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Abstract
Larsson, Kent (2007): Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet – överväganden 
kring en deliberativ didaktik. (Dialogue, classroom climate and student participation 
– some aspects of deliberative didactics). Örebro Studies in Education 21, 207 pp.

The aim of this dissertation is to study learning through deliberative dialogue, the 
social climate of the classroom, and certain aspects of student participation in civic 
education in upper secondary schools, as well as aspects of deliberative didactics. It 
takes its theoretical point of departure in John Dewey’s texts on democracy and edu-
cation. An additional perspective on the social and moral aspects of democratic life is 
provided by Axel Honneth’s studies on disrespect and a morality of recognition. An 
empirical study is presented in which students and teachers were interviewed in focus 
groups about their opinions and experiences, on the basis of the aim of the dissertation 
and the research questions addressed.

The analysis reveals a potential to learn civics thorough dialogue and discussion. A 
dialogue with deliberative qualities is characterized as one with a clearly defi ned pur-
pose and relevant knowledge content. In the course of such a dialogue, the participants 
apply and develop certain abilities, some of which are identifi ed in the study. Regarding 
the social climate in the classroom, especially during learning through dialogue and 
discussion, several diffi culties and problematic situations were mentioned in the focus 
group interviews. These were problems related to “disturbing silence” and “troubling 
speech”. Honneth’s theory of moral recognition is in such situations seen as a basis for 
teachers’ professional refl ections and for deliberative dialogues involving teacher and 
students. Concerning student participation and the civic education classroom as a form 
of democratic community and a public sphere, both students and teachers interviewed 
spoke of a balancing act between many different interests, some of which are discussed 
with a focus on the formation of interests. Other aspects studied are how a sense of 
community can be created and how the private and individualistic meet the public and 
common in civic education. It is concluded that the civic education classroom, consi-
dered as a public sphere, can be an arena for deliberation and thus develop a sense of 
community and a deliberative competence for use in a wider citizenship perspective.

In the fi nal chapter it is concluded that deliberative didactics can be seen as a 
didactic dimension of refl exive cooperation. It is characterized as a refl exive approach 
whereby the teacher invites the students to deliberate on issues of subject content, ways 
of working, the social climate of the classroom, and different aspects of participation 
and common interests. It is also argued that the practical cooperation – the actions 
and their consequences – following from intersubjective speech are as important as 
the dialogue itself. 

Keywords: citizenship education, deliberative communication, classroom climate, 
 morality of recognition, refl exive cooperation, student participation, deliberative 
didactics, Dewey, pragmatism, focus groups. 
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Förord
När min forskarutbildning nu börjar närma sig sitt slut och det är dags att 
författa förordet till denna avhandling är det många olika tankar som sätts 
i rörelse kring vad som utgjort drivkraft och viktiga händelser. Det handlar 
om en lång tidsperiod utan någon riktigt exakt startpunkt, men ett avgö-
rande steg var när jag 1998 fi ck en halvtidsanställning som magistrand vid 
Didaktikforum på Pedagogiska institutionen, vid dåvarande Högskolan i 
Örebro, senare Örebro universitet. Där kom en helhetssyn på utbildnings-
frågor med lärarutbildningen som nav att bli avgörande för min syn på det 
nära och ömsesidiga sambandet mellan skolans undervisningspraktik och 
den pedagogiska och didaktiska forskningen. Detta synsätt blev också väg-
ledande för mig när jag ett par år senare påbörjade den forskarutbildning 
som nu avslutas genom föreliggande avhandling.

Mina gymnasieelevers ständigt nyfi kna frågor kring samhällshändelser 
i stort och smått samt deras tankar om hur ungdomar lär sig om samhället 
har varit en ständig inspirationskälla under de trettiofem år som jag hittills 
arbetat som lärare i samhällskunskap och på senare år även i lärarutbild-
ningen och i min egen forskarutbildning. Vid sidan av erfarenheter från 
oräkneliga vardagliga situationer kommer jag att tänka på en händelse från 
den 12 september 2001. När jag kom till kassan i livsmedelsbutiken var det 
en av mina tidigare elever som satt där och hon uttryckte just den där dagen 
en känsla av otrygghet och en saknad över de samtal om aktuella samhälls-
händelser som hon deltagit i under de senaste tre åren. Hon fortsatte: ”jag 
undrar vilka som egentligen ligger bakom de här terrorattackerna och vad 
som kommer att hända nu, vad tror du Kent?”. Erfarenheten av det korta 
samtal som utspann sig gav mig en delvis ny infallsvinkel på lärarrollen och 
de många olika uppgifter som den rymmer; exempelvis kring hur samtal 
och andra aktiviteter i undervisningen utifrån detta exempel uppenbarligen 
också kan bidra till en slags trygghet hos en del ungdomar samtidigt som 
de utvecklar sin förståelse av vad som händer i världen.

En annan viktig inspirationskälla när det gäller ungas lärande om sam-
hället har de samtal varit som vi kontinuerligt fört i lärargruppen på Al-
léskolan i Hallsberg där jag har min lärartjänst, under senare år på deltid. 
Särskilt det utvecklingsarbete som vi genomförde i samband med kursplanen 
i samhällskunskap för gymnasieskolan 1988, med betoning på en hand-
lingsinriktad undervisning, har påverkat mig starkt. Det var också med den 
kunskapssynen i bagaget som jag i början av 1990-talet blev involverad i lä-
rarutbildningen vid Pedagogiska institutionen. Den handlingsinriktade syn 
på kunskap som uttrycktes i kursplanen 1988 har jag senare fått möjlighet 
att utveckla och även teoretiskt förankra till exempel genom John Deweys 
Demokrati och utbildning och de forskarutbildningskurser som jag deltagit 
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i med inriktning mot Deweys pragmatism, demokrati och pedagogisk forsk-
ning under bland andra Gert Biestas ledning. Nya perspektiv har tillkommit 
och mitt synsätt vidgats genom åren. Samtidigt förundrar det mig emellanåt 
att nästan sekelgamla utbildningsfi losofi ska texter kan ha ungefär samma 
inspirerande inverkan på mig som gymnasieungdomar har trots att de lever 
med ett ben i nuet och ett ben i framtiden.

Arbetet med denna avhandling har tagit form som en fortsättning på 
mitt deltagande i det av Vetenskapsrådet fi nansierade projektet Utbildning 
som deliberativ kommunikation – förutsättningar, möjligheter och konse-
kvenser inom vilket licentiatuppsatsen skrevs. Jag vill i detta sammanhang 
rikta ett stort tack till ledningen för Pedagogiska institutionen vid Örebro 
universitet dels för att ekonomiska medel ställts till förfogande så att jag 
kunnat gå vidare efter min licentiatexamen med fortsatta forskarstudier, 
dels för den stimulerande arbets- och forskarmiljö som jag genom min 
verksamhet där blivit delaktig i. Det är många personer som under dessa 
år skapat förutsättningar och bidragit till att min forskarutbildning kun-
nat genomföras. Förutom ett kollektivt tack till alla er som jag till vardags 
arbetat tillsammans med på Pedagogiska institutionen och på Alléskolan 
vill jag nämna några vid namn. Ett särskilt stort tack går naturligtvis till 
min handledare Tomas Englund; tack Tomas för ditt ständigt närvarande 
engagemang, kritiska tankar och uppmuntrande stöd som handledare samt 
dessutom för många andra stimulerande samtal om såväl vetenskapligt som 
öländskt allvar. Jag tackar Gert Biesta för en speciell förmåga att i olika 
sammanhang inspirera och dela med sig av sitt kunnande. Ett varmt tack 
går också till alla deltagare i forskningsgruppen Utbildning och Demokrati 
för stimulerande samtal och synpunkter och alldeles särskilt till Emma 
 Arneback, Eva Hultin, Lars Eriksson och Owe Lindberg som läst olika delar 
av min text och bidragit med såväl positiva som kritiska kommentarer. Ett 
speciellt tack riktar jag också till Anders Wello Westlin, Uppsala universitet, 
för värdefulla kommentarer vid slutseminariet och till Ulrika Tornberg som 
läst texten i slutfasen och som med stort engagemang givit mig värdefulla 
synpunkter. Forskningsadministratören är en viktig person för att allt det 
praktiska ska fungera; därför riktar jag ett varmt tack till Gunvi Linnér och 
Eva Ljunggren för att ni så välvilligt bistått med allt det som är så svårt att 
hålla reda på som doktorand. Studierektor Ingrid Johansson på institutionen 
och rektor Lars Friman på Alléskolan har pusslat med mina deltidsanställ-
ningar samt genom att lösa anställnings- och schemaläggningsproblem 
också varit viktiga personer för att det praktiska har fungerat under dessa 
år; stort tack för detta. I detta sammanhang vill jag också tacka de elever 
och lärare som ställt upp i de gruppsamtal som jag genomfört i arbetet med 
denna avhandling och delat med sig av sina erfarenheter och uppfattningar 
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från samhällsundervisningens praktik kring de frågor som står i fokus för 
mitt forskningsintresse. 

Sist, men på sätt och vis också först, går så mitt varma tack till vänner 
och familj, särkilt till min hustru Britt-Marie och våra vuxna barn Jonas 
och Johanna, för allt stöd och uppmuntran samt förståelse för att forskar-
studier och avhandlingsskrivande är något som kräver betydligt mer av 
tid och engagemang än vad som ryms inom den avtalade arbetstiden. Jag 
tackar min syster Birgitta Sandin med familj bland annat för lån av Got-
landshuset – en perfekt ”skrivarstuga” – och bästa vännen Stig Viberg för 
att du delat dina fågelupplevelser med mig på telefon när min tid inte räckt 
till för gemensamma utfl ykter i fågelmarkerna. Tack Britt-Marie, inte bara 
för allt det nära i vardagen, utan även för att du delar med dig av dina er-
farenheter, från ditt arbete med de yngre barnen och som rektor, och på så 
sätt också bidrar till att vigda mitt perspektiv på barns lärande och skolans 
demokratiuppdrag.

Örebro, Åsbro och Lickershamn i augusti 2007
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KAPITEL 1 

Inledning – två studier om demokrati
och samhällsundervisning 

I det tidigare arbetet Demokratiska dimensioner i skolans samhällsunder-
visning – en didaktisk studie (2004, licentiatuppsats, även publicerad som 
del 2 i denna volym) tar jag en utgångspunkt i det ökade intresset för demo-
krati och kommunikation i samhälle och skola som ”blev synligt” omkring 
sekel- och millennieskiftet 2000. Förutom demokratiutredningen med åtföl-
jande proposition samt Utbildningsdepartementets och Skolverkets satsning 
på ett så kallat värdegrundsår fi ck sådana frågor ökad uppmärksamhet 
också i andra utbildningssammanhang som exempelvis utvärderings- och 
kursplanearbete. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas de nya kurs-
planerna för såväl grund- som gymnasieskolan 2000 och publiceringen 
av de båda volymerna från den stora undersökningen Ung i demokratin 
(Skolverket 2001a, 2003). Inom den pedagogiska forskningen presenterades 
några avhandlingar kring frågor om skola och demokrati såsom Elevinfl y-
tandets många ansikten (Forsberg 2000) och Agneta Bronäs (2000) studie 
av demo kratibilder i läroböcker i samhällskunskap Demokratins ansikte. 
Från Skolverket uppmärksammades dessa frågor också genom publiceringen 
av Tomas Englunds (2000) Deliberativa samtal som värdegrund – historiska 
perspektiv och aktuella förutsättningar.

I fl era av dessa texter betonas värdet av kommunikation, samtal och 
argumentation i undervisningen, men samtidigt pekas också på svårigheter 
och tillkortakommanden när det gäller barns och ungdomars möjligheter 
att i praktiken uttrycka och utöva de demokratiska rättigheter som tillskrivs 
dem i skollag och styrdokument såsom läroplaner och kursplaner. Liknande 
svårigheter uttrycker två nordamerikanska forskare, Walter C. Parker och 
David Mathews, när de i volymen Educating the Democratic Mind (1996) 
pekar på otillräckligheter i skolans samhällsundervisning i USA vid mit-
ten av 1990-talet. De skriver om behovet av att förändra eller omförstå 
samhällsundervisning i riktning mot en fördjupad kommunikation (delibe-
ration). Detta är också centralt i mitt synsätt och leder mig, i det fortsatta 
avhandlingsarbetet, till frågor och problematisering kring samtal och klass-
rumsklimat samt elevers delaktighet. Därmed är skolans och klassrummets 
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sociala miljö i fokus för detta arbete där kopplingar kan göras till begrepp 
som är centrala i skolans värdegrund såsom respekt och olika erkännande-
relationer. Genom föreliggande doktorsavhandling och licentiatuppsatsen, 
som också publiceras i en andra tryckning och utgör del 2 i denna volym, 
presenterar jag här två studier om demokrati och samhällsundervisning.

1.1 Demokratiska dimensioner i skolans samhällsundervisning 
– perspektiv och resultat från det tidigare arbetet
Med hjälp av de inledande raderna har jag visat på några utgångspunkter 
och ett huvudintresse för mitt forskningsarbete. I den närmast följande tex-
ten sammanfattas några huvuddrag från licentiatuppsatsen (Larsson 2004). 
Dessutom ger jag exempel på i vilken riktning det fortsatta arbetet med 
denna doktorsavhandling har bedrivits samt diskuterar relationen mellan 
denna och licentiatuppsatsen. Utgångspunkten för licentiatuppsatsen togs i 
den diskussion som fördes i slutet av 1990-talet om demokratifrågor i skola 
och samhälle. Syftet var att pröva några uttryck som didaktiska begrepp 
i skolans samhällsundervisning.1 Jag studerade där om och i så fall hur en 
innehållsdimension i skolans samhällsundervisning kan fördjupas med hjälp 
av uttrycken demokratisk medvetenhet och demokratiska dygder. Dessutom 
undersöktes om och i så fall hur deliberativa samtal kan bidra till att ut-
veckla en kommunikationsdimension i samhällsundervisningen. Slutligen 
studerade jag en delaktighetsdimension i skolans samhällsundervisning med 
utgångspunkt i det glapp mellan retorik och skolvardag som bland annat 
redovisats i forskning och i olika utvärderingar om demokrati i skolan.

