ifrån olika dimensioner. Två av dessa omfattar just deltagar- och samtalsdimensionen: 

                                        Skolans demokratiuppdrag – en analysmodell 

                                    Elevers demokratiska kompetens - olika dimensioner 

 

 

                                                                    __________                                                                                                                                                                                                                        
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3.2. Den deltagardemokratiska demokratimodellen 
 

Denna form av delaktighet bygger på att medborgarna i hög utsträckning direkt kan medverka i 

besluten (Långström & Virta, 2011, s. 50).  Detta innebär annorlunda utryckt att människor ska få 

vara med och bestämma över sådant som angår dem.  Detta omfattar delaktighet som sträcker sig 

längre än att enbart låta medborgarna vara politiskt aktiva i anslutning till röstning i de allmänna 

valen. Att vara politisk aktiv innebär istället att man är engagerad, för fram förslag och deltar i 

politikens utformning och beslutsfattande (Gilljam & Hermansson, 2003, s.131).  Man brukar tala 

om brukardemokrati för att exemplifiera hur deltagardemokrati i praktiken kan fungera. Vilket 

innebär att de som brukar en viss offentlig tjänst också ska ges en viss makt över besluten som rör 

denna verksamhet (Ekman & Pilo, 2012, s. 47).  Elevdemokrati kan sägas vara ett slags 

brukardemokrati eller ett exempel på brukarinflytande (ibid.). 

3.3. Den samtalsdemokratiska demokratimodellen 

 
Ett sätt att förstå demokratimodeller är genom den så kallade deliberativa demokratimodellen. 

Ekman och Pilo anger att man ibland har refererat till denna typ av demokrati så som 

samtalsdemokrati eller diskursiv demokrati eftersom idealet bygger på föreställningen om att 

kommunikation är ett bärande element i en väl fungerande demokrati (Ekman & Pilo, 2012,s.47).  

Förespråkarna för den deliberativa demokratin menar att det centrala är att lyssna och förstå andras 

argument och att diskutera sig fram till lösningar på gemensamma angelägenheter (Bengtsson, 

2008, s.60). Deliberativa samtal innebär att skilda synsätt ställs mot varandra och där olika 

argument ges utrymme. Inom den deliberativa demokratin menar man att åsikter skapas i samtal, 

istället för att åsikter redan finns och är bestämda. Det avgörande i samtalen är inte makt, social 

position, utbildning eller majoritetsprincipen utan att samtalsdeltagarna vill förstå andras argument 

och strävar efter att uppnå konsensus, det vill säga samförstånd, vilket innebär att man genom 

samtal och argumentation bortser från egenintressen för allmänhetens bästa (Gilljam & 

Hermansson, 2003, ss. 22 -23). 
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3.4. Harts delaktighetsmodell 

 
För att analysera hur delaktighetsdemokrati verkställs i undervisningen har jag utgått från Harts 

delaktighetsmodell. Jag relaterar till delaktighetsstegen när jag analyserar resultaten av hur barn 

görs delaktiga. Stegen är ett användbart analytiskt redskap eftersom den kan bidra till att synliggöra 

olika grader av barns delaktighet. 

Roger Hart är professor i miljö- och utvecklingspsykologi. Han är en stor förgrundsgestalt inom 

forskningen kring barns utveckling i förhållande till den fysiska miljön. Han har inriktat sig mot hur 

teorier och forskning kan tillämpas i planeringen och gestaltningen av barns miljöer. Hart 

utvecklade 1992 den så kallade Ladder of participation, på svenska översatt till ”Delaktighets-

stegen” som beskriver barns olika former av delaktighet i den fysiska planeringen (Hart, 1992 s 39). 

8 Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna 

7 Initierat och styrt av barn 

6 Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn 

5 Konsulterad och informerad 

4 Anvisad, men informerad 

3 Symbol 

2 Dekoration 

1 Manipulation 

 

Stegen består av åtta stegpinnar, där de tre lägsta nivåerna återger de situationer där barn och 

ungdomar inte är delaktiga. Manipulation, dekoration och symbolvärden kan exempelvis innebära 

skenbar demokrati, eller situationer då eleverna får gå i demonstrationståg med plakat som de inte 

riktigt förstår innebörden av (Långström & Virta, 2011, s.118). De följande nivåerna på stegen 

handlar om delaktighet i en stigande grad. Den fjärde nivån ”Anvisad, men informerad” innebär att 

barn vet vad som pågår, vilken roll de själva har i det som sker och upplever den som meningsfull 

samt att de själva har valt att delta sedan de fått syftet klart för sig. Nästa nivå ”Konsulterad och 

informerad” innebär att projektet styrs av vuxna, men att barn hörs och att deras åsikter tas på 

allvar. Den sjätte nivån, ”Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn”, innebär egentligt 

deltagande, eftersom barn får vara med i beslutsfattandet, som initierats av vuxna. Nästa 

nivå ”Initierat och styrt av barn” innebär helt enkelt att barn själva initierar och tar beslut. Hart 

exemplifierar med barns lek, som de själva styr över. Den högsta nivån, ”Beslutsfattande initierat 

av barn, delat med vuxna”, handlar om att barn tar initiativ och delar beslutsfattandet med vuxna. 
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3.5. Forsbergs och Englunds deliberativa modeller 

 
Jag har utgått ifrån Forsbergs och Englunds teorier kring vad som karaktäriserar ett deliberativt 

samtal. Mot bakgrund av Forsbergs och Englunds deliberativa demokratimodell analyserar jag 

sedan hur samtalsdemokratiska förmågor tillämpas i den konkreta undervisningen.   

Det finns kanske inte någon exakt definition av det deliberativa samtalet men Englund föreslår 

följande så som karakteristiska för deliberativa samtal i en skolkontext; 

 

a) Där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme 

b) Som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar 

bl.a. om att lära sig lyssna på andras argument 

c) Med inslag av kollektiv viljebildning dvs. strävan att komma överens eller 

åtminstone komma till temporära överenskommelser (även om icke överrensstämmelse föreligger) 

d) Där auktoritet/traditionella uppfattningar må ifrågasättas 

e) Utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem 

respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro 

av läraren (Englund, 2007, ss. 155-156) 

 

Englund lägger i sin deliberativa demokratimodell tonvikt på att uppnå konsensus, vilket innebär att 

uppnå samförstånd i samtal. Jag har därför inte i första hand använt Englunds deliberativa 

demokratimodell för att undersöka om lärarna arbetar med att uppnå konsensus utan snarare för att 

undersöka vilka samtalsdemokratiska kvalitéer som går att identifiera i lärarnas undervisning. 

Forsberg lägger till skillnad från Englund inte lika stor tonvikt vid att uppnå konsensus. Då det 

dessutom framkommer att Englund inte anger några direkta anvisningar för hur deliberativa samtal 

ska användas för att omsätta skolans värdegrund i praktiken, avser jag att endast använda Englunds 

modell för att ge en grundförståelse för det deliberativa samtalets kvalitéer. Forsbergs modell ger 

däremot en direkt inblick i hur demokratiska samtal kan utformas i praktiken, varför jag ämnar att 

använda hennes modell som ett analytiskt verktyg för den praktiska utformningen av en deliberativ 

demokratisk undervisning.    

 

Forsberg har utformat en modell för vad som karakteriserar en deliberativt arrangerad undervisning 

med utgångpunkt i Englund, Roth och Fritzells resonemang om deliberativa samtal som ett 

förhållningsätt i undervisningen men även en grundläggande kvalitet ( Forsberg, 2011, s. 38). 
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1. Varje elev har rätt att uttrycka sina åsikter. 

2. Alla elever ska vara aktiva i samtalet. 

3. Alla elever ska få samma chans att uttrycka sig. 

4. När en person pratar, lyssnar vi andra. Vi avbryter inte utan räcker upp handen om man vill säga 

något. 

5. Samtalet handlar inte om att vinna utan att försöka sätta sig in i hur någon annan tänker. Kritisera 

ingen för vad han tänker utan lyssna och försöka att sätta dig in i hur den andra tänker, även om du 

inte håller med. Det är helt okej att ändra uppfattning. 

6. Samtalet måste sluta i en överenskommelse som skapar grund för ett fortsatt samtal. 

 

3.6. Lärarens kommunikativa strategier 
 

Vidare har jag använt Ljunggren och Unemar Östs teorier om lärarens kommunikativa strategier 

som analysverktyg för att undersöka hur samtalsdemokratiska förmågor får tränas i samband med 

kontroverser. 

 

Ljunggren och Unemar Öst redogör i ” Skolors och lärares kontrovershantering” för fyra 

kommunikativa strategier som läraren kan utgå ifrån i samband med kontrovershantering 

(Ljungberg & Unemar Öst 2010, ss. 18-40). Dessa fyra strategier är läraren så som; 

normförmedlare, debattledare, fostrare eller avvisare. Normförmedlaren öppnar för diskussion samt 

gör en tydlig markering om vad han/hon reagerar på i elevens uttalande. Debattledaren öppnar på 

ett liknande sätt som normförmedlaren upp för diskussion men är själv så objektiv som möjligt i 

frågan och låter istället eleven i fråga motivera sin ståndpunkt samt att diskutera detta med den 

övriga klassen. De två senare innebär att läraren inte uppmuntrar till debatt och att det därför inte 

ges något större utrymme att ifrågasätta traditionella uppfattningar. Fostraren lyfter istället 

kontroversen vid ett senare tillfälle med den enskilda eleven. Medan avvisaren förhindrar dialog 

och markerar sitt avståndstagande (Ljungren & Unemar Öst, 2010, s. 35). 

Anledningen till att jag valt att utgå ifrån denna modell är för att det är ett väl fungerande verktyg 

för att dra slutsatser kring hur lärare förhåller sig till och ”uppmuntrar” kontroverser. Vilket indirekt 

säger något om hur de möjliggör samtal av mera deliberativ karaktär i samband med 

kontrovershantering. 

 

 



 13 [46] 

 

 

4. Tidigare forskning 
 

Efter att ha undersökt vilken tidigare forskning som finns på området har jag upptäckt att 

omfattande forskning finns kring vad skolans demokratiuppdrag omfattar. Däremot har det inte varit 

lika enkelt att finna forskning som lyfter och synliggör lärarens praktiska arbete med att förverkliga 

demokratiuppdraget. Joakim Ekman redogör i boken En kunskapsöversikt för följande: 

 

”Det finns en mängd texter som framhäver betydelsen av en demokratisk skola, men det finns 

förhållandevis lite empirisk forskning som studerat hur det går till i praktiken” (Ekman, 2011). 

 

Elvstrand Helene har skrivit doktorsavhandlingen Delaktighet i skolans vardagsarbete (2009), där 

hon har gjort en etnografisk studie om hur elevinflytandet fungerar i två klasser i år 4-5. Hennes 

undersökning är gjord på en skola som aktivt arbetar för att öka elevinflytandet. Elvstrand menar att 

det inte räcker med att definiera vad delaktighet är utan det intressanta för denna studie är att se hur 

delaktighet faktiskt görs i praktiken. Hennes fokus ligger just på barns delaktighet i vardagen där 

hon undersöker hur delaktighet görs, vad barnen får och vill vara delaktiga i och vad deras 

erfarenheter är. Det framkommer i hennes studie att eleverna har störst inflytande över den 

verksamhet som ligger i gränslandet mellan skolarbete och fritid som t.ex. raster, läxor och när 

vardagen bryts t.ex. utflykter och skolans fotbollsturnering. Ett område som eleverna i studien 

uttrycker att de skulle vilja ha större inflytande över är innehåll i och utformning av undervisningen. 

 

Lars Perssons doktorsavhandling, Pedagogerna och Demokratin (2010) är ytterligare av relevans 

för denna undersökning.  I sitt arbete redogör han för två områden som för honom var av intresse 

samt kan kopplas till avhandlingens syfte. Då det ena området var det som direkt berörde mitt 

undersökningsområde har jag valt att enbart specificera det. Denna del av avhandlingen handlade 

om att få veta mer om villkoren för pedagogerna att bedriva demokratiundervisning Men även att 

undersöka hur denna gestaltar sig. Vidare lyfts möjligheter och svårigheter upp för undervisning i 

demokrati, vilket har relevans för min undersökning. 

  

Kent Larsson, har i sin avhandling Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet– överväganden 

kring en deliberativ didaktik (2007) undersökt de deliberativa samtalen i samhällskunskap-

sundervisning. Med deliberativa samtal menar han det samtal som är öppet och reflekterande; ett 

samtal som karakteriseras av en strävan efter att alla ska kunna komma till tals. Resultatet av hans 

studie tyder på att deliberativt inriktad undervisning ger eleverna möjligheter att utveckla en 

förmåga att samtala och argumentera. Något som Larsson lyfter är vilka för- och nackdelar som 

finns relaterade till deliberativa samtal. Fördelarna med denna typ av samtal är att eleverna lär sig 
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att visa en ömsesidig respekt för varandra samt att de utvecklar en vilja att sätta gruppens bästa 

framför sitt eget intresse (Larsson, 2007, s.18). Vidare skriver han att lärande genom samtal 

fördjupar elevernas förståelse för ämnesområdet samt att de tänker över olika handlingsalternativ. 

Därför anser han att såväl undervisningens innehåll som lärares arbetsform skall bidra till ett 

meningsfullt lärande (Larsson, 2007, s.147). Andra fördelar med deliberativa samtal är att elever lär 

sig argumentera för sin uppfattning och lyssna på andras argument och uppfattningar; att de 

funderar över vilka uppfattningar som skulle vara bäst för gruppen och att man tar del av varandras 

tankar (Larsson, 2007, s.90). Larsson pekar på vissa svårigheter när det gäller samtal och 

diskussioner. Hans studie visar på att några elever tar stort utrymme i diskussioner genom att de 

pratar jämt. De kör ibland över andra elever. Därför förblir ett varierande antal elever mer eller 

mindre tysta i de flesta samtalssituationer (Larsson, 2007, s.89). 

 

Vilgot Oscarsson redovisar och diskuterar resultat från en nationell utvärdering i rapporten Elevers 

demokratiska kompetens (2005) om elever i årskurs 9 och deras kunskap och attityd till demokrati 

och politik. Resultaten i rapporten visar att elevernas inställning till värdegrundsfrågor ligger långt 

ifrån den bild som skolan enligt styrdokumenten ska förmedla. Elevernas grundläggande kunskaper 

om demokrati och politik bör höjas. Resultaten visar även att ett deliberativt förhållningssätt i 

klassrummet är det mest gynnsamma för utvecklingen av ett demokratiskt förhållningssätt och ökad 

tolerans gentemot andra. Det framgår dock att eleverna ges få möjligheter att utveckla kunskaper 

för att föra deliberativa samtal, såsom argumentation och att kunna sätta sig in i andras perspektiv. 

Om elever får möjlighet att påverka undervisningen samt fördjupa sina demokratikunskaper, så ökar 

sannolikheten att de kommer att utveckla mer toleranta attityder i linje med skolans värdegrund. 

Rapportens resultat visar att en fördjupad demokratiundervisning är positiv för värdegrundsattityder 

hos elever och kan motverka intolerans. 

 

I sin artikel Public Discourses in Schools från 2006 visar Parker i en kort forskningsöversikt över 

klassrumsstudier i USA, med exempel från såväl äldre som nyare forskning, på svårigheter i lärares 

arbete med diskussioner i klassrummet.  Utifrån sina undersökningar drar han slutsatsen att 

diskussionskulturen är svag i amerikanska skolor och att detta beror på lärares bristfälliga 

kunskaper om vad som karakteriserar diskussioner (ibid.). Parker anger även tiden som ett hinder 

för att deliberativa samtal ska komma till stånd.  I Teaching democracy unity and diversity in public 

från 2003 lyfter Parker ytterligare möjligheter och svårigheter med deliberativa samtal i 

undervisningen. Lärarnas avsaknad av kompetens kan ses som ett hinder men Parker betonar 

samtidigt möjligheten som finns i att lärare tar till vara på varandras kompetenser. 
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5. Metod 
 

I detta avsnitt redogör jag för val av metod, vilka informanter som ingått i undersökningen, hur 

materialet har bearbetats samt generaliserbarhet och vilka etiska ställningstaganden som har gjorts. 

 

5.1. Metod för insamling av empiriskt material 
 

I undersökningen har jag använt mig av intervjuer och observationer och undersökningen är därmed 

kvalitativ. Den kvalitativa metoden har valts för att jag anser att den på bästa sätt kan besvara 

problemformuleringarna i denna undersökning.  Kärnan i kvalitativa metoder ligger i att sätta sig in 

i informanternas perspektiv (Ahrne & Svensson, 2011, ss. 12-13). Då jag i denna studie ämnar 

undersöka hur fyra pedagoger arbetar med praktisk undervisning i demokrati anser jag att den 

kvalitativa metoden är lämpligast. Metoderna jag utgått ifrån är passiva, strukturerade observationer 

som kompletterats med semistrukturerade intervjuer. Med anledning av att observationerna kommer 

att ske under ett begränsat antal tillfällen blir intervju som metod nödvändig för att förtydliga 

observationerna samt för att bidra med ytterligare empiriskt material. 

 

5.2. Observationer 
 

Observationerna har skett på fyra olika skolor där två observationer har gjort på varje skola. 

Observationerna har genomförts i årskurs 3 i samband med samhällskunskapsundervisningen i 

samma typ av klassrumsmiljö. Då undersökningen har skett i lärarnas och elevernas naturliga miljö 

uppfyller mina observationer kriterierna för en fältundersökning (Larsen, 2009, s. 89). Vidare faller 

denna undersökning in som etnografisk då kriteriet för detta är att i undersökningen utgå ifrån 

observationer, dock är det en minietnografisk studie då undersökningen är förhållandevis liten 

(Lalander, 2011, s. 90). Den observationsform jag valt att använda mig av är passiv, vilket innebär 

att jag som åskådare är passiv och undersöker ett fenomen utan att delta själv (ibid.). Vidare är 

observationerna uppbyggda utifrån ett observationsschema för att kunna begränsa och fokusera det 

jag vill synliggöra i min undersökning. Detta innebär att observationerna gjordes analyserbara på ett 

strukturerat sätt. 

 

Observationsschemat har jag själv utformat med utgångspunkt i vad som karaktäriserar 

samtalsdemokrati och deltagardemokrati. När det gäller samtalsdemokrati har jag använt Forsbergs 

och Englunds deliberativa demokratimodeller samt Ekman och Pilos fyra olika kommunikativa 

strategier vid konflikthantering. För att undersöka deltagardemokratiska perspektiv i klassrummet 

har jag i mitt observationsschema utgått ifrån Harts delaktighetsstege. 



 16 [46] 

 

 

 

Nackdelen med observation kan vara den så kallade forskareffekten, vilket innebär att människors 

beteende kan komma att påverkas och förändras i vetskap om att en forskare är närvarande 

(Lalander, 2011,s. 90). Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning forskareffekten påverkade både 

lärare och elever. Men jag upplevde inte att varken lärare eller elever stördes av min närvaro då jag 

hade presenterat mig för klasserna. En utav klasserna jag besökte upplevde jag som lite stökig och 

där var det många elever som vände sig mot mig och undrade vem jag var. Jag upplevde generellt 

att lärarna var noga med att behålla ordningen i klassen. 

5.3. Intervju som metod 
 

Jag har använt mig av semistrukturerad intervju som komplement till observationerna. Den 

semistrukturerade intervjumetoden karakteriseras av att intervjuaren utgår från en intervjuguide som 

respondenten förhållandevis fritt får svara på, vilket gör att den liknar ett öppet samtal (Byman, 

2002, s.301). För att säkerställa att jag inte går miste om viktig information under intervjun kommer 

jag att använda ljudinspelning. 

 

Intervjuguiden utformades till största delen utifrån det som jag studerade i observationen. Dock har 

jag i intervjun förutom att fokusera på hur läraren undervisar i praktisk demokrati även ställt frågor 

kring vad som underlättar samt vad som försvårar deras undervisning. Vilket jag menar hade varit 

väldigt svårt om inte omöjligt att få syn på genom en observation. Mina frågor utformades utifrån 

områdesprinicipen vilket innebär att intervjuaren bör inleda med frågor av mer mjuk karaktär för att 

sedan leda in på de centrala ämnen man vill undersöka. I slutet av intervjuguiden återgår man till 

mer generella frågor (Dalen 2007, s. 31).   

 

5.4. Urval och presentation av skola och informanter 
 

Jag valde att undersöka hur fyra lärare på olika skolor arbetar med undervisning i demokrati som 

praktik. Tanken var att jag skulle jämföra vilka skillnader och likheter jag kunde finna mellan dessa 

olika lärare och skolors arbetssätt.  Då undersökningen är avgränsad till fyra lärare kan den inte 

användas för att dra några generella slutsatser kring mitt undersökningsområde. 

 

För att komma i kontakt med möjliga informanter mailade jag tio stycken grundskolelärare, där jag 

kortfattat beskrev mitt undersökningsområde. Jag valde sedan slumpvis ut fyra stycken av dem. De 

fyra lärare jag sedan kom att observera samt intervjua blev informerade om att mitt 

undersökningsområde berörde demokrati. Dock valde jag medvetet att för mina informanter tala om 
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att detta område skulle undersökas utifrån ett elevperspektiv och inte ett lärarperspektiv för att inte 

påverka deras undervisning i en allt för hög utsträckning. I intervjun, efter det att observationerna 

genomförts, framkommer dock att undersökningen är gjord utifrån ett lärarperspektiv. 

 

Undersökningarna genomfördes på fyra skolor belägna i förorter i södra Stockholm.  Alla 

observationer genomfördes i en klass 3. Besöken skedde under vårterminen 2016. 

 

5.5. Trovärdighet och generaliserbarhet 
 

Då jag valt att i undersökningen utgå från en kvalitativ metod, har jag haft en medvetenhet om att 

undersökningar av detta slag kan vara svåra att använda för att dra generella slutsatser (Larsen, 

2009, s. 27). För att styrka undersökningar av kvalitativ karaktär menar Ahrne och Svensson att man 

bör finna andra angreppssätt för att öka trovärdigheten i undersökningen, vilka kan vara 

triangulering, transparens samt återkoppling till fältet (Ahrne & Svensson, 2011, ss.27-28). Jag har 

genomgående i min uppsats tagit hänsyn till och tillämpat dessa metoder för att öka och säkerställa 

trovärdigheten i undersökningen. 

 

Jag har dels använt mig av metodtriangulering vilket innebär att två eller flera metoder tillämpas i 

undersökningen. Dessa olika metoder kompletterar varandra genom att man ser på ett fenomen ur 

olika perspektiv (ibid.). Det framkommer vidare att metodtriangulering stärker reliabiliteten och 

validiteten (Larsen, 2009, s. 88) Då man inte kan garantera att alla informanterna alltid är 

sanningsenliga kan observationer användas för att kontrollera att det informanten säger i intervjun 

faktiskt också stämmer överens med praktiken (Larsen, 2009, s. 27). 

 

Transparens och genomskinlighet handlar om att skribenten återger brister och problematik som 

förekommer i samband med undersökningen (ibid.). Detta har jag som nämnts förhållit mig till 

genomgående i uppsatsen. 

 

Slutligen återkopplar jag till fältet genom att låta de som har deltagit i undersökningen komma med 

synpunkter på studiens resultat (Ahrne & Svensson, 2011, ss. 27-28). Dessa synpunkter ämnar jag 

att redogöra för i samband med kommande ventilering av uppsatsen. 

 

5.6. Metod för analys av resultat 
 

Jag valde att analysera och sortera mitt insamlade material av observationer och intervjuer utifrån 

modellen; sortera, reducera och argumentera. Rennstam och Wästerfors som har utformat dessa 
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begrepp menar att de bör användas i syfte att hantera olika problemområden som kan uppstå i 

samband med att analysera resultat (Rennstam & Wästerfors, 2011, s. 194).  Det så kallade 

kaosproblemet löser man genom att skapa ordning i sitt material. Reduceringen handlar i ett nästa 

led om att skära ner materialet så att det står i direkt relation och på bästa sätt står i relation till 

studiens utgångspunkt. Det sista ledet i arbetet med att sammanställa resultatet och analysen är att 

argumentera. Detta görs genomgående i uppsatsen men framför allt genom att analysera resultatet 

med koppling till tidigare forskning samt valda teorier. 