1.1.1 Det teoretiska perspektivet – demokrati och kunskap hos Dewey 
Mitt intresse för demokratifrågor i undervisning och lärande samt en hand-
lingsinriktad syn på kunskap förde mig till John Deweys texter och den 
amerikanska pragmatismen såsom den kommer till uttryck främst i hans 
arbeten om demokrati och utbildning. Kunskap betraktas i pragmatismen 
som en kontinuerlig process som ger förutsättningar att leva och handla 
såväl i det nära som i det globala samhället. Det är en process där kunskap 
inte enbart reproduceras utan ny kunskap och mening också produceras 
bland annat utifrån de studerandes egna erfarenheter och intressen i olika 
kommunikativa situationer och möten samt i handling. Centralt i sådana 
lärandesituationer är samverkan mellan människor, men även samverkan 
mellan människor och miljö; till exempel Deweys uppfattning att vi aldrig 

1 Med samhällsundervisning avser jag ett något vidare perspektiv än enbart den 
undervisning och det lärande som sker inom ämnet samhällskunskap. Som exempel 
kan nämnas situationer när samhällskunskap ingår i ämnesövergripande temaarbete 
där elever lär om samhället även i andra ämnen. 
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fostrar direkt, utan indirekt med hjälp av miljön. När vi, utifrån detta 
synsätt, talar om miljöns betydelse i skola och klassrum är det inte i första 
hand den fysiska miljön, utan främst den sociala miljön som avses. Det nära 
och ömsesidiga sambandet mellan människor och miljö är centralt i Deweys 
transaktionella2 syn på kunskap. Med stöd i Deweys perspektiv på kunskap, 
erfarenhet och kommunikation diskuterade jag undervisningsmiljön idealt 
utformad som en demokratisk praktik – en utbildning som inte bara förbe-
reder barn och unga för demokrati, utan som i sin vardag är demokratiskt 
utformad – “a democratic community life of its own”. Genom en kommu-
nikativ inriktning på denna praktik så ställdes även frågor om relationer, 
interaktion och erfarenhet i fokus för lärande om samhället i enlighet med 
Deweys intresse för “the problems of living together”.3  

Vid utvecklingen av det teoretiska perspektivet i det nu föreliggande 
avhandlingsarbetet är ambitionen att fördjupa en uttolkning av Deweys 
utbildningsfi losofi  inom det kommunikativa området. Detta sker, förutom 
från Deweys egna texter, bland annat utifrån begreppet ”social intelligence” 
som Wilfred Carr & Anthony Hartnett (1996) använder när de presenterar 
centrala inslag i Deweys tankar om medborgarfostran. Jag riktar också 
intresset mot Axel Honneths (2003) studier av erkännandets moral och 
refl exiv samverkan för att kunna analysera ytterligare aspekter kring sam-
hällsundervisning som en kommunikativ och demokratisk praktik.

1.1.2 Metod och empiri 
De metoder som jag använde i licentiatuppsatsen var textstudier och grupp-
samtal med elever och lärare. Texter från forskning och myndigheter kring 
de begrepp som betraktades som centrala studerades och en syftesrelaterad 
läsning genomfördes utifrån studiens problem- och frågeställningar. Bland 
annat synliggjordes olika alternativ till och konsekvenser av demokratiska 
dimensioner i skolans samhällsundervisning. Kursplanerna för ämnet sam-
hällskunskap i gymnasieskolan analyserades och för att belysa de studerade 
demokratiska dimensionerna både på begreppsnivå och i en didaktisk prak-
tik användes exempel från Olga Dysthes (1996) Det fl erstämmiga klassrum-
met.  För att vidga perspektivet och öka mångfalden av röster genomförde 
jag gruppsamtal med en elev- och en lärargrupp på tre olika gymnasieskolor. 
Dessa samtal genomfördes som en halvstrukturerad intervju utifrån några 
teman och en mall med förslag till frågor eller samtalsinriktning utifrån 

2 Transaktion är Deweys begrepp för att visa på den nära och ömsesidiga samver-
kan mellan människan och miljön, se t ex Larsson 2004, avsnitt 4.1. Se även Biesta 
(2004) och Öhman (2006), speciellt kapitel 3.
3 Dessa båda citat från Dewey fi nns på fl era ställen i hans texter; “the school 
as a form of community life” fi nns exempelvis i Dewey 1897/1972, s 88 och “the 
problems of living together”, i Dewey 1916/1985, s 200.
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det syfte som Steinar Kvale (1997) anger med en kvalitativ forskningsin-
tervju; nämligen att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget 
perspektiv. 

Gruppsamtal med elever och lärare samt ytterligare studier av texter utgör 
underlag för det fortsatta avhandlingsarbetet för att utveckla olika upp-
fattningar inom området demokrati och utbildning. När jag i föreliggande 
avhandling diskuterar metodologiska överväganden sker det utifrån Deweys 
pragmatism och tankar om ”educational inquiry”. Dessutom diskuterar jag 
fokusgrupper som en metod för gruppsamtal inom pedagogisk forskning.

1.1.3 Några resultat i sammanfattning från licentiatuppsatsen 
När en innehållsdimension i skolans samhällsundervisning studerades i 
licentiatuppsatsen visade resultatet på att demokratisk medvetenhet kan 
användas som ett didaktiskt begrepp för att fokusera olika aspekter av hur 
ungdomar kan utveckla en djupare insikt i och förståelse för demokrati i 
skola och samhälle.  Detta ställer i sin tur krav på att valet av innehåll i 
undervisningen också sker med utgångspunkt i de ungas egna intressen 
och erfarenheter. Genom att även betona ett handlingsperspektiv fi nns en 
koppling till demokratiska vanor och medborgerliga dygder. Vid studiet av 
kommunikationsdimensionen visade resultaten att elever genom en delibe-
rativt inriktad undervisning ges möjligheter att utveckla och fördjupa en 
förmåga att samtala och argumentera. Deliberativa samtal karakteriseras 
av att de är öppna och övervägande samtal som utmärks av en strävan 
att alla ska kunna komma till tals på lika villkor. Ömsesidig respekt mel-
lan deltagarna och en vilja att sätta det gemensamma bästa för en grupp 
människor framför egenintressen är andra viktiga inslag vid deliberation. 
Möjligheter och svårigheter diskuterades kring samhällsundervisning som 
en kommunikativ praktik där såväl elevers ämneskunskaper som deras 
egna röster sätts i centrum för lärande om samhälle och demokrati. När 
delaktighetsdimensionen studerades i licentiatuppsatsen belystes innebörden 
av skillnaden mellan att tala om elevers delaktighet i stället för infl ytande 
som traditionellt skett i skolans styrdokument. Jag använder begreppet 
delaktighet i betydelsen att elever erbjuds vara delaktiga i en process i sin 
helhet i stället för att ha infl ytande enbart över delar av processen, till ex-
empel att få rösta om färdiga alternativ som läraren lägger fram. Genom att 
sådana erfarenheter utvecklas i samhällsundervisningen kan, som jag såg 
i licentiatuppsatsen, elever utveckla vanor att vara delaktiga även i andra 
sammanhang i skola och samhälle.

Utifrån en handlingsinriktad och transaktionell syn på kunskap och med 
nyckelord som kommunikation och erfarenhet kom jag, med stöd i arbetets 
teoretiska perspektiv och genom mina textstudier och gruppsamtal med 
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elever och lärare, fram till demokratisk praktik som ett möjligt uttryck för 
att möta och överväga olika problem och tillkortakommanden samt för att 
bidra till att omförstå skolans samhällsundervisning i enlighet med aktuella 
tankar i samhällsdebatten. En idealisk situation kan då vara att betrakta 
skolor som en plats där unga medborgare i kommunikativ samverkan med 
varandra och med lärare samt det omgivande samhället lär sig och utö-
var demokrati med utgångspunkt i skolans och ämnets lärandemål samt 
utifrån egna erfarenheter och intressen. Eleverna erbjuds därigenom att 
vara delaktiga och medansvariga för val av ämnesinnehåll och arbetssätt i 
enlighet med läroplanens intentioner. Därmed sätts såväl de ämnesmässiga 
kunskaperna som elevernas egna röster i centrum för lärande om samhälle 
och demokrati.

Dessa tankar om skolans samhällsundervisning som en kommunikativ 
och demokratisk praktik har utgjort en utgångspunkt för det fortsatta 
doktorsavhandlingsarbetet som fokuseras på tre huvudteman: lärande ge-
nom samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet i gymnasieskolans 
samhällsundervisning. 

1.1.4 Relationen mellan licentiatuppsatsen och det
föreliggande avhandlingsarbetet 
Mot bakgrund av ett ökat intresse för diskussioner och samtal i skolans sam-
hällsundervisning, bland annat i enlighet med styrdokumentens intentioner, 
har jag utvecklat ett intresse för att fördjupa mina tidigare studier av delibe-
rativa samtal genom att analysera vad som utmärker lärande genom samtal 
med deliberativa kvaliteter. När frågor om samtalsklimatet i klassrummet 
togs upp i licentiatuppsatsen gjorde jag det kortfattat utifrån en rapport 
från projektet Ung i demokratin (Skolverket 2001a) och med referens till 
Dysthe (1996, 2003a, b) kring relationer i klassrummet; något som också 
kort berördes i gruppsamtalen med lärare och elever. I det sammanhanget 
uppmärksammade jag dock inte klassrummet närmare som en social miljö 
där det råder trygghet och tillit, eller hur lärare och elever arbetar med 
problem kring respekt och andra värdegrundsrelaterade begrepp. Sådana 
frågor har naturligtvis en stor betydelse för klassrumsklimat och samtal 
och har aktualiserats i mitt fortsatta arbete bland annat genom elevers 
uppfattningar och studier av Honneths skiss till erkännandets moral.  Ett 
annat område, med utgångspunkt i projektet Ung i demokratin (Skolverket 
2003), är också föremål för fördjupande studier i det fortsatta avhandlings-
arbetet. Det gäller situationer där manliga elever på yrkesprogram har en 
mer negativ bedömning av klassrumsklimatet än andra elever. Dessa elever 
uppfattade, enligt Skolverket (2003), att de i mindre utsträckning än andra 
elever kunde uttrycka åsikter som avviker från lärarens. Att undersöka or-
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saker till detta har också varit ett av mina motiv för att fördjupa studierna 
av klassrumsklimatet och att i de fortsatta gruppsamtalen även genomföra 
samtal med elever på yrkesprogram. 

Mina tidigare studier av en delaktighetsdimension i skolans samhällsun-
dervisning (Larsson 2004) var i första hand inriktade mot elevers möjlighet 
att vara delaktiga i planeringen av studierna och frågor i anslutning till 
detta. I det föreliggande arbetet, bland annat som en följd av mitt fortsatta 
intresse för klassrumsklimatet, kommer jag även att analysera frågor om 
elevers delaktighet i klassen som en gemenskap tillsammans med frågor om 
det gemensamma och offentliga i skola och klassrum. 
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KAPITEL 2

Avhandlingens syfte, frågeställningar
och disposition

Det övergripande intresset i mitt forskningsarbete är att studera demo-
kratifostran i skolan med huvudsaklig inriktning mot samhällsundervisning. 
I avhandlingens första kapitel har jag visat på några resultat och perspektiv 
från licentiatuppsatsen (Larsson 2004). Där undersöktes tre demokratiska 
dimensioner inom skolans samhällsundervisning utifrån demokratisk med-
vetenhet, fördjupad kommunikation/deliberativa samtal och elevers delak-
tighet. Därigenom studerade jag en innehålls-, en kommunikations- och en 
delaktighetsdimension. 

I det föreliggande doktorsavhandlingsarbetet sker, som nämnts i kapitel 1, 
en fördjupning av kommunikations- och delaktighetsdimensionerna genom 
att skolans samhällsundervisning som en kommunikativ och demokratisk 
praktik studeras. I fokus för mitt forskningsintresse står frågor om lärande 
genom samtal, klassrumsklimat samt elevers delaktighet och det gemen-
samma och offentliga i gymnasieskolans samhällsundervisning tillsam-
mans med överväganden kring en deliberativ didaktik. Syftet med denna 
avhandling är således att studera och analysera samhällsundervisning i form 
av lärande genom samtal, klassrumsklimat samt några valda aspekter av 
elevers delaktighet. För att nå detta syfte används följande frågeställningar 
som är uppbyggda på det sättet att a-frågan primärt besvaras via den empiri 
som gruppsamtalen utgör och b-frågan analyseras även via avhandlingens 
teoretiska perspektiv och de andra texter som jag studerat. 

1. 
a) Vilka möjligheter och svårigheter fi nns för elever att lära om samhälle 

och demokrati genom samtal och diskussioner? 

b) Vad karakteriserar lärande genom samtal med deliberativa kvaliteter?