 

5.7. Etiska utgångspunkter 
 

De forskningsetiska perspektiven som jag genomgående har tagit hänsyn till i både intervjuerna och 

observationerna är de fyra allmängiltiga forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

rekommenderar. Informationskravet, vilket innebär att man som forskare ska informera de berörda 

personerna om vad undersökningen handlar om och vad dess syfte är. Samtyckekravet, som 

innefattar att berörda själva har rätt att bestämma om de vill medverka. Konfidentialitetskravet, som 

syftar till att de berördas personuppgifter ska behandlas med varsamhet och på sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Slutligen lyfts nyttjandekravet, vilket förutsätter att de uppgifter 

som samlas in inte ska användas i något annat syfte än det som de berörda informerats om 

(Vetenskapsrådet, 2002, ss. 7-14). 

 

6. Analys och resultat 
 

I detta avsnitt besvarar jag mina frågeställningar genom att redogöra för mitt empiriska material 

samt knyter an mina resultat till valda teorier och en del av den tidigare forskning som gjorts på 

området. 

 

6.1. Tillämpning av samtalsdemokratiska förmågor 
 

I samband med både mina intervjuer och mina observationer framgick det att undervisning i 

demokrati med inslag av deliberativa kvalitéer i det stora hela var förekommande. Det som skilde 

sig åt var vilka deliberativa kvalitéer som lärarna valde att lägga särskild tonvikt på, men även hur 

lärarna undervisade i dessa. 

 

Det första kriteriet som Forsberg lyfter för ett deliberativt samtal i den praktiska undervisningen är 

att alla elever ska få komma till tals och göra sina röster hörda (Forsberg, 2011, s.38). 
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Detta var något som jag kunde konstatera att samtliga lärare var måna om. Det kom till uttryck i 

mina observationer genom att lärarna gav eleverna möjlighet att uttrycka sina åsikter samt att de 

mycket sällan blev avbrutna. Något som framgick var att i de fall eleverna blev avbrutna av läraren 

handlade det oftast om att de frångick ämnet som diskuterades. 

 

Vidare redogör Forsberg för att det deliberativa samtalet omfattas av att alla elever görs delaktiga 

och alla får en chans att uttrycka sig (Forsberg, 2011, s.38). Även avseende detta kan jag konstatera 

att det var något som lärarna menade att de arbetade med. Det visade sig särskilt i mina 

observationer där lärarna hade olika strategier för hur eleverna skulle göras delaktiga i samtalen. 

Lärare 1 lät exempelvis inte eleverna räcka upp handen utan valde själv hur ordet skulle fördelas för 

att säkerställa att alla elever kom till tals. I vår intervju angav hen att detta var en medveten strategi 

för att säkerställa att alla elever synliggjordes. Lärare 2 använde sig av så kallade mini-whiteboards 

som eleverna fick skriva upp sina åsikter på. Eleverna visade sedan upp sina olika åsikter för hela 

klassen och på så vis synliggjordes alla elever. Både lärare 3 och 4 angav att de brukade ”gå varvet 

runt” i klassen. På så vis fick alla elever göra sin röst hörd. 

 

Vad gäller Forsbergs fjärde punkt för en deliberativt arrangerad undervisning anger hon att eleverna 

bör lyssna på varandra och inte avbryta varandra (Forsberg, 2011, s.38). Detta var något som 

samtliga lärare arbetade med. Lärare 3 uttryckte följande: 

 

”Det är en grundförutsättning för all undervisning att eleverna faktiskt lyssnar på varandra och att 

de lär sig att räcka upp handen om de vill säga något” 

 

Något som Forsberg däremot inte betonar i sin modell är argumentation som ett kriterium för att det 

deliberativa samtalet ska komma till stånd. Förmågan att argumentera för sina åsikter var något jag 

saknade i Forsbergs modell. Englund lägger till skillnad från Forsberg en större tonvikt på de 

argumentativa förmågorna i det deliberativa samtalet. Denna förmåga menar jag är relevant att 

synliggöra i det deliberativa samtalet, då den hade en framträdande position i min undersökning. I 

samband med mina observationer blev lärarnas arbete med argumentativa förmågor särskilt tydligt 

hos tre av de fyra lärarna. Då jag observerade lärare 2 framgick detta i samband med att eleverna 

diskuterade vad som var bättre i den svenska skolan nu och förr. Eleverna fick ställa sig på varsin 

sida av klassrummet beroende på vilken åsikt de hade. Läraren kunde sedan fråga eleverna varför de 

hade valt att ställa sig på den ena eller andra sidan av klassrummet. Genom ”varför” frågan menade 

läraren att man skapar förutsättningar för eleverna att faktiskt inte bara ta ställning i en fråga, utan 

även att motivera sina ståndpunkter. Även i Larssons avhandling framkommer det att lärarna ofta 

låter eleverna argumentera för sina uppfattningar och lyssna på andra (Larsson, 2007, s. 93). 
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Detta stämmer väl överens med de iakttagelser som jag gjort då de argumentativa förmågorna ofta 

tillämpades i undervisningen. 

 

Ett sätt att undervisa demokratiska förmågor på, som förekom hos vissa lärare, var att de tillämpade 

ett ämnesövergripande och tematiskt arbetssätt. Detta var även ett arbetssätt som pedagogerna i 

Perssons avhandling använde (Persson, 2010, s.157). Innebörden av arbetssättet var att 

demokratiuppdraget blev en förenad länk mellan verksamheternas olika delar, mellan kunskaps- och 

värdeuppdraget (ibid.). Både lärare 1 och 2 angav att arbetssättet förekom i deras undervisning. I 

samband med min observation hos lärare 1 kunde jag konstatera att hen på ett ”naturligt” sätt 

integrerade samtalsdemokratisk träning i den övriga undervisningen, genom att dels undervisa 

samtalsdemokratiska förmågor samtidigt som eleverna tillägnade sig kunskaper om den svenska 

skolan förr och nu. Denna typ av integrerad undervisning framhöll Larsson i sin avhandling som ett 

arbetssätt som uppmuntrades av eleverna. Ett antal elever som deltagit i hans undersökning framhöll 

att det fanns ett intresse för att samtala och diskutera om olika samhällsfrågor i samband med att 

man lärde sig mer om samhället (Larsson, 2007, s. 85). 

 

Ett ytterligare exempel på hur dessa argumentativa förmågor tränades i samband med mina 

observationer var hos lärare 1. Under lektionens gång fick eleverna både i helgrupp och i mindre 

grupper diskutera samt problematisera hur man kan veta om något är sant eller falskt. Jag lade 

märke till att läraren inte nöjde sig med att eleverna uttryckte sina åsikter om vad som var sant, utan 

istället ville läraren att eleverna skulle argumentera för och motivera varför något var sant eller 

falskt. Läraren kunde ställa frågor i följande stil: 

 

Läraren 1: ”Rasmus, kan du säga något som är sant?” 

Rasmus: ”Ja, att det är ett rymdskepp på väg till Mars, det vet jag faktiskt.” 

Lärare 1: ”Hur vet du det, har du sett rymdskeppet utanför klassrummet?” 

Rasmus: ”Nej det har jag inte, men på TV har jag sett det.” 

 

Läraren fortsatte att diskutera hur man kan veta att det man har sett på TV är sant. Eleverna fick se-

dan samtala i mindre grupper om vilka sanningar och osanningar som fanns. I grupperna fick de 

även argumentera för sina åsikter och slutligen komma överens om vilka sanningar som fanns. 

Även lärare 3 visade på att eleverna fick möjlighet att träna på att göra sina röster hörda och att ar-

gumentera för sina åsikter. Läraren förklarade följande; 
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”De får ju vara med i klassråd, vi har haft partier. Då får de gå runt i klassrummen och hålla i en 

valrörelse. De får uttrycka vad deras parti står för och argumentera för det. Detta mynnar ut i att 

partiet som vinner får hålla i en dag.” 

I den deliberativa demokratin menar man att ömsesidig kommunikation mellan individer fördjupar 

demokratin. Att ha förmåga att delta i gemensamma samtal, där samtalsdeltagarna uppfattas som 

jämlikar är en betydelsefull aspekt i den deliberativa demokratin (Ekman & Pilo, 2012, s, 49). Rela-

terat till min intervju med lärare 3 framträdde även dessa samtalsdemokratiska förmågor i samband 

med en lektion då eleverna arbetade med att skapa familjer. De hade fått till uppgift att bygga ett 

hus åt familjerna och komma på relevanta yrken åt familjemedlemmarna. Eleverna gavs utrymme 

att utrycka sina åsikter om hur de ville bygga sina hus och vilka yrken familjemedlemmarna skulle 

ha. I klassen diskuterades sedan tillsammans varför man skulle bygga på det ena eller andra sättet. 

 

I samband med intervju och observation hos lärare 4 blev inte de samtalsdemokratiska förmågorna, 

i form av bland annat argumentation, lika framträdande. Hen förklarade att undervisning av sam-

talsdemokratiska förmågor inte förekom i så pass hög utsträckning som hen ville. Största delen av 

undervisningen bedrevs utifrån teoretiska kunskaper om demokrati. Läraren angav följande i vår 

intervju: 

”De får prov om hur man kan lösa demokratiska problem och vi pratar mycket om demokratiska 

förmågor, men det är inte lika ofta som de får träna på det i praktiken. Vi pratar ofta om demokra-

tiska begrepp, men sen är det ju klart att de ibland också får omvandla det i praktiken”. 

I samband med min observation höll läraren en presentation om hur klassråd går till. En elev ut-

tryckte att hen ville ”göra” ett klassråd, dock var detta inte lärarens avsikt med lektionen. Det blev 

tydligt i denna observation att läraren undervisade mer utifrån den del av skolans demokratiska upp-

drag som omfattar de mera teoretiska kunskaperna (Ekman & Pilo, 2012, s. 58). Oscarsson redogör 

för sina personliga erfarenheter av att undervisningen av det svenska politiska systemen sker utifrån 

ett ytinriktat studiemönster. Vilket innebär att undervisningen är relativt ytlig och att eleverna inte 

ges den tid och utrymme som behövs för att föra djupare diskussioner och samtal i exempelvis de-

mokrati (Oscarsson, 2005, s.67). Detta var något som jag uppmärksammade i samband med denna 

observation. Det går även i linje med den sammanfattning som Kent Larsson gör i sin avhandling, 

där det framkommer att många av de intervjuade eleverna ansåg att det i skolan är väldigt mycket 

prat om demokrati från lärarens sida. I min observation av lärare 4 kunde jag konstatera just att lära-

ren valde att prata om demokrati istället för att låta eleverna träna sig i samtalsdemokratiska färdig-

heter. Vissa elever i Larssons avhandling anser, i likhet med mina egna observationer av lärare 4, att 
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den demokratiska handlingen inte är lika vanligt förekommande och att de själva inte lyssnas på i 

tillräckligt hög utsträckning i skolvardagen (Larsson, 2007, s. 370). 

 

Sett utifrån det stora hela vill jag ändå dra slutsatsen att samtalsdemokratiska förmågor tränades i 

undervisningen gällande de kvalitéer som Forsberg nämner; att göra sin röst hörd, lyssna på 

varandra och att alla är delaktiga i samtalet. Även förmågan att argumentera för sina ståndpunkter, 

som Englund lyfter som viktigt i ett deliberativt samtal, var något som tre av fyra lärare arbetade 

med.  