2.
a) Vad betyder klassrumsklimatet för lärande genom samtal? Vad upp-

fattas som bra, vad kan behöva utvecklas? 
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b) Kan erkännandets moral användas för att utveckla tankar om klass-
rumsklimat och den sociala miljön för lärande i skolans samhälls-
undervisning och i så fall hur? 

3.
a)  Vilka möjligheter och svårigheter fi nns för elever att vara delaktiga i 

samhällsundervisningen? Vilka olika uppfattningar kommer till ut-
tryck? 

b)  Vad kan det innebära för elevers delaktighet att klassrummet ses som 
en plats där de utvecklar sin förmåga att överväga frågor om det ge-
mensamma och offentliga i skola och samhälle?

Svaren på frågeställningarna söks efterhand genom avhandlingens olika 
delar och jag diskuterar i relation till varandra olika författares texter 
och uppfattningar från gruppsamtalen med elever och lärare. En avsikt 
med detta är att återkommande diskutera de mångfasetterade frågorna om 
skolans demokratifostran med exempel såväl från aktuella forsknings- och 
myndighetstexter som från skolans undervisningspraktik. 

2.1 Avhandlingens disposition
Avhandlingen är strukturerad i nio kapitel. I det följande kapitlet (3) ger jag 
en översiktlig presentation av utgångspunkter för det fortsatta avhandlings-
arbetet. Det är forskningstexter som fokuserar ungdomar och demokrati i 
skola och samhälle samt nationella auktoritativa texter. Några av de begrepp 
och företeelser som tas upp är samtalsdemokrati, klassrumsklimat, dialog 
och samtal, demokratisk kompetens samt frågor om elevers delaktighet. 

Kapitel 4 innehåller en uttolkning av Deweys utbildningsfi losofi  utifrån 
hans texter om demokrati och utbildning med fokus på kommunikation och 
det gemensamma – skolan som en social miljö och en form av demokratisk 
praktik. Studiet av Deweys texter kompletteras med texter av bland annat 
Axel Honneth. I kapitel 5 diskuterar jag metodologiska överväganden uti-
från Gert Biestas & Nicolas Burbules text om pragmatism och pedagogisk 
forskning. Där diskuterar jag också olika överväganden angående fokus-
grupper och mina gruppsamtal med lärare och elever kring avhandlingens 
tre huvudfrågor: lärande genom samtal, klassrumsklimat och elevers del-
aktighet i gymnasieskolans samhällsundervisning

Elev- och läraruppfattningar från gruppsamtalen kring arbetets tre hu-
vudfrågeställningar presenteras och diskuteras i kapitel 6. I det därpå föl-
jande kapitlet (7) kompletterar jag uppfattningarna från dessa samtal och 
de andra texterna med några ytterligare dimensioner utifrån Walter C. 
Parkers studier av en kommunikativ didaktisk praktik. Därvid fördjupas 
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några tankar och idéer om olika former av lärande genom samtal och det 
gemensamma, bland annat för att vidga synfältet inför avhandlingens två av-
slutande kapitel. I kapitel 8 sammanfattar och analyserar jag avhandlingens 
tre huvudfrågeställningar angående lärande genom samtal, klassrumsklimat 
respektive elevers delaktighet. Till sist, i kapitel 9, diskuterar jag utifrån mitt 
övergripande intresse för demokratifostran i skolan några överväganden 
kring en deliberativ didaktik. 
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KAPITEL 3

Utgångspunkter 

Under de senaste åren har ett fl ertal texter publicerats som sätter olika 
uppfattningar om demokrati och kommunikation – en kommunikativ och 
deliberativ demokrati – i fokus för utbildning. Samtidigt framhålls svå-
righeter och tillkortakommanden lika väl som ett glapp mellan ideal och 
verklighet. Några exempel på texter som jag bedömt ha relevans som ut-
gångspunkter för mitt arbete redovisas här. Det sker dels för att föra läsaren 
in i den aktuella kontexten och visa på några sammanhang där föreliggande 
avhandlingsarbete placeras in, dels för att belysa det komplexa och mång-
fasetterade område som skolans demokratifostran utgör. Framställningen 
här har en mer redogörande karaktär och senare använder jag innehållet 
i detta kapitel som underlag för diskussion och analys i de följande kapit-
len, främst i kapitel 8 och 9, utifrån avhandlingens syfte och övergripande 
intresse. De texter som jag tar upp i detta kapitel är dels nationella auk-
toritativa texter såsom utvärderingar och arbetet med styrdokument, dels 
texter som behandlar de frågor som står i fokus för arbetet utifrån några 
olika forskningsområden.    

3.1 Utvärderingar och kursplanearbete
När det gäller myndighetstexter publiceras dels rapporter från projekt och 
undersökningar som är av mer tillfällig karaktär som till exempel de båda 
volymerna från projektet Ung i demokratin (Skolverket 2001a, 2003) som 
jag använt i min licentiatuppsats, dels texter som publiceras med viss regel-
bundenhet. När det gäller sådana återkommande texter som rapporter från 
den nationella utvärderingen av grundskolan och arbetet med att förnya 
skolans kursplaner ges inblick i hur arbetet i skolan förändras utifrån den 
samhällsförändring som äger rum. Det är bland annat mot den bakgrunden 
som jag här redovisar några exempel för att belysa aktuella tendenser inom 
området demokrati och samhällsundervisning. 

3.1.1 Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03)
I samband med att resultaten från den nationella utvärderingen av grundsko-
lan 2003 (NU03) redovisades så publicerades förutom ämnesrapporten för 
samhällskunskap (Oscarsson & Svingby 2005) en särskild rapport med  titeln 
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Elevers demokratiska kompetens (Oscarsson 2005) där frågor om kommu-
nikation med inriktning mot samtalsdemokrati och didaktisk utveckling får 
en central plats i framställningen. Begreppet demokratisk kompetens, som 
är centralt redan i rubriken, problematiseras emellertid inte i rapporten; 
något som jag uppmärksammar i ett senare avsnitt i detta kapitel. I en sam-
manfattning av den nationella utvärderingen av ämnet samhällskunskap för 
år 9 framhålls att eleverna inte når upp till styrdokumentens mål avseende 
kunskaper om och förståelse för politiska institutioners funktionssätt och 
politiska processer. När det gäller elevers attityder i värdegrundsfrågor och 
elevers möjligheter att påverka undervisningens innehåll, läromedel och prov 
konstateras att de ligger långt från styrdokumentens ideal och visioner. På 
den positiva sidan framhålls att de fl esta elever upplever att klassrumsklima-
tet är bra och att eleverna är mer engagerade i samhällsfrågor än vad som 
varit fallet i tidigare nationella utvärderingar. För den framtida utvecklingen 
av arbetet med ämnet samhällskunskap noteras att lärares engagemang är 
av stor betydelse för elevernas intresse och lärande. De gjorda analyserna 
”visar, att för att utveckla och fördjupa elevernas demokratiska kompetens, 
så bör en deliberativ didaktik få större utrymme i undervisningen och elever-
nas intresse för politik och samhälls frågor bör stimuleras” (Oscarsson 2005, 
s 3). Där använder Vilgot Oscarsson uttrycket deliberativ didaktik, något 
som jag också återkommer till senare i detta kapitel och dessutom tar med 
mig som ett övergripande intresse för arbetet med denna avhandling. 

3.1.2 Förberedelsearbetet inför en förändrad gymnasieskola – GY2007 
Under några år bedrevs arbete med att utveckla en förändrad gymnasieskola 
GY2007 och därmed även nya kursplaner för gymnasieskolan som var pla-
nerade att träda i kraft i och med läsåret 2007/08.4 Genom olika texter som 
publicerades i detta sammanhang ges ytterligare information om aktuella 
tankar inom det studerade området. Den tidigare trenden att nya kursplaner 
för gymnasieskolan kommer med ungefär sex- till sjuårsintervall såg ut att 
hålla i sig genom att en ny kursplan skulle träda i kraft 2007 (de närmast 
föregående är från åren 1988, 1994, 2000) även om det nu inte blev så på 
grund av regeringsskiftet efter valet 2006. Kursplanerna i ämnet samhälls-
kunskap för gymnasieskolan har redan tidigare haft en viktig ställning som 
studieobjekt i min forskning.5 Genom texter som publicerats i arbetet med 
NU03 för grundskolan och GY2007 fi nns ett underlag för fortsatta studier 

4 Trots att reformarbetet stoppades i samband med regeringsskiftet i oktober 
2006 kommer en del av materialet att användas här eftersom det, enligt min upp-
fattning, ger en bild av de tankar och idéer som dominerat under de senaste årens 
utvecklingsarbete när det gäller ämnet samhällskunskap. 
5 Förutom Larsson 2004 se även Larsson 2000, Uppdraget som samhällskuns-
kapslärare, c-uppsats. 
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med liknande inriktning som jag gjort tidigare och ytterligare möjligheter 
att studera förändringar i tidsanda och utbildningsideal, speciellt när det 
gäller synen på demokrati och kommunikation. 

I kursplaneförslagen inför GY2007 för ämnet samhällskunskap fram-
hölls, på samma sätt som i de tidigare kursplanerna, att ämnet har ett sär-
skilt ansvar för att frågor om demokrati får en central roll i undervisningen. 
I det slutgiltiga förslaget6 betonades den kommunikativa inriktningen ge-
nom att ett av målen för undervisningen i ämnet skulle vara att ”eleven 
skall utveckla förmågan att formulera frågor, argumentera och uttrycka 
ståndpunkter för att aktivt kunna delta i samhällslivet” och när det gäller 
bedömningen framhölls ”elevens förmåga att argumentera liksom att lyssna 
på, förstå, tolka och värdera andras argument”. Dessutom underströks att 
”Demokratifrågor med betoning på samtalets och diskussionens betydelse 
för demokratins utveckling får stort utrymme i kursen” (min kursivering). 
Betoning på en kommunikativ inriktning, det vill säga mot samtalsdemo-
krati och deliberation, var således tydlig även om själva begreppet delibe-
rativ demokrati tagits bort i det slutgiltiga förslaget. I en tidigare version 
fanns följande formulering under rubriken mål för ämnet samhällskunskap 
i gymnasieskolan: ”Här skall demokrati behandlas ingående och ur olika 
perspektiv, både demokrati som idé och hur den i verkligheten kan uttryckas 
på olika sätt. Fokus ska ligga på den deliberativa demokratin”.7 Trots för-
ändringen av formuleringen i den slutliga versionen är det min bedömning 
att en inriktning mot en kommunikativ och deliberativ demokrati kom 
till tydligt uttryck i förslaget till kursplan 2007 – den hittills kanske allra 
tydligaste formuleringen när det gäller att lyfta fram samtalsdemokratiska 
kvaliteter i en anda som kommer till uttryck bland annat hos demokratiut-
redningen (SOU 2000:1). 

3.2 Aktuell forskning om ungdomar och demokrati i skola och 
samhälle i ett samtalsdemokratiskt perspektiv
Forskning med inriktning mot ungdomar och demokrati sker inom fl era 
olika ämnesområden och med olika inriktningar. I detta avsnitt avser jag 
redovisa några olika exempel från de allra senaste åren för att ge en inblick 
i aktuella forskningsområden med relevans för de frågor som står i fokus 
för denna avhandling. Inledningsvis ges ett par exempel från studier inom 
det statsvetenskapliga området när det gäller ungdomar och demokrati. 

6 Det förslag som publicerades på Skolverkets hemsida 2006-03-27 och med vissa 
justeringar 2006-06-26. De följande citaten är, där annat ej anges, hämtade från 
denna källa. 
7 Det näst sista förslaget som publicerades inför höstterminen 2005, mitt doku-
ment hämtat och utskrivet 2005-11-17.
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Därefter följer, från det pedagogiska forskningsfältet, avsnitt som ställer 
frågor om samtalets betydelse för lärande och för att utveckla demokratisk 
kompetens samt frågor om elevers delaktighet i fokus.

3.2.1 Ungdomar och demokrati i skola och samhälle 
I två avhandlingar inom det statsvetenskapliga området från 2006 studeras 
frågor om ungdomar och demokrati i skola och samhälle som jag bedömer 
vara av betydelse för föreliggande arbete. Det är Ellen Almgrens Att fostra 
demokrater: om skolan i demokratin och demokratin i skolan och Cecilia 
Erikssons ”Det borde vara att folket bestämmer” En studie av ungdomars 
föreställningar om demokrati.8 

Ellen Almgren (2006) har analyserat material från den svenska delen av 
IEA9 Civic Education Study, som genomfördes 1999, där cirka 6000 elever 
i 14- och 15-årsåldern har besvarat kunskaps- och attitydfrågor. Hennes 
intresse riktar sig främst mot ”skolans uppdrag att ’fostra’ demokrater, i 
meningen att lära ut kunskaper om demokrati och samhälle till eleverna” 
(Almgren 2006, s 152). Det som Almgren har möjlighet att studera som 
kunskaper om demokrati och samhälle i sin studie är det kunskapstest som 
ingick i den nämnda IEA-studien. Testet bestod av två typer av frågor, ”dels 
ganska traditionella faktakunskapsfrågor och dels frågor som mer testar 
elevens förmåga att på olika sätt tolka politiskt material (eller material om 
politik)” (Almgren 2006, s 48). Eftersom det är ett internationellt test som 
använts i många länder är frågorna av generell och principiell karaktär 
och det fi nns inga specifi ka frågor om det egna landets politiska system. 
Det svenska resultatet ligger nära det internationella medelvärdet när de 
båda  delarna i testet räknas samman. När det gäller faktadelen hamnar de 
svenska eleverna under genomsnittet, men när det gäller de mer färdighetsin-
riktade tolkningsfrågorna ligger de över. Almgren har också undersökt hur 
jämlikt fördelad elevernas politiska kunskap är samt effekter av skoldemo-
krati och skolsegregation. Vid sidan av resultatet på kunskapstestet ställer 
hon elevers bedömningar och uppfattningar kring exempelvis infl ytande 
och påverkansmöjligheter, klassrumsklimat, invandrarskap och föräldrars 
utbildning.  Hennes statistiska analyser visar att ett traditionellt elevin-
fl ytande, eller som hon benämner det, deltagardemokratiska skoleffekter 
(påverkansmöjlig heter) över schemafrågor, undervisningens utformning, 

8 Ytterligare en avhandling från 2006 som behandlar demokratitemat kan näm-
nas; nämligen Lena Carlssons Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck 
i skolan – diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare. 
Dessutom vill jag nämna Mirzet Tursunovics avhandling i sociologi från 2004: 
Fostran till demokrati. Tre sociologiska delstudier av bosniska ungdomars politiska 
socialisering.
9 The International Association for Educational Achievement. 
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läromedel, regler och liknande samspelar med negativa effekter på elevernas 
politiska kunskaper. ”Ju mer sådant infl ytande skolan erbjuder, desto sämre 
klarar eleverna kunskapstestet om demokrati och samhälle” (Almgren 2006, 
s 151). När orsaker till de iakttagna förhållandena ska analyseras fi nns inga 
svar att söka i det undersökta materialet utan hon diskuterar tänkbara or-
saker med hjälp av några statsvetenskapliga och pedagogiska texter. Bland 
annat pekar hon på lärares uppfattningar i dessa frågor. Almgren anser att 
lärarna inte i första hand är bekymrade över att släppa ifrån sig makt till 
eleverna utan snarare handlar det om att elevinfl ytande i form av medverkan 
i planering och utvärdering tar mycket tid. ”På skolor där möjligheterna 
att påverka är stora har eleverna kanske fått mindre undervisning i sam-
hällskunskap och dylikt och de presterar därmed sämre på kunskapstestet 
om demokrati och samhälle” (Almgren 2006, s 134). En annan förklaring 
som Almgren pekar på gäller att det saknas en koppling mellan elevansvar 
och elevinfl ytande. 

Almgren undersöker också vad hon kallar samtalsdemokratiska skolef-
fekter. I det sammanhanget är klassrumsklimatet och deliberativa samtal 
i fokus för hennes analyser av materialet från IEA Civic Education Study. 
”Man försöker fånga elevernas uppfattning om ’klimatet’ i klassrummet, 
om hur öppna diskussionerna är, om samtal i klassrummet präglas av att 
skilda synsätt ställs mot varandra och att man lyssnar till andras argument 
och respekterar andras åsikter” (Almgren 2006, s 145). När Almgren analy-
serar vilken roll möjligheter till ett öppet klassrumsklimat har för elevernas 
politiska kunskaper fi nner hon ett positivt samband. Hon är dock försiktig 
att uttala sig om ordningen i detta samband, men konstaterar att det trots 
vissa metodologiska problem, är 

rimligt att anta att en del av den effekt vi ser är en deliberativdemo-
kratisk effekt av det slag teorin ger oss skäl att förvänta. Det bekräf-
tas också av att annan forskning funnit stöd för att ett deliberativt 
klassrumsklimat faktiskt har en kunskapsutvecklande effekt. Men 
sannolikt är ett deliberativt klassrumsklimat, precis som elevinfl y-
tande i termer av påverkansmöjligheter, svårt att organisera och 
administrera. Lärarens roll är förstås även i detta avseende central. 
Pedagogisk forskning pekar också på att lärandet ser olika ut bero-
ende på hur auktoritär roll läraren intar och på vilka ämnen som 
väljs ut för diskussion (Almgren 2006, s 150).

Med referens till Johan Liljestrand (2002) nämner Almgren att diskussionen 
blir mer intensiv när eleverna själva väljer ämne för den. Hon pekar även på 
att situationer när läraren väljer ett diskussionsämne kan bli mer levande 
och engagerande än när undervisningen bedrivs genom traditionella före-
läsningar. En ytterligare slutsats som Almgren drar i detta sammanhang är 

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd29   29Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd29   29 07-10-23   11.37.5207-10-23   11.37.52



30

att ”[e]levernas politiska kunskap ökar med utökade möjligheter till sam-
talsdemokratisk deliberation i skolan” (Almgren 2006, s 152).10 

Det Almgren benämner deltagardemokratiskt elevinfl ytande är vanligare 
i invandrartäta skolor och i skolor där föräldrarna har en förhållandevis 
låg utbildning. Ett öppet klassrumsklimat är vanligare på skolor med hög 
social status. Återigen ger hennes material inte underlag till förklaringar 
av de uppvisade sambanden, men hon diskuterar utifrån olika texter några 
tänkbara orsaker. Att det deltagardemokratiska elevinfl ytandet är större på 
skolor med låg social status och skolor som är invandrartäta kan, utifrån 
några undersökningar som hon refererar till, bero på att man försökt lösa 
en del problematiska situationer genom att involvera eleverna i olika for-
mer av deltagande. När det gäller det öppna samtalsklimatet och att det är 
vanligare på skolor med hög social status skriver hon:

Jämlikhet i samtalet är centralt för att det skall kallas deliberativt. 
Men i forskningen kring detta demokratiideal har man också upp-
märksammat att det är enklare sagt än gjort att skapa en sådan 
jämlik situation. Vissa, framför allt socioekonomiskt privilegierade, 
individer har större möjligheter att föra sådana samtal (Almgren 
2006, s 188).

Almgren menar att det kan vara enklare att genomföra deliberativt inriktade 
samtal med elever vars föräldrar har hög utbildning och hon pekar åter på 
lärarnas roll och att lärarna på skolor med högre social status bedömer 
att möjligheterna för sådana samtal är större. När Almgren i ett senare 
avsnitt diskuterar problematiken med att fostra demokrater demokratiskt 
berör hon kort frågan om kunskaper och värderingar i samband med deli-
berativa samtal i skolan. Hon uppfattar det som att tonvikten främst läggs 
vid demokratiska värderingar såsom exempelvis tolerans, generositet och 
rättskänsla, men att det leder till en förståelse för demokratins principer 
och funktionssätt och konstaterar att ”[e]tt öppet klassrumsklimat påverkar 
elevernas kunskaper om demokratins grundprinciper positivt” (Almgren 
2006, s 200). 

Cecilia Eriksson (2006) undersöker ungdomars föreställningar om demo-
krati och diskuterar också dessa med inriktning mot ”skolans uppdrag/roll 
för att förmedla demokrativärden” (s 241). En slutsats som Eriksson drar, 
utifrån sina samtal i fokusgrupper11 med ungdomar om deras demokratiupp-
fattningar, är att de i allmänhet har en positiv syn på demokrati. Demokrati 
uppfattas i första hand som ett styrelsesätt där alla har rätt att vara med 
genom val och åsiktsfrihet. Andra uppfattningar som kommer till uttryck 

10 Jämför när hon i ett senare sammanhang talar om ”det kunskapsgenererande 
öppna klassrumsklimatet” (Almgren 2006, s 206).
11 Fokusgrupper defi nieras och diskuteras närmare i avsnitt 5.2 nedan. 
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handlar om hur de unga (även de som har rösträtt) upplever att vuxenvärlden 
inte tillmäter dem särskilt stor betydelse; det fi nns vad Eriksson kallar en 
känsla av underordning hos en del ungdomar. När det gäller demokratins 
svagheter fi nns det bland intervjupersonerna en uppfattning om att ”den 
kräver mycket av oss människor” (s 225) och de är delvis tveksamma till 
om det fi nns ett tillräckligt intresse hos tillräckligt många för att klara av 
dessa krav. När Eriksson i sitt slutkapitel tar upp demokratiuppfattningar 
utifrån ett skolperspektiv menar hon att skolan bland ungdomarna inte i 
någon större utsträckning ses ”som en potentiell skola i demokrati” (s 246). 
Hon menar också att trots styrdokumentens uttalade intentioner är det inte 
så ofta som elever kopplar samman möjligheter att utöva demokrati med 
det som sker i den egna skolmiljön. Eriksson diskuterar vidare, med jämfö-
rande referenser till Agneta Bronäs (2000) och Lena Carlsson (2006), hur 
ungdomar uppfattar sig som några som ännu inte räknas i demokratiska 
sammanhang och hur elever speciellt på yrkesförberedande program pas-
siviseras som samhällsmedborgare. Efter att även ha berört hur blivande 
lärare och läromedel ser på demokrati sammanfattar Eriksson (2006) genom 
att konstatera att det går att både vidga och fördjupa innehållet i skolans 
och samhällets demokratidiskussion. Hon avslutar med att framhålla att 
hennes egen studie kan ses som ”inspirationskälla till hur man i skolan 
med hjälp av samtal och diskussion kan arbeta med samhällsfrågor på ett 
problematiserande sätt” (s 250). 

3.2.2 Diskussion, dialog och samtal i skolan
Inom den pedagogiska forskningen fi nns, utifrån olika teoretiska perspektiv, 
ett omfattande intresse för frågor om kommunikation, diskussion, dialog 
och samtal. Som exempel på texter från de senaste årtiondena kan nämnas 
Nicholas Burbules (1993) Dialogue in Teaching: Theory and Practice12, 
Olga Dysthe (1996) Det fl erstämmiga klassrummet, Tomas Englund (2000) 
Deliberativa samtal som värdegrund, Dysthe (red, 2003) Samspel, dialog 
och lärande och Megan Boler (red, 2004) Democratic Dialogue in Edu-
cation. Jag vill här anknyta till några texter som behandlar de frågor som 
står i fokus för mitt arbete och som jag återkommer till i min analys senare 

12 Jämför även Klas Roths intervju med Nicholas Burbules (Roth 2006, speciellt 
sidorna 86–94). Förutom att diskutera olika former av dialoger, utvecklar Burbules 
där sin syn på olika kommunikationsmönster och pekar på värdet av dialog med 
öppna ändar – dialoger som öppnar för fortsatt kommunikation. I samtalet utveck-
lar han också några tankar om vilka förhållanden som möjliggör dialog och om 
kommunikativa dygder. I det sammanhanget berörs även frågor av metakaraktär 
som är intressanta att diskutera i ett vidare perspektiv; exempelvis kring varför 
kommunikation idag betonas i olika utbildningssammanhang och vilka syften som 
kan fi nnas med detta.
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i avhandlingen. Eva Hultin (2007) diskuterar olika aspekter av dialog och 
samtal när hon jämför vad hon benämner dialogiska klassrum och delibera-
tiva samtal. I sin text utgår Hultin från Dysthes tankar om det fl erstämmiga 
klassrummet som hon kallar det dialogiska klassrummet och Englunds 
tankar om deliberativa samtal. Hon ser dessa två idéer som dominerande 
förslag i de senaste årens diskussion om skolans demokrati- och kunskaps-
uppdrag. Både det dialogiska klassrummet och det deliberativa samtalet 
betonar enligt Hultin (2007), 

kommunikationen som källa till såväl lärande som demokratiskt erfa-
rande och har med andra ord det gemensamt att de söker överskrida 
ett tänkesätt där skolans två uppdrag, kunskaps- och demokratiupp-
draget, ses som två av nödvändighet väsensskilda ting (s 382).

En annan likhet är att båda utgår från ”en kunskapssyn som betonar läran-
det som en aktiv (kommunikations)process” (s 382) och att det rör sig om 
samtal som präglas av olikhet och respekt för andra människor. Skillnader 
mellan deliberativa samtal och det dialogiska klassrummet fi nns främst i 
de olika teoretiska utgångspunkterna; det förstnämnda anknyter till deli-
berativ demokrati och med samhällsteoretikern Jürgen Habermas som en 
viktig referens, medan den motsvarande referensen för det dialogiska klass-
rummet ”är den ryske kultur- och språkteoretikern Mikhail Bachtin och 
hans mångfacetterade dialogbegrepp” (Hultin 2007, s 383). När det gäller 
didaktiska konsekvenser av dessa båda samtalsformer framhåller Hultin 
att de betonar de studerandes deltagande och att det ger dem möjligheter 
att kritiskt granska det innehåll som läraren och läromedlen bidrar med 
samt att ”[b]etoningen av gemensamma samtal i klassrummet slår också 
undan benen för äldre undervisningstraditioner där läraren setts som den 
givna auktoriteten i klassrummet som därmed ska förmedla kunskaperna 
på effektivaste sätt till eleverna” (s 393).  