 

Oscarsson framhåller att en femtedel av eleverna anser att de aldrig eller sällan tränas i denna form 

av demokratiska förmågor. Detta är dock sett utifrån ett elevperspektiv och resultaten såg an-

norlunda ut utifrån ett lärarperspektiv. Han framhåller att närmare var tredje SO-lärare anger att de 

regelbundet (varje vecka/månad) tränar eleverna hur de skall vara mot varandra i klassen och att un-

gefär hälften anser att de tränar eleverna att argumentera för sin åsikt varje vecka eller varje månad 

(Oscarsson, 2005, s, 49). Slutsatsen som dras är att undervisningen därmed bör inriktas mot en mera 

deliberativ didaktik (Oscarsson, 2005, s. 70). Relaterat till mina egna resultat vill jag dock framhålla 

en lite annorlunda syn då majoriteten av lärarna undervisade i och lät eleverna tillämpa samtalsde-

mokratiska förmågor i form av att uttrycka sina åsikter, lyssna på varandra och att argumentera för 

sina ståndpunkter. Dock var inte samtliga kvalitéer som ingår i ett deliberativt samtal, där även att 

sätta sig in i andra perspektiv och att uppnå konsensus ingår lika tydligt framträdande hos alla lä-

rare. Detta resultat ligger i linje med Larssons studie där eleverna redogjorde för att det förekom si-

tuationer då man fick lyssna på andras ståndpunkter och ibland argumentera för sina egna uppfatt-

ningar, men att det skulle behövas mer av situationer där de andra inslagen av samtalsdemokratiska 

förmågor skulle kunna utvecklas (Larsson, 2007 s. 92). 

 

Forsberg definierar demokratiska samtal som samtal som inte i första hand handlar om att vinna 

utan om att försöka sätta sig in i hur någon annan tänker och att det är okej att ändra uppfattning 

(Forsberg, 2011 s. 38 ). Forsberg anger vidare att eleverna genom att få delta i kvalificerade samtal 

som innebär tolerans, respekt och att olika synsätt ställs mot varandra ges möjligheter att utveckla 

ett deliberativt förhållningssätt (ibid.). Denna definition stämmer till stora delar överens med den 

som Englund anger så som ett kriterium för deliberativa samtal där tolerans och respekt för andras 

åsikter utgör bärande element (Englund, 2007, s. 155). I mina resultat visar det sig att förmågan att 

sätta sig in i och ta olika perspektiv inte var lika vanligt förekommande hos alla lärare, då enbart två 
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av fyra lärare angav att de arbetade på ett sådant sätt att eleverna fick träna sig i att inta andras per-

spektiv. Lärare 2 angav specifikt att eleverna brukade få argumentera för en åsikt som de egentligen 

inte höll med om, just för att träna sig i att sätta sig in i olika perspektiv. Här undervisade läraren på 

ett sådant sätt att eleverna dels fick en möjlighet att träna sig i att redogöra för sina tankar, men 

också att de fick upp ögonen för olika sätt att tänka och resonera. Lärare 1 arbetade på ett liknande 

sätt genom att låta eleverna träna sin förmåga att sätta sig in i skilda synsätt.  

 

Oscarsson redogör för vikten av att läraren möjliggör en sådan undervisning där relevanta, synvän-

dande frågor förekommer i undervisningen (Oscarsson, 2005, s.71). Med detta avser han att läraren 

bör ställa frågor som ger eleverna en förståelse för flera perspektiv av en och samma fråga. Att ar-

beta med relevanta synvändande frågor och att knyta an till elevernas livsvärld var något som både 

lärare 1 och 2 gjorde i samband med mina observationer. Ett exempel på detta, var då en pojke ut-

ryckte att han tyckte att det var bättre att eleverna blev slagna, som det var förr. Lärare 2 frågade 

eleven om han inte tyckte att det var bättre att få kvarsittning eller någon annan form av straff i stäl-

let för att bli slagen? Hen frågade vidare om vad pojken tror att elever som blivit slagna känner in-

ombords? Läraren frågade även om eleven trodde att stryk var ett bra sätt att motivera elever till att 

gå i skolan? Utifrån dessa synvändande frågor fick pojken en tankeställare som resulterade i att han 

bytte sida. Även Larsson lyfter i sin avhandling vikten av ett övervägande förhållningssätt då han 

lyfter en deliberativ didaktik i form av en reflexiv samverkan, vilket han definierar som ett reflekte-

rande förhållningssätt där läraren bjuder in eleverna att tillsammans överväga olika frågor om inne-

håll och arbetssätt, samtal och klassrumsklimat (Larsson, 2007, s. 179). Detta reflekterande förhåll-

ningssätt går att återfinna även hos lärare 1 som under min observation förde följande samtal med 

en av eleverna; 

Lärare: ”Donald Trump, vad tycker ni om honom?” 

Elev: ”Nej, han är inte bra för han tycker inte om muslimer.” 

Lärare: ”Hur vet du det?” 

Elev: ”Jag bara vet det.” 

Lärare: ”Men Frans som vann melodifestivalen, en riktigt reko kille, han är väl bra?” 

 

Det sista kriteriet för ett deliberativt samtal hos Forsberg är att samtalet måste sluta i en överens-

kommelse som skapar grund för ett fortsatt samtal (Forsberg, 2011, s.38). Englund lyfter denna 

form av konsensusskapande, i form av samtal och diskussioner, som så småningom ska förena olika 

viljor och få medborgarna att förändra värderingar och åsikter så pass mycket att det är möjligt att 

komma överens (Ekman & Pilo, 2012, s .50). Samtal som innebar att man strävade efter att uppnå 

konsensus förekom i liten utsträckning hos lärarna i min studie. Dock angav två av lärarna att de 
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gav eleverna möjlighet att i en viss utsträckning träna sig i dessa färdigheter. Relaterat till den prak-

tiska undervisningen menade lärarna som arbetade med att låta eleverna uppnå konsensus att de 

strävade efter att samtalen skulle mynna ut i en gemensam ståndpunkt. I samband med min obser-

vation hos lärare 1 kom detta till utryck då eleverna fick argumentera för vad som var sant och 

falskt, då olika argument ”övervann” andra kunde klassen slutligen komma överens om vissa före-

kommande sanningar.  Lärare 2 berättade att hen lät eleverna arbeta med påståenden som till exem-

pel; är det bra eller dåligt med kösystem? Alla elever fick utifrån påståendet komma med för- och 

motargument för att sedan i vissa fall komma fram till konsensus. 

6.2. Lärarnas kommunikativa strategier i samband med kontrovershantering 

 

Vilka samtalsstrategier använder då lärarna som jag varit i kontakt med i samband med hantering av 

kontroverser? 

Det blev tydligt för mig att det inte var en självklarhet att de traditionella uppfattningarna fick ifrå-

gasättas då två av de fyra lärarna angav att de nästan aldrig tog upp kontroverser då de uppstod i 

klassen. Lärare 3 menade att hen brukar ” tona ner ” då kontroverser uppstod. Hen använde ut-

trycket ”jag lägger ner” då hen ansåg att man kan bli ställd för stunden och inte vet hur man ska re-

spondera på elevens åsikter. Sedan menade läraren att hen vid tillfälle, i enrum, lyfter situationen på 

nytt med eleven. Detta stämmer väl överens med hur en fostrare skulle reagera, då denna i enrum 

”fostrar” eleven. 

Lärare 4 menade liksom lärare 3 att hen inte skulle lyfta upp frågor till diskussion i helklass. Dock 

föreligger skillnaden att lärare 4 menar att hen helt och hållet skulle avstå från att lyfta de kontro-

verser som uppstår, varför hen enligt min tolkning blir en tydlig avvisare. Lärare 4 uttrycker föl-

jande gällande hur hen ser på kontroverser: 

 

”Man kan inte uppmärksamma sånt här så mycket, för det är ju det de vill och man trig-

gar igång dom. Dessutom tar det mycket tid att prata om det, men dom vill ju ha de här 

diskussionerna och därför är det bättre att inte ta upp dom. Men om vi pratar om homo-

sexualitet så skulle jag fråga om dom är så omoderna att dom tycker att det är något 

konstigt med det. Tittar dom inte på melodifestivalen?” 

 

Både lärare 1 och 2, till skillnad från lärare 3 och 4, nämnde dock att de skulle lyfta kontroverserna 

direkt då de uppstod i klassen. Något som skilde deras arbetssätt åt var dock att lärare 2 förhöll sig 
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opartisk i frågan och snarare debatterade med eleverna. Medan lärare 1 menade att en debatt givet-

vis fick förekomma men att hen ändå var noga med att förmedla skolans normer och värderingar. 

För att relatera detta till de kommunikativa strategier som Ljunggren och Unemar Öst uppger blir 

det enligt min tolkning tydligt att lärare 1 är normförmedlare medan lärare 2 är debattledare. 

Utifrån Ljunggren och Unemar Östs egna studie framgick det att majoriteten av lärarna menade att 

eleverna i hög grad kan uttrycka icke traditionella uppfattningar genom att utrycka sina egna åsikter 

och själva bestämma sig för vad de tycker. Dock anger 25 procent att man inte direkt uppmuntrar 

till diskussion med personer som har andra åsikter (Ljunggren & Unemar Öst, 2010, s. 32). Detta 

stämmer delvis överens med mina egna resultat dock visar de lärarna som jag varit i kontakt med på 

en lite högre intolerans gällande kontrovershantering än det som framkommit i Ljunggren och Une-

mar Östs studie. I mina resultat framkom att två lärare av fyra inte skulle uppmuntra till diskussion. 

Tillämpning av deltagardemokratiska förmågor 

 

I min undersökning av hur delaktighet ”gjordes” i praktiken samt vilken grad av delaktighet ele-

verna fick i undervisningen har mitt analysverktyg främst utgjorts av Harts delaktighetsmodell. 

Elvstrand som i sin doktorsavhandling, ” Delaktighet i skolans vardagsarbete”, också utgått ifrån 

Harts delaktighetsmodell menar att en av förtjänsterna med modellen är att man kan bedöma situat-

ioner utifrån om delaktighet finns eller inte finns, framförallt genom att man kan urskilja då barn 

inte är delaktiga (Elvstrand, 2009, s. 245). 

 

I samband med utförda observationer och intervjuer kunde jag konstatera att delaktighet och infly-

tande vad gäller undervisningens innehåll och form i stor utsträckning sågs som en svårighet och 

något som lärarna därmed väldigt sällan arbetade med, med undantag för lärare 1. Något som var 

gemensamt för alla lärare var däremot att de menade att inflytande och delaktighet var viktigt och 

att det var något som eleverna fick arbeta med i skolan, dock var denna delaktighet oftast inte rela-

terad till det som direkt rörde undervisningen. I stället hade eleverna medbestämmande över raster 

eller något som lärare 2 nämner, ”inflytande över roliga timmen”. Detta stämmer överens med den 

forskning som Elvstrand redogör för, där de intervjuade eleverna menar att de får vara med och be-

stämma över aktiviteter som ligger i gränslandet mellan skola och elevers egen tid där raster, läxor 

och speciella händelser är särskilt framträdande (Elvstrand, 2009, s. 251) Elvstrand lyfter även She-

ridan och Pramling Samuelssons studie som visade att förskolebarn framförallt kunde vara delaktiga 

kring sin egen lek och egna aktiviteter, men däremot sällan hade inflytande över förskolans rutiner, 

organisation eller innehåll (ibid.). 
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Då jag har utgått ifrån Harts delaktighetsstege kunde jag konstatera att de tre lägsta stegen, manipu-

lation, betydelselös dekoration och symbolvärde, som han menar innebär en brist på delaktighet, 

inte förekom hos någon av lärarna. Elvstrand framhåller också i sin avhandling att denna form av 

brist på delaktighet inte var något som förekom i hennes studie (Elvstrand, 2009, s.234). 

I samband med alla mina observationer var det istället det fjärde steget på Harts delaktighetsstege, 

som innebär att eleverna blev informerade om vad som skulle ske, som var vanligt förekommande. 

Samtliga lärare informerade eleverna om vad de skulle göra under lektionen, varför jag anser att det 

lägsta kriteriet för delaktighet uppfylldes. Elvstrands resultat kring detta stämmer överens med min 

undersökning, då eleverna i hennes studie ofta fick ta aktiv del av information och att den var ömse-

sidig (Elvstrand, 2009, s. 234). Elvstrand poängterar dock att gränserna för vad som ska betraktas 

som delaktighet inte är helt tydliga och att man kan ifrågasätta om information om vad som ska 

hända kan definieras som delaktighet (Elvstrand, 2009, s. 233). 

 

Trots att lärarna i min studie ansåg att det fanns svårigheter med att ge eleverna delaktighet och in-

flytande avvek lärare 1 i detta avseende. Det blev tydligt både i samband med mina observationer 

och i intervjun. I samband med en av mina observationer arbetade eleverna med att svara på frågor i 

en övningsbok. När de var färdiga fick de själva välja vad de ville arbeta med. Jag upptäckte att 

flera av eleverna inte längre gjorde någonting som direkt var relaterat till SO, detta trots att det var 

en SO-lektion. Vissa elever arbetade med matematik, andra läste etc. Lärare 1 menade att hen ofta 

arbetade så att eleverna själva fick välja vad de ville göra. Genom att som lärare lämna över till ele-

verna att själva styra vill jag relatera detta till nivå 8 på Harts delaktighetsstege, vilket innebär en 

högre grad av delaktighet. Elvstrand redogör för att om elever ska kunna utöva delaktighet på den 

nivån krävs att de vuxna godkänner och strävar mot ett sådant arbetssätt i klassrummet (Elvstrand 

,2009, s. 247). Jag kan konstatera att lärare 1 arbetade för att ge eleverna en hög grad av delaktighet. 

Lärare 1 uttryckte, relaterat till detta, i vår intervju att hen menade att detta är elevernas miljö och 

deras vardag och att det därför är nödvändigt att de får vara medbestämmande: 

 

”Jag gav mina elever vid ett tillfälle riktlinjer om att de skulle arbeta med Norden, och 

sedan fick de själva välja vem dom skulle jobba med. Dom fick även välja hur de skulle 

läsa in detta till exempel med hjälp av paddor, eller inte, kartboken, etcetera samt hur 

detta skulle presenteras. Slutprovet var att dom själva fick undersöka vad de behövde lära 

sig mer om.” 
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Enligt lärare 1 framgick det alltså att delaktighet i undervisningen var en självklarhet. Detta tydlig-

gjordes bland annat genom att hen angav att eleverna ofta själva fick lägga upp strukturen för da-

gens lektionsplanering. Något som de även fick inflytande över var utformningen av sina SO-prov. 

Här blev det tydligt att lärare 1 gav eleverna möjligheter att påverka utformningen av prov, något 

som även lärare 2 gjorde, genom att låta eleverna välja om de ville utföra muntliga eller skriftliga 

prov. Det resultat som min studie visar skiljer sig delvis från Oscarssons forskning där han konsta-

terar att eleverna hade en liten möjlighet att påverka läromedel och prov (Oscarsson, 2010, s. 4). 

Ytterligare ett exempel på då lärare 1 gav eleverna en högre grad av delaktighet i undervisningen 

var i samband med något som kallas ”Grej of the day”, som innebär att man presenterar något in-

tressant för klassen. Det framgick i vår intervju att eleverna själva hade valt att arbeta med detta. 

Läraren redogjorde för att hen hade lämnat över arbetet till eleverna helt och hållet och att de själva 

fick bestämma vad de skulle lyfta för ämnen och hur detta skulle presenteras. I samband med obser-

vationen höll sig läraren längst bak i klassrummet och lät eleverna därmed sköta presentationen på 

egen hand. Detta menar jag är ett ytterligare exempel på en hög grad av delaktighet då läraren läm-

nar över till eleverna att fatta egna beslut över undervisningens innehåll och utformning, vilket 

överensstämmer med en högre grad av delaktighet i Harts delaktighetsmodell motsvarande nivå 7/8.  

I samband med denna undervisningssituation blev det tydligt att eleverna fick styra hela processen, 

allt från planering av vad som skulle undervisas till att planera själva utförandet. Denna form av ele-

vinflytande som lärare 1 angav stämde inte överens med de generella arbetssätt gällande delaktighet 

som Oscarsson anger i sin rapport. Han menar att inflytande över just vad eleverna ska undervisas 

om ofta är begränsat (Oscarsson, 2005, s. 60). Däremot har eleverna i enlighet med rapporten en 

större möjlighet att påverka hur något ska undervisas (ibid.). Jag vill här göra en direkt koppling till 

lärare 4 som också, intressant nog, arbetade med just ”Grej of the day”. Det framgick dock att den 

delaktighet eleverna gavs av lärare 4 i undervisningen i större utsträckning innebar att de fick styra 

hur något ska undervisas mer än vad som skulle undervisas. Vad gäller undervisningen av Grej of 

the day hos lärare 4 var det hen som hade tagit initiativet och infört detta och läraren hade dessutom 

själv valt vilka ämnen som skulle diskuteras. Det som eleverna däremot kunde påverka var hur lära-

ren skulle genomföra presentationen. Sett ur denna lärares perspektiv vill jag tolka det som att hen 

var angelägen om att styra just vad som skulle undervisas, men att ett lite friare handlingsutrymme 

kunde ges till eleverna relaterat till hur undervisningen skulle genomföras. Detta påminner om del-

aktighet på nivå 6 som handlar om att besluten är initierade av lärare men fattade tillsammans med 

eleverna. Det intressanta med att göra denna analys var att jag fick möjligheten att undersöka hur 

främjandet av delaktighet och inflytande kan te sig så pass olika trots att det handlade om liknande 

förhållanden.  
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Just denna variation som framträder, som handlar om hur delaktighet möjliggörs, stämmer väl över-

ens med Elvstrands studie. Hon framhåller att det föreligger just stora skillnader i vilken utsträck-

ning elevers delaktighet upprätthålls och uppmuntras (Elvstrand, 2009, s. 246). I intervjun med lä-

rare 4 framkommer vidare en förklaring av hur hen ser på delaktigheten i undervisningen: 

 

”Planeringen gör ju jag, jag talar ju om varför vi gör det och relaterar till läroplanen. I examinat-

ionen försöker jag bredda hur dom vill visa vad de kan” 

 

Lärare 3 angav att läroplanen användes som ett verktyg för att förklara för eleverna varför de gjorde 

vissa saker och att läroplanen därmed blir en form av ”lagbok”. Denna iakttagelse gjorde Elvstrand i 

sin studie där förmedling av läroplanens mål och krav ibland väckte en känsla hos eleverna att de 

inte kunde påverka (Elvstrand, 2009, s. 149). Trots att läraren menade att det var svårt för eleverna 

att påverka utformningen av undervisningen så fick de påverka utformningen av SO-proven. Exam-

inationsformen var något som eleverna kunde påverka genom att bland annat välja om de ville ha 

muntliga eller skriftliga prov. 

Lärare 2 hade en liknande syn som lärare 3 gällande delaktighet och inflytande. I intervjun angav 

läraren följande; 

 

”Det är väldigt olika hur mycket inflytande eleverna får, själv planeringen har eleverna 

inget inflytande över alls. Det är jag som bestämmer och lägger upp allt. Men det ju 

kan hända att den sista lektionen på fredag får bestämma vad dom vill göra. Då kan det 

vara både jag och dom. Dom får alternativ. Jag låter dom inte välja fritt. Utan jag styr 

väldigt, väldigt mycket, jag upplever mig som ganska fyrkantig”. 

 

Trots att läraren angav att hen väldigt sällan inkluderade eleverna kunde jag i samband med mina 

observationer få syn på att eleverna ändå gavs ett visst mått av delaktighet. De fick bland annat möj-

lighet att själva välja var de ville sitta och vid ett annat tillfälle fick de välja om de ville rita i sam-

band med att läraren läste upp en text för klassen. Dock är denna delaktighet reducerad till att om-

fatta formen, det vill säga hur undervisningen ska bedrivas och de gavs inte inflytande över vad som 

skulle undervisas. Ett liknande resultat framgår i Oscarsson rapport gällande elevernas syn på i vil-

ken utsträckning de kunde påverkar undervisningen (Oscarsson, 2005, s. 37). Där framkommer det 

att eleverna har ett ganska stort inflytande över arbetssätten, det vill säga hur undervisningen ska 

bedrivas men inte lika stort inflytande över vad som ska undervisas (Ibid.). 
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 I min undersökning hade förvisso eleverna en större möjlighet att påverka hur undervisningens 

skulle bedrivas än vad som skulle undervisas, dock var möjlighet att påverka utformningen fortfa-

rande begränsad. 

Lärare 2 förklarade att hen sällan låter eleverna ”sätta ramarna” för undervisningens innehåll, men 

att de däremot kunde få möjlighet till medbestämmande genom valalternativ. Exempelvis anger 

läraren att hen vid vissa lektioner, brukade låta eleverna välja om de vill läsa eller arbeta med sina 

faktatexter. Läraren redogjorde för att hen upplever det som ganska svårt att ge eleverna delaktighet 

över innehållet men attt man har en möjlighet att ibland involvera eleverna genom att som lärare 

fatta beslut tillsammans med eleverna. I intervjun med lärare 3 framgick det att hen resonerade på 

ett liknande sätt då läraren utryckte följande: 

 ”Jag brukar tänka på att fråga eleverna vad dom tycker om det som vi har planer, sedan brukar 

jag givetvis ta hänsyn till de om jag märker att de intresserar sig för en viss arbetsform, t.ex. att 

arbeta mera praktiskt” 

Larsson refererar i sin avhandling till NU03 där elevers möjlighet till delaktighet i undervisningen 

har undersökts framgick det att cirka 60 % av de tillfrågade lärarna sällan eller aldrig planerade 

undervisning tillsammans med eleverna. En fjärdedel av de tillfrågade lärarna ansåg dessutom att 

det är av mindre betydelse att eleverna får vara delaktiga i undervisningen (Larsson, 2007, s. 163). 

Relaterat till min undersökning visar en utav fyra lärare också på en skeptisk inställning till 

delaktighet i undervisningen. Att delaktighet i undervisningen skulle ha en mindre betydelse är 

något som lärare 4 framhåller. Hen frågar varför delaktigheten egentligen är nödvändig och vad den 

ska vara bra för? Hen menar att det så klart är viktigt med delaktighet, men att det är svårt att ge 

eleverna direkt inflytande över undervisningen. Läraren såg ett problem i att det är svårt att ändra på 

planerade lektioner och menade därför att om eleverna ska få inflytande måste det ha skett långt 

innan lektionen planerats. Läraren uttrycker följande; 

 

”Man lurar barnen genom att få dem att tro att de kan ha inflytande och delaktighet över undervis-

ningen. Vi måste fokusera på kunskapsuppdraget, det låter ju väldigt fint att säga varsågod och 

välj, men så ser inte verkligheten ut när de sedan möter arbetsmarknaden”. 

 

I samband med min observation hos läraren blev det tydligt att hen inte inkluderade eleverna i högre 

utsträckning. Detta framkom genom att läraren vid upprepade tillfällen rådfrågade lärarassistenten 

som fanns med i klassrummet om hur undervisningen skulle bedrivas. Läraren valde att fråga lära-

rassistenten hur arbetet med familjerna borde fortsätta och inkluderade därmed inte eleverna i vad 
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de ansåg vara ett lämpligt sätt att fortsätta temat på. Förvisso blev de informerade om vad lektionen 

skulle handla om, vilket omfattar det första och lägsta kriteriet för delaktighet i enlighet med Harts 

delaktighetsmodell.  Om läraren istället hade rådfrågat eleverna om undervisningsinnehållet hade en 

något högre grad av delaktighet kunnat nås. Larsson poängterar att det är särskilt betydelsefullt att 

lärare är observanta på vad som händer mellan elever och att de är engagerade samt lyhörda för ele-

vernas synpunkter på innehåll och arbetssätt (Larsson, 2007, s. 179). I detta fall och även i ovanstå-

ende exempel blir det tydligt att lärarna vid flera tillfällen inte tog hänsyn till elevernas önskemål 

om medbestämmande i undervisningen. 

 I Oscarsson studie bekräftas att eleverna ofta vill ha inflytande över sin situation (Oscarsson, 2005, 

s.37). Trots att eleverna i mina observationer i vissa fall utryckte att de ville vara med och påverka 

valde alltså lärarna, bortsett från lärare 1, att inte lyfta deras synpunkter, specifikt gällande under-

visningens innehåll och struktur. 