Samtal och diskussioner förekommer naturligtvis i många olika sam-
manhang i skolan dels mer allmänt kring praktiska frågor i vardagen och 
i samband med klassråd, dels inom fl era olika ämnen utifrån innehåll och 
situationer som uppstår i undervisningen där. Mitt intresse är, som be-
kant, riktat mot samhällsundervisningen i gymnasieskolan. Inom ämnena 
 religions- och samhällskunskap sker exempelvis samtal om etiska frågor. 
Detta har studerats av Johan Liljestrand (2002) i avhandlingen Klassrum-
met som diskussionsarena där han bland annat undersökt vilka läropro-
cesser som tar form under sådana diskussioner i helklass. En likhet mellan 
helklassdiskussioner och andra former av undervisning som är synlig i den 
undersökningen är att lärare intar en undervisande eller vägledande roll även 
i fl era av diskussionerna och att vissa av dessa helt domineras av läraren. 
Detta belyser lärarens komplexa roll när det gäller att tillgodose olika mål 
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i undervisningen som relateras till kunskaper, värden och en ambition att 
låta eleverna arbeta med frågor som är aktuella i den offentliga debatten. 
De helklassdiskussioner som Liljestrand (2002) studerat karakteriserades 
av ”två parallella mål: att ställa elevernas kommentarer och synpunkter 
i förgrunden och samtidigt introducera kunskaper eleverna inte antas ha 
före den planerade diskussionen” (s 91). En slutsats som Liljestrand (2002) 
framhåller när det gäller elevers demokratiska deltagande, är att ”[o]m 
elever förväntas delta i diskuterande aktiviteter fordras deras intresse och 
medverkan för hur detta ska ta form i undervisningen” (s 204). Från den 
ämnesdidaktiska forskning som ställer frågor om kommunikation i fokus 
för ämnet svenska13 vill jag nämna Eva Hultins (2006) avhandling Samtals-
genrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. En ämnesdidaktisk studie. 
Den avhandlingen är, som jag ser det, ett viktigt ämnesdidaktiskt bidrag 
när det gäller att ställa samtal i fokus för undervisning i gymnasieskolan. 
Genom de fyra samtalsgenrer som hon urskiljer i litteratursamtal i ämnena 
svenska och svenska som andraspråk visar hon på det komplexa samspelet 
mellan lärare och elever och hur olika form detta kan ta i kommunikativa 
situationer i gymnasieskolan. 

En annan aspekt kring synen på samtal framhålls av Christer Fritzell 
(2004) när han skriver om att kvalifi cerade samtal i didaktiskt arbete inte 
bara handlar om ett snävt perspektiv som begränsas till den ena partens 
lärande med ett visst förväntat utfall, utan att det handlar om en ömsesidig 
process som kan vara (kunskaps)utvecklande för såväl lärare som elever. 
En liknande uppfattning uttrycker Tomas Kroksmark (2006) när han dis-
kuterar kring termen lärande som ”undervisning och inlärning som sam-
tidigt givna” och menar att en lärandesituation därför omfattar ”såväl den 
undervisande som den inlärande aktiviteten” (s 7). Här betonas således, i 
dessa båda exempel, både lärarens och elevernas (aktiva) roll vid lärande 
exempelvis i olika samtalssituationer. 

3.2.3 Demokratisk kompetens 
Ett uttryck som ofta förekommer när demokratifostran uppmärksammas i 
skolans samhällsundervisning är demokratisk kompetens; något som också 
intresserar mig inom ramen för arbetet med denna avhandling. Vid många 
tillfällen nämns demokratisk kompetens mer eller mindre i förbigående 
och det är sällan som begreppet i sig diskuteras eller problematiseras trots 
att det förekommer även i rubriker såsom är fallet med rapporter från den 
nationella utvärderingen av skolans so-undervisning, som nämnts ovan. 

13 Som exempel på andra texter med detta fokus kan nämnas Caroline Liberg 
(2003): Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget (s 13–29) och Gunilla  Molloy 
(2003): Det nödvändiga samtalet (s 77–92) samt fl era bidrag i det temanummer av 
Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik 12 (2) som 
uppmärksammar svenskämnesdidaktiska frågor.
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Redan begreppet kompetens är svårfångat och används diffust, som Frit-
zell (2003a) skriver, och när det sedan kombineras med ett annat komplext 
begrepp som demokrati så behövs ”en utvidgad diskussion om vad saken 
egentligen gäller” (s 25). Detta har skett inom ramen för ett projekt som 
bedrivits vid Växjö universitet där de arbetat med att ta fram material för 
bedömning av demokratisk kompetens. Det som är av speciell relevans för 
detta avhandlingsarbete är när Per Gerrevall (2003), i artikeln Bedömning 
av demokratisk kompetens – en pedagogisk utmaning, pekar på olika syn-
sätt på kompetens som kan vara individuellt eller intersubjektivt relaterade 
och diskuterar konsekvenser av dessa. När kompetens betraktas som en 
egenskap innebär det att den ”ses som en del i individens allmänna intellek-
tuella eller kognitiva förutsättningar” (Gerrevall 2003, s 46). Han betonar 
också det statiska i detta synsätt; kompetensen är då något som man som 
individ har eller inte har. Som motvikt till det individuella kan ett relatio-
nellt eller situerat synsätt framhållas, vilket Gerrevall (2003) uttrycker på 
följande sätt: ”Kompetensen kan då förstås som en dynamisk kvalitet vilken 
är nära förbunden med det specifi ka sammanhanget, eller den är med andra 
ord situerad till sin natur” (s 46). Författaren diskuterar sedan vidare kring 
kompetensbegreppet utifrån ett individuellt och ett kollektivt perspektiv och 
ger exempel från skolan för att illustrera detta. Ett exempel är när man säger 
att eleverna genom det de lär sig i skolan ska utveckla olika kompetenser, 
då relateras det till den enskilda individen. Men i andra sammanhang riktas 
intresset mot det kollektiva och intersubjektiva, då

talar vi om en kompetens som karakteriserar en institution eller 
en grupp människor. Då blir kompetens en funktion av samspelet 
mellan de individer som ingår i gruppen eller organisationen. Det 
räcker inte med att summera kvaliteterna hos de individer som ingår 
i organisationen, utan vi måste bedöma den interaktion som bygger 
upp organisationen (Gerrevall 2003, s 47).

Gerrevall illustrerar sitt resonemang kring demokratisk kompetens bland 
annat med hjälp av en fyrfältsfi gur för olika bestämningar av kompetens-
begreppet och där han också i ett andra steg placerar in olika demokrati-
uppfattningar enligt följande:
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Figur 1. Bestämningar av demokratisk kompetens. 14 

Gerrevall (2003) framhåller när det gäller olika demokratiuppfattningar att 
i den funktionella (representativa) uppfattningen fokuseras huvudsakligen 
individens kvalifi kationer medan det i de båda normativa uppfattningarna 
(deltagardemokratisk och deliberativ) ställs större krav på kompetens. I den 
deliberativa uppfattningen är det intersubjektiva kvaliteter eller det ömsesi-
diga samspelet mellan individer som är en speciellt viktig kompetens.

I fortsättningen av artikeln diskuterar Gerrevall det material som de 
utarbetat för bedömning av demokratisk kompetens med utgångspunkt i 
en defi nition som givits av Skolverket (2001b):

Demokratisk kompetens innebär att kunna refl ektera kring, käns-
lomässigt bearbeta, förhålla sig till och agera utifrån de grundläg-
gande demokratiska värdena (värdegrunden). Demokratisk kompe-
tens innefattar också att kunna delta i och påverka demokratiska 
beslutsprocesser. Förmågan att kommunicera med andra i svåra och 
komplexa frågor, även där uppfattningar och åsikter går isär, sätts 
härmed i centrum (Skolverket 2001b, s 3–4).15

Enligt Gerrevalls (2003) tolkning fi nns här två olika, men sinsemellan bero-
ende, aspekter som ”kan betecknas som sociomoraliska ställningstaganden i 
svåra och komplexa frågor” respektive ”procedurer som leder fram till dessa 
ställningstaganden” (Gerrevall 2003, s 52). Han framhåller vidare att det rör 
sig om en innehållsaspekt (karaktären av ställningstaganden) och en formas-
pekt (proceduren som leder fram till ställningstagandet) vilket leder honom 
till en sammanfattning av utgångspunkterna för bedömningsprojektet. Här 
betonas också de intersubjektiva inslagen utifrån fyrfältsfi guren ovan.

14 Figuren återges efter Gerrevall 2003, s 46–48. Han framhåller också att det 
inte rör sig om ett kategoriskt förhållande mellan de olika fälten ”utan placeringen 
indikerar var tyngdpunkten kan förläggas” (s 48).
15 Här citerad från Gerrevall 2003, s 45.
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Demokratisk kompetens ur ett deliberativt perspektiv avser männis-
kors förmåga att genom samtal, där de kritiskt prövar och fördjupar 
sina kulturella övertygelser, nå välgrundade övertygelser i fråga om 
social och individuell rättvisa (Gerrevall 2003, s 52).

Jag avser inte att gå närmare in på detaljerna i det ganska komplicerade 
materialet som författaren presenterar utan främst uppmärksamma några 
inslag i bedömningens inriktning och några tankar kring deliberation i 
skolan utifrån Gerrevalls diskussion som kan ha relevans för senare avsnitt 
i denna avhandling. Det gäller i första hand de villkor som anses karak-
terisera samtal med deliberativt syfte. När elever och lärare ska värdera 
en elevgrupps kompetens används fyra huvudgrupper med olika delfrågor 
utifrån i vilken utsträckning alla deltagare vill, får och kan delta samt om 
alla vill lära i en samtalssituation.16 Dessa frågor kompletteras sedan med 
kvalitativa nivåer av vad som benämns som demokratisk kompetens; näm-
ligen egennyttig hållning, gruppcentrerad hållning och rättvisegrundad 
hållning. Den sista nivån anses vara mer inriktad mot en allmängiltig nivå 
och därmed ”svara upp mot en demokratisk kompetens ur ett deliberativt 
perspektiv” (Gerrevall 2003, s 57). 

Erfarenheter från bedömningsmaterialets utprövning i sju gymnasieklas-
ser i årskurs 2 och på olika program diskuteras i slutet av Gerrevalls (2003) 
artikel. Sammanfattningsvis konstaterar författaren att utprövningen visar 
på brister i elevernas demokratiska kompetens. Det är osäkert vilka orsaker 
som ligger bakom och det kan naturligtvis delvis bero på bedömningsma-
terialets utformning. Jag vill dock lyfta fram några iakttagelser som jag 
bedömer som mer allmängiltiga. Gerrevall skriver att utvärderingen visar 
att eleverna inte är särskilt vana vid att diskutera och analysera problem 
utifrån olika perspektiv.

Av de samtal vi i samband med utprövningen gjort med elever och 
lärare har det också framgått att eleverna inte har någon vana vid att 
göra den sortens övervägningar som krävs vid ett deliberativt besluts-
fattande. Eleverna har också framhållit att det som uppmärksam-
mats vid utprövningen inte brukar behandlas vid andra sammanhang 
(Gerrevall 2003, s 61). 

En svårighet som också tas upp i detta sammanhang gäller krav på elevernas 
språkliga förmåga. Här pekar Gerrevall på en problematik som brukar tas 
upp av kritiker till den deliberativa demokratin; nämligen att deliberativa 

16 Här återger jag huvudgrupperna och ett exempel från varje för att visa på den 
inriktning när det gäller att karakterisera deliberativa samtal i skolan som Gerre-
vall redovisar: Alla vill (t ex Vill alla anstränga sig för att lösa uppgiften?), Alla får 
(t ex Får alla fritt och på lika villkor delta i diskussionen?), Alla kan (t ex Kan alla 
redovisa för vad som ligger bakom de egna argumenten?) samt Alla vill lära (t ex I 
vad mån problematiseras innehållet?) (Gerrevall 2003, s 56-57). 
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överväganden kan av vissa elever ”framstå som komplicerade intellektuella 
övningar, där förmågan att språkligt vrida och vända på ett problem är det 
som lyfts fram” (Gerrevall 2003, s 61). Han ser det som en utmaning för sko-
lan att skapa möjligheter för eleverna att utveckla den kommunikativa och 
demokratiska kompetens som det allt oftare talas om i olika sammanhang 
och pekar avslutningsvis på behovet av att detta kunnande måste ”synlig-
göras i den pedagogiska praktikens olika delar” (Gerrevall 2003, s 63). 

I detta sammanhang när demokratisk kompetens ur ett deliberativt per-
spektiv berörs vill jag även anknyta något till de texter där Fritzell (2003a, b) 
diskuterar pedagogisk deliberation som lärande. När deliberation betraktas 
i en pedagogisk kontext, skriver Fritzell (2003a), ”krävs att processerna eller 
aktiviteterna på något vis kan knytas till lärande som grundproblematik” 
(s 41). Här pekar han även på samspelet mellan lärare och elever och kom-
petensen i skolan att samtala med och lyssna på varandra och att

anta olika hållningar till det varierande innehållet i samtalet, att 
förstå att man inte kan prata på samma sätt om fysikens lagar som 
om samhällets, inte på samma sätt om samhällets krav som om de 
egna önskemålen (Fritzell, 2003a, s 42).

Fritzell pekar vidare på hur kompetensen kan variera mellan deltagarna 
när olika frågor och olika innehåll diskuteras. I vissa situationer är det 
naturligt att det är läraren som i första hand kommer till tals, medan det i 
andra situationer är elever som kommer till tals utifrån sin specifi ka kom-
petens. Han framhåller tidigare i sin text ett exempel på en sådan situation 
där deliberativa överväganden utifrån olika intressen eller kompetenser 
kan vara särskilt användbar; det gäller ”t ex när man ska planera hur det 
gemensamma skolarbetet under en period ska genomföras” (Fritzell 2003a, 
s 23). Fritzell för även ett resonemang om demokrati och deliberation utifrån 
tankar om vad han benämner som en metanivå; att ”informera om olika 
demokratimodellers existens och karaktär [… och] vilken slags demokra-
timodell som är adekvat i det givna sammanhanget” (Fritzell 2003b, s 33). 
Här handlar det om arbetssätt i skolan och vad eleverna är vana vid och 
vilka kompetenser som kan utvecklas. ”Vi har här att göra med en ’grund-
kompetens’ med innebörden att refl exivt förhålla sig öppen för vilken typ av 
fråga eller lärandesituation man står inför, och därmed vilken arbetsmodell 
som är adekvat” (Fritzell 2003b, s 33).