 

Jag kan konstatera att delaktighet och inflytande i undervisningen inte var en självklarhet och att 

den delaktigheten som eleverna främst fick berörde hur undervisningen skulle bedrivas och inte vil-

ket innehåll undervisningen skulle ha. Denna form av delaktighet utgjordes dessutom främst av de 

lägre formerna av delaktighet relaterat till Harts delaktighetsmodell. Mina resultat gällande elever-

nas inflytande och delaktighet stämmer väl överens med det dominerande resultat i svensk forsk-

ning som Elvstand redogör för (Elvstrand, 2009, s.225). Hon anger att dessa resultat går att finna i 

bland annat Aspan 2005, Ekholm och Lindvall, Forsberg, men även statens offentliga utredning, 

”Inflytande på riktigt” (SOU 1996:22). 

 

6.3. Svårigheter och möjligheter gällande undervisning i samtalsdemokratiska 

förmågor 

6.3.1. Tiden 

 

Lärarna uttrycker både möjligheter och svårigheter med att undervisa i demokratiska färdigheter. 

Något som alla lärare utom lärare 2 lyfter som en svårighet är tiden, med timplanen som den 

främsta orsaken. Lärare 2 uttrycker sig annorlunda i denna fråga och förklarar i intervjun att man 

som lärare kan planera in tillfällen under lektionen, även om dessa enbart omfattar fem minuter, för 

att låta eleverna få tillämpa samtalsdemokratiska förmågor. Hen ser inte tiden som ett hinder utan 

talar om lärarens möjlighet att själv finna lösningar på hur man kan ”skaffa tid”. Lärare 2 menar 

vidare att man bör kombinera ämnesundervisning med att låta eleverna få tillämpa 

samtalsdemokratiska förmågor. Detta var något som läraren själv menade att hen gjorde, vilket 
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också blev tydligt för mig i samband med mina observationer. Liknande arbetsmetoder förekom i 

det projekt som lärarna i Perssons avhandling deltog i. Det visade sig att pedagogerna använde sig 

av ett ämnesövergripande och tematiskt arbetssätt. Persson framhåller att demokratiuppdraget 

därmed blev en förenad länk mellan verksamheternas olika delar (Persson, 2010, s. 157). 

Lärare 1 menade dock att timplanen utgjorde en svårighet. Hen ”gillar” läroplanen men säger att 

den innebär ett hinder vad gäller tiden att hinna med allt som en lärare ska göra: 

”Man får inte glömma bort att läroplanen inte bara handlar om att man ska lära ut kunskaper, utan 

också att läraren ska säkerställa att det utlärda också blivit inlärt och det tar mycket tid.” 

Synen på att tiden utgör ett hinder går att återfinna i tidigare forskning, däribland den forskning som 

jag valt att utgå ifrån i denna studie. I sin avhandling framhåller Persson att det kanske mest 

frekventa svaret gällande de hinder som lärarna angav i sin undersökning var just tidsbrist (Persson, 

2010, s.143). Lärare 3 framhåller att hen har kunskapsuppdraget att förhålla sig till och att 

läroplanen därför utgör ett hinder.  Läraren ger ett exempel kopplat till nationella proven som 

eleverna för tillfället höll på med: 

”Tiden räcker inte till och jag undrar hur man ska hinna med att arbeta med samtalsdemokratiska 

förmågor när man som lärare ständigt har andra uppdrag att förhålla sig till som till exempel 

nationella proven.” 

I sin artikel Public Discourses in Schools tar Parker upp slöseri med tid. Han pekar på en kritik som 

riktats mot inslag av diskussion och samtal i skolan. Denna kritik handlar om det kunskapsmässiga 

värdet i att diskutera och samtala i skolan då diskussion och samtal kan uppfattas som slöseri med 

tiden genom att läraren då får mindre tid för genomgångar och andra inslag i undervisningen 

(Parker, 2006, s. 645). Lärare 3 framhåller också just vikten av att fokusera på det som skall 

bedömas och att tiden därför ibland inte alltid räcker till för att arbeta med demokratiska förmågor. 

Sammanfattningsvis menar tre av fyra lärare som jag intervjuat att tiden utgör ett hinder i 

undervisningen av samtalsdemokrati vilket stämmer överens med det resultat som Kent Larsson 

uppger i sin avhandling. 

6.3.2. Kompetenshinder hos både lärare och elever 

 

En ytterligare aspekt som betonas som en svårighet är lärarnas kompetens att undervisa i 

demokratiska samtalsförmågor. Detta uttrycker särskilt lärare 3 och 4. Lärare 4 menar att det är 

svårt att få med sig hela gruppen då man arbetar med att samtala. Hen berättade att eleverna ligger 

på golvet och skriker eller är alldeles för larviga och omogna för att arbeta med 
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samtalsdemokratiska förmågor. Vidare uttrycker läraren att det ställs höga krav på att läraren ska ha 

förmågan att styra samtalen på ett sådant sätt att alla elever faktiskt engagerar sig i samtalet och att 

det är svåra krav att leva upp till. Lärare 3 kan också se kompetens som ett hinder och uttrycker 

följande: 

”Vi pratade om det som hände i Paris och det uppstod flera olika tankar och åsikter kring det som 

hänt. Detta ledde till debatt och det blev svårt för mig att komma med de ”rätta svaren”. Jag kan 

känna att jag tappar kontrollen och att jag inte riktigt alltid vet hur jag ska göra för stunden.” 

 

Lärare 3 sätt menar att man blir ställd i situationen som lärare då man inte ”bär” på sanningen och 

det är svårt att göra etiska överväganden för stunden. Man undviker därför ibland 

samtalsdemokratiska diskussioner.  Denna uppfattning går att återfinna i Perssons studie där flera 

grundskolepedagoger som medverkat i ett demokratiprojektuppdrag pekar på just kompetensen som 

ett möjligt hinder. De framhåller att det ställs höga kompetenskrav på dagens lärare och att det 

därmed blir svårt att räcka till (Persson, 2010, s. 141) Persson poängterar vidare i sin slutdiskussion 

att de höga kompetenskraven bl.a. är relaterade till att läraren ibland behöver göra svåra etiska 

ställningstaganden, där det inte är möjligt att agera utifrån en förutbestämd manual (Persson, 2010, 

s. 148). Forskning som går i linje med detta går att finna i Larssons studie där det framkommer att 

det i en gruppintervju enbart är en lärare som svarar att ” nog har vi kompetens att leda samtal” 

(Larsson, 2007, s. 134 ). Ändå menar läraren att man ibland kan känna sig misslyckad som 

diskussionsledare då samtalet inte kommit framåt som önskat (ibid.). Parker visar i en kort 

forskningsöversikt över klassrumsstudier i USA, med exempel från såväl äldre som nyare 

forskning, på svårigheter i lärares arbete med diskussioner i klassrummet. Att leda kvalificerade 

samtal och diskussioner, menar Parker, kan ses som en av de svåraste uppgifterna en lärare kan stå 

inför i ett klassrum (Parker, 2006, s. 12). Vidare anger han att i undervisningssituationer där 

diskussion förväntades förekomma fanns i 90 procent av fallen ingen diskussion alls och av de 

återstående 10 procenten var diskussionslängden 31 sekunder (ibid.). Hans slutsats blev utifrån detta 

att diskussionskulturen är svag i amerikanska skolor och att detta beror på bristfälliga kunskaper om 

vad som karakteriserar diskussioner (ibid.). 

Jag kan konstatera att två av de fyra lärarna anger kompetensen som ett hinder. 
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6.3.3. Språket och socioekonomisk bakgrund 

 

Något som ytterligare framgick som en svårighet var kopplat till eleverna själva, där ett svagt språk 

och socioekonomiska faktorer kunde utgöra hinder. Samtliga lärare menade att då eleverna inte 

hade ett väl utvecklat språk var det svårt att arbeta med samtalsdemokratiska förmågor då det 

förutsätter att man kan uttrycka sig. Väl Englund betonar just språkets betydelse för argumentation 

och förståelse i olika samtalssituationer (Englund, 2003, s. 70). I Perssons undersökning menade 

majoriteten av pedagogerna dock att eleverna inte utgjorde ett hinder utan att det snarare var en 

fråga om lärarhinder (Persson, 2010, s. 139). Samtliga pedagoger jag intervjuade menade, i likhet 

med ovanstående, att den största problematiken var lärarrelaterad. Dock förekom undantagen i 

denna fråga gällande just elevernas språkliga förmåga men även relaterat till elevernas 

socioekonomiska bakgrund. Elvstrand poängterar att komponenter som kan försvåra en individs 

delaktighet både kan handla om en bristande självkänsla men även om en bristande språklig 

kompetens (Elvstrand, 2009, s. 225). Hon framhåller vidare att kulturellt kapital och klass kan 

utgöra avgörande faktorer gällande elevers möjlighet till delaktighet. I sin avhandling redogör hon 

för att flera studier visar på att elevers socioekonomiska bakgrund påverkar elevernas möjlighet att 

bland annat göra sin röst hörd (Elvstrand, 2009, s. 225). 

Lärarna som jag undersökte såg flera möjligheter i undervisning av samtalsdemokratiska förmågor 

och här var de också mer överens. Lärare 1 uttryckte följande: 

 

”Jag ser väldigt många möjligheter, jag har alltid arbetat med förmågor och i somras markerade 

jag till och med ut alla demokratiska förmågorna i läroplanen.” 

Lärare 1 menar vidare att det är viktigt att arbeta elevnära och att man som lärare talar tydligt och 

använder sin kropp. Hen förklarar att man som lärare har en viktig roll att skapa ett engagemang hos 

eleverna och att man därför behöver utgå från deras livsvärldar för att nå ut till dem. Dessa är några 

utav de strategier som lärare 1 nämner och som även lärare 2 och 3 betonar. De menar att det är 

viktigt att läraren bör utnyttja möjligheten att använda sig av de ”rätta strategierna” när de 

undervisar och de ”rätta verktygen”. Lärarna nämner strategier som att exempelvis vara tydlig med 

syftet vad gäller undervisning av samtalsdemokratiska förmågor, bland annat för att ge eleverna 

möjlighet att förstå vad de faktiskt håller på med och på så vis möjliggöra ett ökat engagemang. 

Parker lyfter liknande resonemang om hur viktigt det är att det finns ett uttalat syfte med 

diskussioner och samtal i utbildningssammanhang, både för såväl deltagare som samtalsledare, för 

att de ska kunna avgöra när man nått fram till något avgörande och ett meningsfullt lärande (Parker, 

2003, s. 81).  
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Som tidigare nämnts kan kompetensen utgöra ett hinder, dock menar samtliga lärare också att det 

finns en möjlighet i att denna kompetens går att utveckla. Larsson anger att arbetet med ett 

kvalificerat samtal är svårt samtidigt som det är viktiga inslag i skolans demokratifostran. Därför 

behöver tillfällen skapas för lärare att träffas och tillsammans överväga hur detta arbete kan 

vidareutvecklas (Larsson, 2007, s. 139). Att ta tillvara på varandras kompetenser lyfte lärarna som 

en möjlighet för att utveckla sina kunskaper och på så vis bli ”säkrare” i sin roll att leda samtal. 

Även Parker betonar detta och menar att samtalen ständigt behöver förbättras och utvecklas. Parker 

menar att detta kan ske bland annat genom att såväl erfarna som nya lärare möts för gemensamt 

övervägande (Parker, 2003, s. 148). 

 

Något som framgick som en möjlighet, men även en förutsättning i arbetet med samtalsdemokrati, 

var att läraren skapade ett ”tillåtande klassrumsklimat”. Samtliga lärare menade att det var viktigt 

att läraren skapade en sådan miljö som eleverna kunde känna sig trygga i. Lärarna betonade även 

vikten av att eleverna ska visa respekt för varandra och att alla ska känna sig säkra och därmed våga 

uttrycka sina åsikter. Lärare 1 uttryckte särskilt i vår intervju att det är nödvändigt att de har goda 

relationer i klassen. Larsson har undersökt ett antal elevers syn på klassrumsklimatets betydelse. 

Han betonar att läraren spelat en avgörande roll för ett gott klassrumsklimat. Eleverna menar att 

läraren är den viktigaste delen i ett klassrumsklimat då läraren är den som påverkar mest (Larsson, 

2007, s. 95). Liknande resonemang framgår i min undersökning då flera av lärarna lyfter just 

lärarens avgörande betydelse för att skapa ett avslappnat klassrumsklimat, men även att styra 

samtalet i den rätta riktningen samt att fördela ordet på ett rättvist sätt. 