3.2.4 Elevinfl ytande och delaktighet – ett formativt intresse 
Eva Forsberg (2000, 2004 och 2005) använder begreppen makt och intresse 
för att diskutera sociala relationer och processer när det gäller elevers möj-
ligheter till infl ytande och delaktighet. Genom att förstå makt som både 
dominans och gemenskap visar hon på såväl en kritisk potential för att 
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studera uttryck för över- och underordning som en vidare aspekt för att 
förstå samspel i klassrummet. Det kan exempelvis handla om den gemen-
skap som fi nns mellan lärare och elever när de arbetar tillsammans mot ett 
gemensamt mål. Enligt detta synsätt innehas makt varken av lärare eller 
av elever: ”Makt kommer till uttryck i mötet mellan dem, i både samspel 
och motspel, i relation till något specifi kt som till exempel undervisningens 
innehåll, arbetssätt och motiven för dessa” (Forsberg 2005, s 32). Genom 
detta synsätt betonas också, enligt Forsberg, ”elevernas roll som medpro-
ducenter av det som sker i klassrummet” (s 32). 

Forsberg anser också att det är angeläget att skilja påverkan som gynnar 
elever från påverkan som eventuellt missgynnar dem. Det är i det sam-
manhanget som hon funnit det relevant att använda intressebegreppet för 
att utveckla kunskaper och förståelse kring elevers infl ytande. Hon dis-
kuterar bland annat med referens till den amerikanske statsvetaren David 
West (Forsberg 2000, s 140–141 och 2004, s 88–90) tre olika former av 
intressen; nämligen subjektiva, objektiva och autentiska. Senare (Forsberg 
2005) benämner hon det autentiska intresset som ett formativt intresse. 
Uppfattningar om ett traditionellt elevinfl ytande är, enligt Forsberg (2005), 
”förbundet med elevers subjektiva intresse, det vill säga ett intresse som 
svarar mot de uppfattningar som en elev ger uttryck för att den har” (s 32). 
Hon framhåller att det kan fi nnas en del problem angående det subjektiva 
intresset bland annat eftersom det kan vara svårt för elever att dels veta vad 
man vill, dels kunna ge uttryck för egna intressen som till exempel lätt kan 
påverkas av grupptryck eller andra omständigheter. Som exempel på det 
objektiva intresset nämner Forsberg (2005) innehåll i läro- och kursplaner 
som då är ett ”intresse som vi menar främjar elevens bästa […] vad som 
objektivt är bäst för en elev” (s 34). I dessa båda intressen är det innehållet 
som är i fokus, men intressen är inte statiska utan utvecklas och förändras 
hela tiden vilket är det som är centralt när det formativa intresset används. 
Genom möten mellan människor som har skilda uppfattningar och erfa-
renheter uppstår en process som kan bidra till att intressen formuleras och 
omformuleras. 

Avgörande för att elever ska kunna forma och upptäcka sina intres-
sen är att undervisningen är en så fri formeringsprocess som möjligt. 
Med kännetecken som möten och dialog, mångfald, beaktande av 
subjektiva intressen samt utsträckning i tid och rum blir läraren en 
central person med uppgift att värna om dessa aspekter. För att göra 
detta behöver lärare omfattande didaktiska kunskaper som kan fung-
era som dörröppnare för elever att utveckla nya sätt att se på både 
sig själva, på relationer till andra och omvärlden. I det här perspek-
tivet är lärares kontroll av undervisningens innehåll i vid bemärkelse 
av central betydelse (Forsberg 2005, s 34).
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Den fria formeringsprocess som Forsberg här talar om och som känneteck-
nas av möten, dialog och mångfald för tankarna till det deliberativt öppna 
klassrumsklimat som Almgren (2006) skriver om och som hon också menar 
har positiva skoldemokratiska effekter. 

3.3 Några sammanfattande tankar och blickar framåt
Till sist i detta kapitel gör jag en kort sammanfattning av de utgångspunk-
ter som jag presenterat ovan samt riktar med hjälp av några refl ekterande 
tankar blicken framåt mot det fortsatta avhandlingsarbetet. Tidigare i detta 
kapitel har jag med några exempel från de senaste årens myndighetstexter 
och forskning visat på den aktualitet frågor kring deliberativ demokrati, 
samtal och klassrumsklimat samt elevers infl ytande och delaktighet har. I 
den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) och i arbetet 
med nya kursplaner för gymnasieskolan 2007 betonades samtalets och 
diskussionens betydelse för demokratins utveckling och att elevers demo-
kratiska kompetens bör utvecklas i denna riktning. Almgren (2006) visar i 
sin avhandling på hur ett traditionellt elevinfl ytande leder till sämre resultat 
på kunskapstest kring demokrati och samhälle medan det hon benämner 
ett samtalsdemokratiskt och öppet klassrumsklimat har positiv effekt på 
elevernas politiska kunskaper. Eriksson (2006) studerar i sin avhandling 
ungdomars uppfattningar kring demokrati i samhälle och skola och kon-
staterar att ungdomar inte ser skolan som en utbildning i demokrati och 
inte heller ser möjligheter att utöva demokrati utifrån vad som sker i den 
egna skolmiljön. När Forsberg (2005) diskuterar elevers möjligheter till 
infl ytande och delaktighet använder hon begreppen makt och intresse. 
Makt behöver inte enbart ses som dominans utan kan även, enligt Forsberg, 
studeras som gemenskap. Detta kan ske i mötet mellan lärare och elever när 
de arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och eleverna får rollen av 
medproducenter kring det som sker i klassrummet. I dessa möten där skilda 
uppfattningar kan komma till uttryck formuleras och omformuleras olika 
intressen. Forsberg använder här det formativa intresset för att visa på en 
kommunikativ process för elevers delaktighet. 

I en delrapport till NU03 studeras elevers demokratiska kompetens i sko-
lans so-undervisning. Där sker emellertid ingen närmre problematisering av 
detta begrepp; något som däremot varit i fokus för ett forskningsprojekt vid 
Växjö universitet där material för bedömning av demokratisk kompetens 
bland elever i gymnasieskolan har utvecklats. Det är demokratisk kompetens 
ur ett deliberativt perspektiv som studeras och Gerrevall (2003) diskuterar 
olika aspekter kring hur detta kan bedömas samt möjligheter och svårighe-
ter. Elever som deltagit i studierna visade sig inte särskilt vana vid det slag av 
kommunikativa processer som benämns deliberativa. De olika övningarna 
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framstod som komplicerade för många elever och behovet av att utveckla 
den kommunikativa kompetensen i den pedagogiska praktiken framhålls. 
Hultin (2007) visar samtidigt på det ökande intresset för en kunskapssyn 
som betonar lärande som en aktiv kommunikationsprocess när hon disku-
terar det dialogiska klassrummet och deliberativa samtal. Som didaktiska 
konsekvenser av samtal i klassrummet framhåller hon bland annat en för-
ändrad syn på lärarens förmedlande roll i undervisningen. Just lärarens 
komplexa roll i olika samtalssituationer belyses även av Liljestrand (2002) 
och av Hultin (2006) när de visar hur lärare ibland intar en undervisande 
och förhörande roll också i samband med diskussioner och samtal och hur 
de försöker ställa elevernas synpunkter och erfarenheter i förgrunden.

Därmed övergår jag till några framåtblickande refl ektioner. Mitt intresse 
för att undersöka samhällsundervisning utformad som en kommunikativ 
och demokratisk praktik och för lärande genom samtal har lett mig till 
överväganden kring hur miljöer för lärande kan problematiseras och ut-
formas. Ett uttryck som används i dessa sammanhang är klassrumsklimat 
(Skolverket 2001a, Oscarsson 2005, Almgren 2006). Därmed fokuseras den 
sociala miljön (med aspekter kring bland annat respekt, trygghet och tillit) 
och kommunikativa relationer i klassrummet. Detta leder i sin tur över till 
frågor om det didaktiska rummet och dess organisation eller vad jag också 
skulle vilja benämna en didaktikens var-fråga. Därmed kan frågor ställas 
för att problematisera hur miljöer och relationer för goda lärandesituationer 
kan utvecklas i skolans klassrum. Ytterligare ett sätt att tala om dessa frågor 
är genom att använda moralbegreppet. Englund har (bl a 2006a) skrivit 
om klassrummet som ett moraliskt rum. Den tyske fi losofen Axel Honneth 
(2003) har studerat olika former av kränkningar mellan människor och med 
utgångspunkt i dessa och sina fi losofi ska studier arbetat fram en skiss till 
erkännandets moral. Ett syfte i detta avhandlingsarbete är, som jag nämnt 
i kapitel 2, att undersöka om och i vilken utsträckning erkännandets moral 
kan användas för att utveckla tankar kring klassrumsklimat och den sociala 
miljön för lärande i skolans samhällsundervisning. 

På motsvarande sätt är frågor om elevers delaktighet och medansvar17 
centrala när det gäller att studera hur en demokratisk undervisningspraktik 
för elevers lärande i och om samhället kan utformas. När överväganden görs 
i denna fråga handlar det om en demokrati- eller delaktighetsdimension, 
eller vad som kan benämnas en didaktikens vem-fråga. På så sätt kan frågor 

17 Jämför den nya utgåvan av Lpo94 från 2006 där det i ett tillägg under av-
snitt 2.3 om Elevers ansvar och infl ytande, framhålls att Läraren skall: ”förbereda 
eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter 
som präglar ett demokratiskt samhälle” (Lpo94/2006, s 14). Användningen av 
”delaktighet och medansvar” sker där på ett sätt som överensstämmer med hur jag 
använder dem i min licentiatuppsats (Larsson 2004). 

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd40   40Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd40   40 07-10-23   11.38.0007-10-23   11.38.00



41

ställas för att problematisera elevers möjligheter och svårigheter att vara 
delaktiga och medansvariga, att få delta i en fri formeringsprocess och ett 
deliberativt öppet samtalsklimat, vid val av ämnesinnehåll och arbetssätt 
till exempel i enlighet med vad som kommer till uttryck i skolans läroplaner. 
Såväl elevernas egna erfarenheter och intressen som ämnets kunskapsmål 
kan därmed sättas i centrum för lärande om samhälle och demokrati. Hur 
delaktighetsperspektivet kan vidgas ytterligare genom att klassrummet ses 
som ett offentligt rum där eleverna utvecklar sin förmåga att överväga frågor 
kring det gemensamma i skolan och i samhället är, som bekant, i fokus för 
den tredje frågeställningen i detta avhandlingsarbete.

När jag redovisat min syn på (ämnes)didaktik i tidigare arbete har jag 
lyft fram en läroplansteoretisk tradition där valet av innehåll och en pro-
blematisering av detta betraktas som centralt. Val av arbetssätt kan då 
bland annat ses som en konsekvens av olika innehållsliga överväganden. 
Vad som nu intresserar mig speciellt är hur didaktiska överväganden yt-
terligare kan fördjupas med hjälp av problematisering kring det didaktiska 
rummet samt elevers delaktighet och överväganden kring det gemensamma 
och offentliga i olika lärandesituationer. Kan uttrycket deliberativ didaktik 
vara ett hjälpmedel eller redskap i dessa sammanhang? En användning av 
begreppet deliberativ tillsammans med didaktik sker, som nämnts ovan, 
hos Oscarsson (2005). Han framhåller att syftet med en deliberativ didaktik 
är ”att utveckla och fördjupa elevernas demokratiska kompetens” (s 3). I 
ett senare avsnitt utvecklar han några tankar kring begreppet deliberativ 
didaktik. Han tar en utgångspunkt i Englund (2004) och hans tankar kring 
deliberativa samtal. Oscarsson redovisar sin tolkning av Englunds olika 
kriterier för deliberativa samtal och benämner sedan dessa omväxlande 
som deliberativ didaktik och deliberativ pedagogik.18 Det sker, som tidigare 
nämnts, ingen problematisering av de sistnämnda begreppen. Däremot kan 
Oscarssons tankar om syfte och konsekvenser kring en deliberativ didaktik 
användas som underlag, tillsammans med vad jag framhållit ovan, för att 
ytterligare överväga och utveckla didaktiska problemställningar. Oscars-
son ser som en viktig konsekvens av en deliberativ inriktning att elevernas 
intresse för samhällsfrågor och politik kan fördjupas; något som han även 
framhåller som viktigt för att utveckla deras demokratiska kompetens. Han 
avslutar med ett kort resonemang om den betydelsefulla roll som läraren 
har i samhällsundervisning och speciellt i demokratifostrande sammanhang. 
”Det handlar dels om att läraren främjar ett positivt klassrumsklimat men 
också att läraren ställer de relevanta frågorna om t ex demokrati i teori 
och praktik” (Oscarsson 2005, s 71). Oscarsson ser en sådan inriktning 

18 Jämför även Klas Roth (2004): Deliberativ pedagogik och deliberativa samtal 
som värderingsprocedur.
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av arbetet inom ämnet samhällskunskap som ett alternativ till en traditio-
nell frontalundervisning. Hans erfarenhet pekar i riktning mot att ”[d]e 
relevanta, synvändande, frågorna väcks bäst” (s 71) när eleverna erbjuds 
möjligheter att arbeta med exempelvis fallstudier, värderingsövningar och 
dilemmauppgifter samtidigt som demokratifostran också måste ”kopplas 
till elevernas konkreta livsvärld i närmiljön” (s 71) i enlighet med liknande 
tankar som jag framhållit i tidigare arbete och här ovan. Ett lärarperspektiv 
på deliberation och samtal samt lärarens roll och kompetens som samtals-
ledare och didaktiska överväganden i sådana situationer återkommer jag 
till senare. I det närmast följande kapitlet kommer avhandlingens teoretiska 
perspektiv att diskuteras.
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KAPITEL 4

Kommunikation och det gemensamma – teore-
tiska perspektiv kring skolans sociala miljö

Samhället och dess utveckling är ett resultat av gemensamma ansträngning-
ar. John Dewey visar i olika sammanhang på det nära sambandet mellan 
samhälle och kommunikation, till exempel när han noterar närheten mellan 
de engelska orden common, community och communication. Han skriver 
om detta redan i det första kapitlet i Demokrati och utbildning (1916/1999) 
och framhåller att 

Det är inte bara så att samhället fortlever genom kommunikation 
– utan man kan mycket väl säga att det existerar i överföring och i 
kommunikation. […] Människor lever tillsammans i ett samhälle i 
kraft av det de har gemensamt och kommunikation är det sätt genom 
vilket de får något gemensamt (Dewey 1916/1999, s 38).