 

Något som lärare 1 nämner är att hen ser en möjlighet med att låta eleverna arbeta i mindre grupper 

då de samtalar för att säkerställa att alla faktiskt får möjligheten att delta. Detta arbetssätt beskrivs 

även som en möjlighet i Larssons avhandling där han framhåller att eleverna i mindre grupper ges 

möjligheten att föra aktiva diskussioner av olika slag (Larsson, 2007, s. 96). 

 

6.4. Svårigheter och möjligheter gällande undervisning i 

deltagardemokratiska förmågor 
 

6.4.1. Ojämna maktförhållanden mellan läraren och eleverna 

 

Svårigheter i samband med att ge eleverna delaktighet i undervisningen menar lärare 2, 3 och 4 

bland annat har att göra med att eleverna är underordnade lärarna. Lärare 3 uttrycker att eleverna 
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inte har tillräckligt stor kompetens att faktiskt göra de rätta valen gällande undervisningen. Hen 

menade att om eleverna skulle få välja själva skulle de sitta framför en ipad hela tiden. Därför ansåg 

läraren att det är nödvändigt att de vuxna styr över innehållet av undervisningen för att säkerställa 

att eleverna faktiskt tillägnar sig de kunskaper som krävs enligt Skolverket. På liknande sätt 

förklarade lärare 2 att ett problem gällande delaktighet just ligger i att eleverna inte riktigt förstår 

sitt eget bästa. Hen uttryckte även en viss ”rädsla” över att släppa taget: 

 

”Det finns en risk med att ge eleverna ett finger för dom kan ta handen. Jag tycker att det är viktigt 

att man som lärare behåller sin auktoritet. Självklart är delaktighet viktigt men det är svårt när det 

gäller undervisningen.” 

 

Att elevernas underordning skulle försvåra delaktigheten är något som Elvstrand konstaterar i sin 

studie (Elvstrand, 2009, s. 220) Hon redogör bland annat för Devines studie där kopplingar görs 

mellan barns delaktighet, elevers position och vuxnas synsätt på barn. Bland de lärare som 

intervjuades i studien visade de sig vara mycket omsorgsfulla och stödjande (ibid.). Deras 

uppfattning om eleverna handlade särskilt om elever i behov snarare än elever med rättigheter 

(ibid.). Devines studie visar att om lärare ser på elever som behövande kan det underminera 

elevernas rättigheter och möjlighet till delaktighet. Elevernas relation till sina lärare beskrevs som 

inbäddade i en diskurs av underordning (ibid.). En liknande slutsats kan jag dra relaterat till min 

undersökning, då bland annat lärare 4 uttryckte att hen ville elevernas bästa och att det därför inte 

var lämpligt att låta eleverna ha speciellt stort inflytande över undervisningen. 

 

Något som lärare 2, 3 och 4 framhöll som viktigt var att man som lärare inte förlorade för mycket 

av sin auktoritet gällande specifikt undervisningen. Just denna maktposition som läraren innehar 

redogör Elvstrand för i sin studie med utgångspunkt i Johannsson och Johanssons studie kring 

etiska möten i skolan (Elvstrand, 2009, s. 221). Av de barn som medverkat i undersökningen 

framgick det att de med en självklarhet gav uttryck för att det är de vuxna som bestämmer.  

Elvstrand redogör för Johansson och Johanssons studie som visar att föreställningen om att det är de 

vuxna som bestämmer är djupt rotade och kan utgöra ett hinder (ibid.). Att läraren är den som 

bestämmer i undervisningen är en uppfattning som lärare 2,3 och 4 har. Dessa lärare uttryckte en 

vilja att låta eleverna få bestämma över planeringen och undervisningen, men de hade svårt att se 

hur det skulle gå till i praktiken. Dock påpekar de att eleverna absolut ska vara med och bestämma 

över andra saker som rör skolans verksamhet. Lärare 1 delar inte uppfattningen om att 
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maktpositionen skulle utgöra ett hinder för elevers delaktighet i planeringen av undervisningen. Hen 

menar att det finns många sätt som man kan involvera eleverna på. Ibland får eleverna 

forma ”ramarna” själva och fritt komma med förslag om vad de ska göra, men ibland får de ”nöja” 

sig med ett visst handlingsutrymme innanför ramarna. Det viktigaste menar lärare 1 är att man i sin 

roll som lärare inte sätter stopp för delaktigheten, utan att man försöker finna lösningar på hur 

eleverna kan göras mer eller mindre delaktiga i olika undervisningssituationer. 

 

6.4.2. Ojämnt fördelad delaktighet mellan elever 

 

En annan problematik som samtliga lärare uppger bottnar i att delaktigheten är ojämnt fördelad 

mellan eleverna. Lärare 3 berättade under intervjun om en pojke som hen själv beskrev som väldigt 

framåt och duktig i skolan. Han brukade ofta uppsöka läraren och fråga om de skulle kunna 

genomföra olika projekt i undervisningen. Vid ett tillfälle ville han att de skulle starta partier på 

skolan och genomföra en valrörelse, något som läraren gick med på. Lärare 3 tyckte att det var 

roligt att låta eleverna bli delaktiga i undervisningen då de hade rimliga förslag om vad som skulle 

göras. Dock såg hen ett problem i att det oftast var vissa elever som alltid involverades och att 

därmed andra elever uteblev. Denna problematik menar Elvstrand att flera studier visar och man 

kan konstatera att då barn ska utöva inflytande så inkluderas inte alla med anledning av att en del 

barn har lättare att göra sin röst hörd än andra (Elvstrand, 2009, s. 224). Att arbeta för ett jämlikt 

förhållande mellan elever är något som samtliga lärare ser som en utmaning. Lärarna uttrycker 

svårigheten i att särskilt få med sig och synliggöra de elever som är mer tystlåtna. 

6.4.3. Läraren som möjliggörare 

 

Kent Larsson lyfter Forsbergs syn på lärarens möjlighet att fungera som dörröppnare. Med detta 

avses en lärare som har en tydlig handledarroll och utvecklar såväl det egna synsättet som relationer 

till andra i planeringssammanhang (Larsson, 2007, s. 162). Jag tolkar dörröppnaren som den lärare 

som ger eleverna möjligheten att utveckla sin reflektionsförmåga och som på så vis sätter i gång 

deras tankar. Detta var något som lärare 1, 2och 3 lyfte där de såg det som en möjlighet i ledet att 

arbeta för ett mer ”deltagande arbetssätt”. Lärare 1 nämnde specifikt: 

 

”Läraren har möjligheten att sätta igång elevernas tankebanor eftersom eleverna ofta behöver 

hjälp på traven att faktiskt utöva sin rättighet till inflytande och delaktighet. Många gånger känner 

eleverna inte till sina möjligheter.” 
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6.4.4. Delaktighet i samband med introduktion av nya ämnen 

 

Lärare 2, 3 och 4 ansåg att det var lättare att arbeta med delaktighet och inflytande vid introduktion 

av ett ämne. Lärare 3 menar att det är svårt att inkludera eleverna i en redan färdigplanerad lektion. 

Hen ser därför en möjlighet i att passa på att fråga eleverna om vilka önskemål de har i samband 

med introduktion av ett nytt arbetsområde. Möjligheten till delaktighet ligger i att låta eleverna 

komma med åsikter och förslag innan man påbörjar ett arbetsområde. Larsson anger ett antal lärare 

som lyfter introduktionen av olika moment som en möjlighet för eleverna att lägga fram sina 

synpunkter och önskemål för att påverka utformningen av samhällsundervisningen (Larsson, 2007, 

s. 112). Förutom att eleverna får en chans att vara delaktiga försöker lärarna även skapa ett 

engagemang hos eleverna att vilja delta (Ibid.). 

6.4.5. Engagemang 

 

Engagemang är något som samtliga lärare i min undersökning betonar som centralt för att 

överhuvudtaget kunna arbeta med delaktighet och inflytande i undervisningen. I det följande lyfter 

jag därför kort upp lärarnas syn på elevernas engagemang som en möjlighet för att eleverna ska 

inkluderas i utformningen av undervisningen. 

Lärare 2 uttrycker att engagemanget utgör ett ömsesidigt förhållande mellan eleverna och lärarna. 

Engagemanget hos eleverna är nödvändigt för att de ska känna en inre drivkraft att faktiskt vilja 

påverka. Dock menar läraren att detta engagemang ofta grundar sig i att man som lärare själv har ett 

engagemang för arbetssättet och faktiskt möjliggör situationer där elevernas engagemang för 

delaktighet kan öka. Det handlar enligt läraren om att deras åsikter faktiskt betyder något och att de 

tas på allvar. Ett ömsesidigt engagemang anger även Larsson som centralt i arbetet med delaktighet 

och i synnerhet väldigt betydelsefullt. I hans undersökning framkommer det att om läraren är 

delaktig i eleverna så känner sig eleven delaktig (Larsson, 2007, s. 164). Lärare 1 berättar om 

engagemanget hos både läraren och eleven som en möjlighet: 

 

”Min inställning är att om jag själv som lärare tror på delaktighet så blir den möjlig. Min 

inställning bestämmer om jag lyckas eller inte – höga förväntningar och rimliga krav utgör 

grunden.” 
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7. Diskussion och slutsats 
 

Mitt syfte med studien var att synliggöra den praktiska tillämpningen av demokratiska förmågor i 

samhällskunskapsundervisningen. Intresset väcktes när jag fann att Långström och Virta angav att 

lärare generellt klarat av att undervisa i om- kunskaper, men inte i en lika hög utsträckning klarat av 

att undervisa i i-kunskaper i demokrati (Långström & Virta, 2011, s. 51).  I samband med att jag 

undersökte både samtals- och deltagardemokratiska förmågor fick jag syn på att huruvida läraren 

undervisade i i-kunskaper varierade beroende på vilka förmågor det handlade om, där 

samtalsdemokratiska förmågor gavs ett större utrymme än deltagardemokratiska förmågor. 

 

Med utgångspunkt i Harts delaktighetsmodell blev det tydligt att inflytande över undervisningen var 

något som eleverna fick i en mycket låg omfattning, med undantag för en lärare som menade att det 

var vanligt förekommande. Delaktigheten rörde till största del att bli informerad om vad som skulle 

ske. Att informeras om en händelse utgör den lägsta nivån i Harts delaktighetsmodell och Elvstrand 

menar att man kan ifrågasätta om det bör uppfattas som delaktighet (Elvstrand, 2009, s. 233).  Tre 

av lärarna förklarade att delaktigheten eleverna fick främst rörde medbestämmande över sådant som 

inte var direkt kopplat till undervisningen. Mina resultat i frågan stämmer överens med bland annat 

Elvstrands studie. Hon förklarar att eleverna ofta får vara med och bestämma över bland annat 

raster, läxor och speciella händelser (Elvstrand, 2009, s. 251).   

 

I Skolinspektionens rapport, Skolornas arbete med demokrati och värdegrund, framkommer det att 

delaktigheten och inflytandet bör öka hos elever (Skolinspektionen, 2012, s. 8). Liknande resultat 

når jag fram till i min studie, men jag vill understryka att eleverna ändå gavs en viss delaktighet och 

inflytande gällande hur undervisningen skulle bedrivas. Sådana exempel på att eleverna gavs 

inflytande över hur undervisningen skulle bedrivas var att de kunde få bestämma om 

undervisningen skulle ske inne eller ute, eller om proven i SO skulle vara muntliga eller skriftliga. 

En av lärarna visade dock på att deltagardemokratiska förmågor förekom i hög grad. Läraren gav 

även eleverna ett stort inflytande både över hur undervisningen skulle bedrivas och vad som skulle 

undervisas. Den delaktighet jag då fick syn på, menar jag, innebar en högre grad av delaktighet som 

utifrån Harts delaktighetsmodell omfattar ett beslutsfattande som är initierat av barn och delat med 

vuxna (Hart, 1992, s. 32). 