Dewey understryker också utbildningens stora betydelse för det gemen-
samma, speciellt när det gäller kommunikation som bidrar till att forma 
de ungas attityder om samhället. Samtidigt pekar han på att skolan endast 
är en av fl era arenor där grundläggande värderingar utvecklas och att den 
jämfört med andra kan vara ganska ytlig. Det krävs ett gemensamt mål och 
intresse samt ett aktivt handlande för att forma ett samhälle, skriver Dewey, 
och detta förutsätter kommunikation och ett socialt liv.

Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunika-
tion, utan all kommunikation (och därmed allt verkligt socialt liv) 
är bildande. Att kommunicera med sin omgivning innebär att man 
får en utvidgad och förändrad erfarenhet. Man får del av vad andra 
har tänkt och känt, och påverkas, på ett eller annat sätt, av detta. 
Inte heller den man kommunicerar med förblir opåverkad (Dewey 
1916/1999, s 39).

Denna process att leva tillsammans är utbildande och kan därför vara en 
möjlighet att ta tillvara för att fördjupa skolans medborgarfostran och för 
att undvika den ytlighet som han varnar för. Då är det också viktigt att 
undervisning och lärande bygger på vad Dewey benämner ”den levande 
erfarenhetens stoff” annars fi nns en annan risk; nämligen ”att den formella 
undervisningens material reduceras till att endast bli ett lärostoff i skolan” 

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd43   43Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd43   43 07-10-23   11.38.0207-10-23   11.38.02



44

(Dewey 1916/1999, s 43) och därmed skilt från det verkliga livet.19 Här, 
menar Dewey, fi nns en viktig uppgift för utbildningsfi losofi n att bidra med 
idéer till att överväga olika former av innehåll och arbetssätt i undervisning 
och lärande där de ungas egna erfarenheter tillvaratas och utvecklas. 

I detta kapitel diskuterar jag några teoretiska perspektiv som blir vägle-
dande för det fortsatta arbetet utifrån några av Deweys texter inom området 
utbildning och demokrati. I det första avsnittet tar jag en utgångspunkt i 
Deweys syn på kommunikation och skolan som en social miljö; områden 
som jag uppfattar som viktiga för lärande genom samtal och klassrums-
klimat. I det sammanhanget presenterar jag också Axel Honneths (2003) 
skiss till erkännandets moral för att ytterligare belysa en central aspekt av 
intersubjektiva relationer när det gäller kommunikation och det sociala i 
klassrumsmiljö. Den andra delen av kapitlet ägnas åt överväganden om det 
gemensamma, och därmed olika aspekter kring såväl klassrumsklimat som 
elevers delaktighet, utifrån Deweys syn på utbildning som “a form of com-
munity life” med begreppen erfarenhet och social kompetens (social intel-
ligence) i fokus. I den tredje delen av kapitlet diskuterar jag klassrummet som 
offentligt rum med utgångspunkt hos Nancy Fraser (2003) och med exempel 
från Walter C. Parker (2003, 2005) och Tomas Englund (2004, 2007a) samt 
sambandet mellan kommunikation och det gemensamma utifrån Honneths 
(2003) tankar om refl exiv samverkan. Min avsikt i detta kapitel är också 
att föra en dialog mellan de teoretiska texterna och aktuella skolförhållan-
den. Detta sker huvudsakligen i de sammanfattningar som avslutar varje 
avsnitt i kapitlet; eftersom jag valt att tillföra andra texter där benämner jag 
dessa refl ekterande sammanfattningar. Där formulerar jag också, utifrån 
de olika texterna, ett antal frågor som en komplettering av avhandlingens 
huvudfrågeställningar kring lärande genom samtal, klassrumsklimat och 
valda aspekter av elevers delaktighet. 

4.1 Kommunikation och erkännande – skolans sociala miljö
Den sociala miljön har en utbildande och fostrande (educative) effekt och 
Dewey betraktar skolan som en speciell social miljö. Som jag tidigare fram-
hållit är hans utgångspunkt att vi aldrig fostrar direkt, utan indirekt med 
hjälp av miljön.20 Därför är det viktigt att utforma vad han kallar ändamåls-
enliga miljöer. ”Och alla miljöer är slumpartade vad det fostrande infl y-
tandet beträffar om dess fostrande effekt inte har övervägts noga”. (Dewey 

19 Dewey skriver vidare att om inte livserfarenheten får ”växa i sin meningsbä-
rande roll” kommer skolan bara att skapa plugghästar, ”dvs egoistiska specialister” 
(1916/1999, s 43).
20 För en fördjupande diskussion om miljöns betydelse och indirekt undervisning 
och lärande se David T. Hansen (2001): Exploring the Moral Heart of Teaching, 
speciellt kapitlen 4 och 5.
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1916/1999, s 54). Vad är då viktigt att överväga när det gäller att fostra och 
utbilda med hjälp av skolans sociala miljö? En aspekt som Dewey framhåller 
är att det gäller ”att balansera den sociala miljöns olika element och att se 
till att varje individ får möjlighet att höja sig över begränsningarna i den 
sociala grupp som han föddes i och att få god kontakt med en vidare miljö” 
(Dewey 1916/1999, s 56). Ibland ges i samtal med elever, enligt min erfaren-
het, en närmast kuslig inblick i hur tillhörighet till olika intressegrupper i 
vissa fall mer eller mindre omöjliggör att betrakta den egna skolklassen som 
en gemenskap där alla kan vara delaktiga på lika villkor. I gruppsamtalen, 
som jag redovisar i kapitel 6, belyses bland annat ”the problems of living 
together”, utifrån aktuella samtal med svenska gymnasieungdomar. I detta 
sammanhang vill jag även peka på det nära samband mellan det sociala och 
moraliska som Dewey (1916/1999) diskuterar i slutkapitlet av Demokrati 
och utbildning. Moralen handlar om ”hela det vida fält som utgör våra 
relationer till andra människor” (s 412) och den utbildning ”som utvecklar 
förmågan att delta i samhällslivet är moralisk” skriver Dewey (1916/1999, 
s 416).
 
4.1.1 Kommunikation och den sociala miljön
Det nära sambandet mellan utbildning och kommunikation som jag pekat 
på i inledningen av kapitlet tas också upp av Gert Biesta (2007) när han 
diskuterar vad han benämner Deweys kommunikativa vändning i de första 
kapitlen i Demokrati och utbildning. Han skriver om hur Dewey där ser på 
utbildning som en kommunikationsprocess. Utbildningen formas som ”en 
kommunikationsprocess – en process av deltagande i en gemensam aktivitet 
– som är den centrala idén i hans utbildningsfi losofi ” (Biesta 2007, s 45). 
Biesta skriver vidare att denna ”kommunikativa ansats utmanar utbildare 
att fråga sig hur den lärande kan komma i kontakt med mänskliga praktiker 
snarare än med deras slutprodukter” (2007, s 47) och framhåller vidare att 
om lärande sker ”i och genom deltagande och kommunikation, så föränd-
ras den lärandes roll från att ha varit en meningsmottagare till att bli en 
meningsskapare” (Biesta 2007, s 47). Därmed betonar Biesta även idén om 
kommunikation som deltagande och ett handlingsperspektiv.21

En ömsesidig och öppen kommunikation, till exempel vid lärande genom 
samtal, kräver goda relationer mellan deltagarna där några av nyckelorden 
är respekt, trygghet och tillit. En kommunikation som är deliberativt inrik-
tad kräver ytterligare ett antal färdigheter eller dygder såsom jag tidigare 
redovisat (Larsson 2004, avsnitt 7.2.2) bland annat utifrån Amy Gutmann 
& Dennis Thompson (1996). Många av dessa överväganden är av moralisk 

21 Jämför även Biesta 1994, Pragmatism as a pedagogy of communicative 
 action. 
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karaktär och som nämnts tidigare med referens till Englund (2006a) kan 
klassrummet också studeras som ett moraliskt rum. Detta kommer delvis 
till uttryck även hos Olga Dysthe (1996, 2003b). I det dialogiskt inriktade 
klassrum som hon förespråkar blir såväl det ämnesmässiga som stärkandet 
av elevernas egna röster och relationerna mellan dem viktiga. Med hjälp av 
autentiska frågor, uppföljning och positiv bedömning kan eleverna ges möj-
ligheter att tänka och refl ektera och deras egna erfarenheter och intressen 
bli viktiga för kunskapsbildning och meningsskapande. Dysthe pekar också 
på värdet av engagemang och delaktighet samt att relationer och samspelet 
mellan lärare och elever respektive mellan eleverna själva fungerar bra i 
klassrummet. Därvid kommer hon in på tankar kring att barn och unga i 
skolans klassrum får uppleva den dubbla känslan av att vara uppskattad 
dels som person och för det man kan, dels som någon som betyder något 
för andra. 

Mitt intresse för att fördjupa kunskapen inom det kommunikativa områ-
det och utveckla ytterligare tankar på detta tema har fört mig till den tyske 
fi losofen Honneth och hans idéer kring begreppet erkännande. Han utgår 
från ett kritiskt betraktelsesätt av Kant och Aristoteles och deras syn på mo-
ral. Honneths ambition är att upptäcka ett alternativ till deras tankar inom 
det område han studerar och utforma en skiss till erkännandets moral, där 
de bådas synpunkter integreras. Den centrala uppgiften för moralteorin idag 
bör, enligt Honneth, vara att visa på möjligheter att leva mindre splittrade 
liv. Vidare betonar han värdet av att undersöka vilken ”plats som moralen 
har i samband med det etiska utforskandet av förutsättningarna för ett gott 
liv” (Honneth 2003, s 89). Han lyfter därefter fram 

det nära samband som moraliska inställningar och normer har 
med former av intersubjektivt erkännande. Medelst detta samband 
kan klargöras att vi genom att överta moraliska plikter ömsesidigt 
 garanterar de intersubjektiva betingelserna för vår identitetsbildning 
(Honneth 2003, s 89–90).

Frågor angående vilken betydelse uppfattningar och kunskaper om erkän-
nandets moral kan ha för de intersubjektiva betingelserna för barns och 
ungdomars kommunikativa och demokratiska identitetsbildning i samhälls-
undervisningens klassrum är centrala i enlighet med avhandlingen andra hu-
vudfråga (se kapitel 2). Tankar kring hur människors identitet formas genom 
erkännande eller förvägrat erkännande har intresserat ett fl ertal författare 
under de senaste årtiondena. Ofta handlar det om ett (vidare) kulturellt och 
politiskt perspektiv och med kopplingar till det mångkulturella samhället, 
som hos Charles Taylor (1994) eller som hos Fraser (2003). Jag uppfattar 
att Honneths studier av olika former av intersubjektivt erkännande, med 
koppling till vardagliga situationer och en närhet till individens erfarenhet, 
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har god relevans för att studera dessa frågor i anslutning till skolans sociala 
miljö och de frågor om lärande genom samtal och klassrumsklimat som är 
i fokus för denna avhandling. I det följande avsnittet diskuterar jag några 
huvuddrag från Honneths studier av moraliska kränkningar och hans skiss 
till erkännandets moral. Jag gör här en textnära framställning bland annat 
för att erbjuda läsaren ytterligare tolkningsmöjligheter än de jag redovisar 
i senare avsnitt. 

4.1.2 Honneths skiss till en erkännandets moral
När Honneth söker en tredje väg mellan Aristoteles och Kant, för att ”klar-
göra vad det innebär för vårt vardagliga handlande att orientera sig efter 
moraliska principer” (Honneth 2003, s 87), tar han Hegel som en viktig 
utgångspunkt för sitt resonemang. Hos honom fi nner han dels en erkän-
nandetypologi: ”tre olika mönster av erkännande utifrån den form av själv-
relation som de hjälper en individ att uppnå” (s 94), dels en idé kring att 
människors självmedvetande kan vara ”avhängigt erfarenheten av socialt 
erkännande” (s 95).22 Till detta fogar Honneth mer aktuella tankar om 
moraliska kränkningar. Dessa fi nner han i fenomenologiska analyser av 
förhållanden som upplevs som orättvisa och menar att de, trots att det är 
ett negativt tillvägagångssätt, kan vara en utgångspunkt för att studera 
samband mellan moral och erkännande. Honneth skriver att: 

Det är inte den kroppsliga smärtan som sådan, utan först det åtföl-
jande medvetandet om att inte vara erkänd i sin egen självförståelse, 
som här utgör betingelsen för den moraliska kränkningen. [… Det 
är] missaktningen av den personliga integriteten, som förvandlar 
en handling eller ett yttrande till en moralisk kränkning (Honneth 
2003, s 98).