 

Sett utifrån mina resultat kan jag som nämnts konstatera att tre av lärarna sällan lät eleverna 

tillämpa deltagardemokratiska förmågor i undervisningen. En förklaring till varför det såg ut på det 
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viset kan enligt min tolkning bero på det ojämna maktförhållandet mellan lärarna och eleverna. Tre 

av lärarna angav just elevernas underordning som ett hinder för delaktighet.  Endast en av lärarna 

skilde sig avseende detta. Hen förklarade att det ojämna förhållandet mellan lärarna och eleverna 

inte hindrade deras möjlighet att göras delaktiga. Hen var också den enda läraren som menade att 

delaktighet och inflytande var integrerade i undervisningen.   

 

Vad krävs då för att möjliggöra delaktighet i undervisningen? Flera av lärarna betonade att 

förhållningsättet är avgörande.  En skeptisk syn kan alltså utgöra ett hinder medan en positiv syn 

innebär en möjlighet.  En av lärarna i min undersökning ifrågasatte vad elevernas delaktighet i 

undervisningen egentligen skulle vara bra för. Detta kan ses i kontrast mot en annan lärare som ser 

delaktighet som mycket viktigt. Dessa två lärare, menar jag, kan tolkas som varandras motpoler och 

det blev tydligt att deras förhållningsätt också kom att avspeglas i den konkreta undervisningen. 

 

Klassråd och elevråd angav samtliga lärare, var exempel på tillfällen, då samtalsdemokratiska 

förmågor fick tränas, men även i samband med annan undervisning. Sett utifrån Forsbergs modell 

var flera av de kvalitéer, såsom rätten att utrycka sina åsikter, lyssna på varandra och att alla ska få 

komma till tals vanligt förekommande i lärarnas undervisning (Forsberg, 2011, s.38). Förmågor 

som att visa respekt och tolerans för varandras åsikter var också något som lärarna var måna om att 

eleverna skulle träna sig i. Forsberg menar att eleverna genom att få delta i kvalificerade samtal som 

innebär tolerans, respekt och att olika synsätt ställs mot varandra ges möjligheter att utveckla ett 

deliberativt förhållningssätt (Forsberg, 2011, s. 107). Flera av lärarna angav även att det var viktigt 

att eleverna också argumenterade för sina åsikter och att detta också gjordes i den konkreta 

undervisningen. Just argumentationen betonar Englund och menar att förmågan att argumentera för 

sina åsikter utgör den inre kärnan i ett deliberativ samtal (Englund, 2007, s.156). 

 

Vissa förmågor som både Forsberg och Englund lyfter var mindre framträdande i min studie. Dessa 

omfattar att sätta sig in i andras perspektiv och att samtalen resulterar i ett samförstånd (Forsberg. 

2011, s. 38). Två av lärarna angav att eleverna fick träna sig i att sätta sig in i olika perspektiv och 

att de strävade efter att nå fram till gemensamma beslut i samtalen. Att hålla denna form av ”mera 

avancerade” samtal menar jag kan bli en utmaning då eleverna går på lågstadiet.  Just elevernas 

kompetens att föra denna typ av samtal menade tre av lärarna kunde utgöra ett hinder. Men även 

deras språkliga förmåga att uttrycka sig påverkade huruvida mer avancerade samtal kunde föras.  

Förutom elevernas brist på kompetens att föra denna typ av samtal nämner lärarna att brist på 

kompetens hos dem själva också kunde utgöra ett hinder. Parker lyfter lärarnas kompetens som ett 
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möjligt hinder, men även tiden kan här utgöra en faktor (Parker, 2006, s.12). Intressant att notera är 

att endast en av lärarna framhöll ett mer ämnesintegrerande arbetssätt där samtalsdemokrati fick 

förenas med övrig undervisning som en lösning. 

 

Gällande om läraren skapade möjligheter för eleverna att tillämpa samtalsdemokratiska förmågor, 

blir min slutsats att det var något som förekom hos alla lärare. Dock var de mera avancerade 

förmågorna i ett demokratiskt samtal inte lika framträdande. Sett utifrån hur lärare uppmuntrar till 

samtal i samband med kontroverser ser dock mina resultat lite annorlunda ut. Utifrån Ljunggrens 

och Unemar Östs teori om lärares samtalsstrategier kunde jag identifiera alla fyra ”roller” som 

läraren kan inta i samband med kontroverser. Två av lärarna angav att de inte lyfte upp till debatt i 

samband med kontroverser.  De två andra lärarna menade tvärtom att det i samband med 

kontroverser skapades ett tillfälle att låta eleverna träna sig i att samtala.  Mina resultat skiljer sig 

till viss del från Ljunggrens och Unemar Östs resultat som visar på att 25 % av lärarna undvek att 

lyfta upp kontroverser i klassen (Ljunggren & Unemar Öst, 2010, s. 32). Relaterat till mitt resultat 

visade det sig vidare att de lärare som menade att de skulle lyfta upp kontroverser till debatt också 

var de lärare som lät eleverna träna sig i att använda mer avancerade samtalsförmågor. En intressant 

fråga blir därför om det kan tänkas föreligga ett samband mellan lärarnas kontrovershantering och 

deras förmåga att genomföra mer avancerade samtal med eleverna? 

 

För att avsluta diskussionen, vill jag belysa det som Parker framhåller, om att diskussionskulturen i 

skolorna i USA är svag (Parker, 2006, s.12) Det går förvisso inte att dra några generella slutsatser 

kring hur diskussionskulturen ser ut i de svenska skolorna, men sett utifrån den studie jag gjort vill 

jag framhålla att undervisning i samtalsdemokratiska förmågor förekommer i undervisningen i 

samhällskunskap i åk 3. Samtal på mer avancerad nivå var däremot inte lika vanligt förekommande. 

 

För att skapa ännu större förutsättningar för skolan att vara en demokratisk arena där elever ges stort 

utrymme att träna demokratiska förmågor är det viktigt att lärare får möjlighet att utveckla sin 

kompetens på området och att det skapas tidsmässigt utrymme. Det kan ske genom att lärare lär sig 

mer om ämnesintegrerad undervisning där man kombinerar undervisning i samtals- och deltagar-

demokratiska förmågor med andra ämnen. Man kan också undersöka sitt eget förhållningssätt och 

sina förväntningar på elevernas förmåga att föra samtal och vara delaktiga. 
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7.1. Studiens relevans och vidare forskning 
 

I denna studie har lärarperspektivet studerats vilket skiljer sig från den forskning som jag funnit på 

området som till största delen utgår från ett elevperspektiv.  Den studie jag gjort är även riktad mot 

att synliggöra undervisningen av demokratiska förmågor på lågstadiet. Till skillnad från min 

undersökning har den tidigare forskningen på området främst varit inriktad mot högstadiet och 

gymnasiet men även i vissa fall mot mellanstadiet. 

 

Då lite forskning gjorts på lågstadiet anser jag att det skulle vara intressant att ytterligare undersöka 

hur demokratiska förmågor får ta plats i undervisningen på lågstadiet, men denna gång sett utifrån 

ett elevperspektiv. 
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8.2. Otryckta källor 

 

Observation 1 av lärare 1 med ljudinspelning ca – 50 min 

Observation 2 av lärare 1 med ljudinspelning ca – 30 min 

Observation 3 av lärare 2 med ljudinspelning ca- 40 min 

Observation 4 av lärare 2 med ljudinspelning ca- 40 min 

Observation 5 av lärare 3 med ljudinspelning ca- 50 min 

Observation 6 av lärare 3 med ljudinspelning ca – 30 min 

Observation 7 av lärare 4 med ljudinspelning ca 40 min 

Observation 8 av lärare 4 med ljudinspelning ca- 40 min 

Intervju hos lärare 1 med ljudinspelning ca 1h 
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Intervju hos lärare 2 med ljudinspelning ca 50 min 

Intervju hos lärare 3 med ljudinspelning ca 1 h 

Intervju hos lärare 4 med ljudinspelning ca 45 min 

 

9. Appendix 
 

Här redovisas de brev som skickats till pedagoger och föräldrar samt intervjuguide och 

observationsschema. 

9.1. Bilaga 1: Brev till pedagogerna 

 

Hej! 

Jag heter Sarah Silver och studerar till lärare för grundskolans tidigare år f-3 vid Södertörns 

högskola. Jag är nu inne på min sjunde termin och har påbörjat mitt första självständiga arbete 

vilket motsvarar ungefär en c-uppsats. Min tanke är att jag ska undersöka hur elever förhåller sig 

demokratiskt i undervisningen. Detta har jag tänkt göra genom att observera barnen under ett antal 

lektioner Jag har specifikt inriktat mig på hur undervisningen ser ut i samband med 

samhällskunskapsundervisningen i årskurs 3. Jag hade tänkt genomföra 2 observationer om 

möjlighet finns samt en intervju som tar cirka 45 minuter till en timme. Observationerna kommer att 

genomföras i samband med samhällskunskapsundervisningen. Detta sker under er ”vanliga” 

undervisning och lektionerna behöver därmed inte anpassas till min undersökning på något vis, utan 

i stället bör den ske som planerat. 

 

Vidare har jag tänkt använda ljudinspelning vid delar av observationerna samt under intervjun. 

Detta eftersom att det är väldigt lätt att missa viktig information som kommer upp.  Jag hoppas att 

ni har överseende med detta och självklart kommer all information att behandlas konfidentiellt. Jag 

vill tydliggöra att genomförandet av ljudinspelningar är ett önskemål, därför får ni gärna återkomma 

till mig om ni har några funderingar kring detta. I undersökningen utgår jag från de forskningsetiska 

principerna som bland annat innebär ett frivilligt deltagande och att man när som helst kan välja att 

dra sig ur studien samt som ovan nämnts att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

Uppsatsen kommer att publiceras under vårterminen 2016. 

 

Tack för att du tar dig tid att medverka i denna undersökning! 
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9.2. Bilaga 2: Observationsschema (deltagar- och samtalsdemokratiska 

förmågor) 
 

Läraren skapar tillfällen för eleverna att utrycka 

sina åsikter. 

 

Läraren skapar tillfällen för eleverna att 

argumentera för sina åsikter 

 

 

Vilka får ordet 

 

 

Avbryts eleverna (när) 

 

 

Läraren låter eleverna träna sig i att förstå saker 

på olika sätt 

 

 

Läraren i samband med samtal, arbetar mot att 

eleverna ska nå fram till gemensamma beslut 

 

 

Läraren uppmuntrar till debatt i samband med 

kontroverser 

 

 

Läraren uppmuntrar inte till debatt i samband 

med kontroverser 
 

Läraren informerar eleverna om vad som ska ske 

 

 

Läraren rådfrågade eleverna men besluten är 

fattade av lärare 

 

 

Läraren fattar beslut tillsammans med eleverna 

 

 

Läraren låter eleverna fatta beslut själva 
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9.3. Bilaga 3: Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 

3. Undervisar du i demokrati och i så fall hur sker det? 

 

4. Skolans demokratiuppdrag brukar delas upp i tre delar där den ena delen utgör skolans uppdrag 

att arbeta med demokratiska förmågor/ praktisk demokrati, så som kommunikation, delaktighet 

och inflytande. Undervisar du i någon/några av dessa ovanstående demokratiska förmågor och 

hur brukar det gå till? 

 

5. Anser du att du ger eleverna delaktighet och inflytande över lektionerna och i så fall på vilket 

sätt? 

 

6. Om eleverna får vara med och påverka undervisningen, i vilken utsträckning brukar det i så fall 

ske? 

 

7. Kan du ge exempel på ett tillfälle då eleverna har fått vara med och påverka/ bestämma under 

lektionen? 

 

8. Får eleverna samtala om vad de tycker och tänker i olika frågor? Hur brukar det ske? 

 

9. Kan du beskriva vad ni gjorde senaste gången då klassen fick samtala om något? 

 

10. Hur ser du på att synliggöra alla elever och hur arbetar du med detta? 

 

11. Om kontroverser uppstår, hur hanteras de? 

 

12. Har du några övriga exempel på hur du arbetar med delaktighet och inflytande eller att samtala? 

 

13. Anser du att det finns några hinder när det gäller att låta elever tillämpa samtal och 

deltagardemokratiska förmågor i undervisningen? 

 

14. Anser du att det finns några möjligheter när det gäller att låta eleverna tillämpa samtal och 

deltagardemokratiska förmågor i undervisningen? 

 

15. Har du något övrig att tillägga? 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