Honneth fi nner på så sätt ett samband mellan moralisk kränkning och un-
danhållet erkännande som han studerar vidare på tre olika ”nivåer”. Först 
ställer han upp några premisser:

• en moralisk kränkning kan uppfattas endast hos en individ som 
refl ekterar över sitt eget välbefi nnande och har vissa kvalitativa mått-
stockar för det egna livet

• en moralisk kränkning är möjlig eftersom en individ bara kan ”bygga 
upp och bevara en positiv självrelation med hjälp av instämmande 
och bejakandereaktioner från andra subjekt” (s 99). Detta är också 
förklaringen till att en person skadas ”när en specifi k aspekt av den-

22 Jämför även Hegels modell för en ”kamp om erkännande” och de tre former av 
erkännande som återspeglas i de tre ”nivåerna” familjen, det borgerliga samhället 
och staten (Honneth 2003, s 98).
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nes självförståelse förstörs genom bestämda handlingar, yttranden 
eller omständigheter” (s 99).

• när någon person på detta sätt moraliskt missaktas och kränks i 
sin positiva självrelation så åtföljs detta av en psykologisk reaktion, 
när personen ”sviks i någon förväntning vars uppfyllande utgör en 
betingelse för dess egen identitet” (Honneth 2003, s 99).

Honneth konstaterar vidare att en moralisk kränkning utgör ”en akt av 
personlig skadegörelse, emedan den förstör en väsentlig förutsättning för 
den individuella handlingsförmågan” och att ”de moraliska kränkningarnas 
egenart består i undandragandet eller förvägrandet av erkännande” (Hon-
neth 2003, s 99). 

Honneth fortsätter med att försöka skilja mellan olika former av orätt 
för att skapa en indelning av det moraliska området i sin helhet. Han anser 
att det är viktigt att behålla en närhet till de individuella erfarenheterna för 
att göra den moraliska sfären tillgänglig ur de berördas synvinkel. Utifrån 
antagandet att ”moraliska kränkningar upplevs som desto djupare ju mera 
elementär den självrelation är som inkräktas på eller förstörs” (s 100), stäl-
ler Honneth upp vad han kallar en erfarenhetsnära typologi där moraliska 
kränkningar delas in efter vilken nivå av självrelation som berörs. Han tar 
för de fortsatta överläggningarna hjälp av, som han skriver, fi losofi ns tankar 
om personen och psykologins bidrag till barnets tidiga utveckling. En sam-
manfattning utifrån dessa leder till ett urskiljande av tre olika nivåer eller 
skikt av praktisk självrelation. ”Med ’självrelation’ avses därvidlag alltid det 
medvetande om eller den känsla som en person har av sig själv med avseende 
på vilka förmågor och rättigheter som tillkommer denne” (s 101). Till de 
tre nivåerna hänför Honneth olika former av kränkning, dessa leder sedan 
till olika grader av psykisk skada. Nedan sammanfattas det jag uppfattar 
som de mest centrala aspekterna i dessa sammanhang hos Honneth (2003, 
s 102) i en översiktlig fi gur.
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Figur 2. Tre nivåer av självrelation och moralisk kränkning efter Honneth.

Efter att ha presenterat dessa tankar om självrelation och moralisk kränk-
ning, som jag återgivit ovan, fortsätter Honneth med att överväga olika 
möjligheter för att ytterligare studera moraliska kränkningar. Han intres-
serar sig då för vilka samband som kan fi nnas mellan de olika delarna och 
skriver att dessutom ”så vore det framför allt av intresse att i varje enskilt 
fall närmare undersöka den betydelse som det undanhållna erkännandet 
har” (Honneth 2003, s 103). På negativ väg har nu Honneth gjort en första 
hänvisning till ”den interna förbindelsen mellan moral och erkännande”.

Om det är riktigt att moraliska kränkningar har sin kärna i ett 
förvägrat erkännande, så är det omvänt näraliggande att tro att 
 moraliska inställningar hänger samman med utövandet av erkän-
nande. Av denna nära förbindelse kan man dessutom dra den ytterli-
gare slutsatsen att mot de olika typerna av moralisk kränkning måste 
svara i positivt hänseende lika många olika former av erkännande 
(Honneth 2003, s 103).

Självrelationer – rättigheter Moralisk kränkning – psykisk skada

Självförtroende

- den elementära tryggheten beträffande värdet

av ens egna behov

Elementära kränkningar som berövar en person

tryggheten att kunna åtnjuta ett fysiskt

välbefinnande.

Det som förstörs är: tilliten till det värde som de

egna behoven åtnjuter i andras ögon.

Hit hör: fysisk misshandel, tortyr och våldtäkt.

Självaktning eller självrespekt

- en trygghet beträffande värdet av den egna

omdömesförmågan

Sådana kränkningar som innebär att personens

moraliska tillräknelighet missaktas.

Det som skadas eller förstörs är: den

självaktning som uppnås genom erfarenheten att

andra personer erkänner värdet av en persons

omdömesförmåga.

Hit hör: allt från individuella fall av svek till det

rättsliga eftersättandet av hela grupper.

Känsla av egenvärde

- medvetandet om att ha goda eller värdefulla

förmågor

Kränkningar som innebär att en person genom

förödmjukning eller brist på respekt görs

medveten om att deras förmågor inte får något

erkännande.

Det som skadas är: känslan av att vara socialt

betydelsefull inom en konkret social gemenskap.

Hit hör: allt från harmlösa fall av att inte hälsa

på någon till fall av grov ”stigmatisering”

(Honneth 2003, s 102).
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Hittills har det som gjorts enligt Honneth endast ”en moralpsykologisk 
eller antropologisk karaktär” – ett påvisande av ”att möjligheten av mora-
liska kränkningar framgår ur den mänskliga livsformens intersubjektivitet. 
Människor är kränkbara i en specifi k ’moralisk’ betydelse därför att deras 
identitet beror på uppbyggandet av en praktisk självrelation, som från första 
stund är hänvisad till hjälp och bejakande från andra människor.” (Honneth 
2003, s 103–104) Nu söker Honneth utveckla ett positivt moralbegrepp ur 
dessa antropologiska antaganden, detta förankras med syftet att ge skydd 
mot de tidigare nämnda hoten.

Med den ”moraliska ståndpunkten” avses då alla de inställningar 
som vi måste göra till våra för att skydda mänskliga varelser från 
kränkningar som framgår ur de kommunikativa förutsättningarna 
för deras självrelation. Avklädd alla negativa bestämningar så  lyder 
den motsvarande formuleringen att moral utgör inbegreppet av 
de inställningar som vi ömsesidigt är förpliktade att göra till våra 
för att gemensamt trygga betingelserna för vår personliga identitet 
( Honneth 2003, s 104).

Honneth använder samma nivåer för att konstituera olika former av erkän-
nande som han tidigare använt för att ange olika former av kränkning. I 
fi gur 3 gör jag en sammanfattning och visar dessa erkännandenivåer och ger 
exempel på olika ”situationer” där de, enligt Honneth (2003, s 106–107), 
förekommer. 
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Figur 3. Olika nivåer och exempel på moraliskt erkännande efter Honneth.

Dessa tre ståndpunkter, eller olika nivåer av praktiska förhållanden, ska 
tillsammans säkra betingelserna för människors personliga integritet menar 
Honneth. Dock råder olika förhållanden för de olika inställningarna. Om-
sorg är något som kan krävas när det föreligger ömsesidiga bindningar på 
känslomässig basis. Moralisk respekt är dock en form av erkännande som 
kan förväntas av alla i samma utsträckning och solidaritet eller uppskatt-
ning motsvaras främst av ”moraliska prestationer som har en förpliktande 
karaktär endast inom ramarna för konkreta gemenskaper” (Honneth 2003, 
s 107). Det handlar således om olika inställningar beroende på vilken spe-
ciell form den intersubjektiva relationen har. Honneth går vidare till att 

Olika former av moraliskt erkännande Exempel på olika ”situationer”

Omsorg och kärlek

- begrepp från den moralfilosofiska
traditionen som avser en betingad

och ”emotionsbunden omtanke om den
andres välgång för dennes egen skull”

- den enskilde personen erkänns som en

individ med behov och önskningar som har
ett unikt värde för en annan person

Erkännanden av den individuella
behovsnaturen

– föräldrarelationen till ett barn som en

asymmetrisk förpliktelse och vänskaps-
relationen som en symmetrisk förpliktelse

Moralisk respekt
- begrepp från den kantianska traditionen,

kännetecknas av en ”universell
likabehandling”, dvs en kategorisk plikt att

erkänna alla andras tillräknelighet

- den enskilde erkänns som ”en person med
samma moraliska tillräknelighet som alla

andra människor”

Erkännanden som bekräftar den enskildes
moraliska autonomi

– ömsesidiga förpliktelser till universell

likabehandling; alla har samma förpliktelse
att respektera varandra

Solidaritet eller lojalitet (uppskattning)
- en form av särskild uppskattning som kan

avse den betingade och ”värdebundna
omtanken om den andres välgång mot

bakgrund av våra gemensamma mål”

- här erkänns den enskilde som ”en person
vars förmågor utgör ett konstitutivt värde för

en konkret gemenskap”

Erkännanden där värdet av individuella
förmågor bekräftas

– det ”föreligger ömsesidiga plikter till

solidariskt intresse och deltagande som
omfattar alla medlemmar av den aktuella

värdegemenskapen” (Honneth 2003, s 106-
107).
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studera ”det moraliska innehållet i de enskilda formerna av erkännande” 
(s 107). Han skriver:

Att erkänna någon i en bestämd dimension av dennes personliga 
integritet kan inte betyda något annat än att utföra de handlingar, 
påta sig det ansvar eller inta de inställningar som gör det möjligt för 
denne att utveckla den motsvarande förståelsen av sin egen person 
(Honneth 2003, s 107–108).

Vad en person eventuellt försummat i sin interaktion med andra framgår 
som resultat av det moraliska resonemang ”där jag väger ’goda’ skäl mot 
varandra för att lösa krisen ifråga. Det är denna interna förbindelse med 
bestämda plikter eller anspråk som överhuvudtaget gör det möjligt att tala 
om en erkännandets ’moral’” (Honneth 2003, s 108). 

Det unika med den moralteori som nu presenterats, skriver Honneth, 
är att: ”mellan de tre formerna av erkännande, som sammantaget utgör 
den moraliska ståndpunkten, består inget harmoniskt förhållande, utan 
snarare ett ständigt spänningsförhållande” (Honneth 2003, s 109). Visser-
ligen handlar det om olika typer av sociala relationer, men vilken som ska 
ges företräde när olika relationer krockar kan inte anges på förhand – det 
fi nns ingen rangordning från något överordnat perspektiv – det individuella 
övervägandet i konkreta situationer blir avgörande. I en konfl ikt gäller det 
att bestämma från delvis andra utgångspunkter vilken bindning som ska 
ges företräde. Inga sociala relationer får dock leda till kränkning av någon 
människas rätt att bli erkänd som en autonom individ. 

4.1.2 Refl ekterande sammanfattning – skolan som en
levande social gemenskap? 
När Dewey skriver om demokrati och utbildning framhåller han dels det 
nära sambandet mellan samhälle och kommunikation, dels utbildningens 
betydelse för det gemensamma och samhällets utveckling. Han sätter också 
likhetstecken mellan kommunikation och det sociala livet och konstaterar 
att den sociala miljön har en utbildande och fostrande effekt. Skolan är en 
speciell social miljö som enligt Dewey är särskilt betydelsefull eftersom vi 
aldrig fostrar de unga i samhället direkt utan indirekt med hjälp av mil-
jön. Dewey pekar även på det nära sambandet mellan det sociala och det 
 moraliska. Mot denna bakgrund och mitt intresse för samtal och klassrums-
klimatet diskuterar jag också Honneths skiss till erkännandets moral. Han 
intresserar sig för förutsättningar för ett moraliskt gott liv och undersöker 
orättvisor och kränkningar som ett underlag för sin skiss till olika former 
av moraliskt erkännande. Hur kan de ovan redovisade tankarna, utifrån 
Honneth, om moralisk kränkning och erkännandets moral förstås i en 
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aktuell skolkontext dels i arbetet i skolan i ett vidare perspektiv, dels för 
demokratiarbetet i samhällsundervisningen?  

I en många gånger hård och tuff skolvardag kan det ibland vara svårt att 
leva upp till läroplanens formulering att: ”Eleven skall i skolan möta respekt 
för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande 
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Lpo 94/2006, 
s 7). Samtidigt fi nns exempel som visar på olika möjligheter. I en fallstudie 
från Skolverket (2005) Vad gör det för skillnad vad skolan gör? framhålls 
att skolor som lyckas bra har förtroendefulla relationer mellan lärare och 
elever. Sammanfattningsvis sägs vidare att skolor med hög måluppfyllelse 
ofta utmärks genom en dubbel satsning på omsorg och kunskap. Här talas 
om skolan i sin helhet, men vad sker på klassrumsnivå? Vilken betydelse kan 
kunskaper utifrån Honneths studier av moraliska kränkningar ha för lärares 
möjligheter att bidra till att utveckla goda relationer mellan elever och ett 
gott samtals- och klassrumsklimat? Framstår skolan och klassrummet som 
en ”farlig plats” om det inte är en moralisk plats – ett moraliskt rum? Hur 
kan lärare möta elever i olika sammanhang när det gäller att utveckla deras 
känsla av trygghet och tillit och bidra till att skapa ett klassrumsklimat där 
de kan ”våga mera” i en tid med ökat fokus på frågor om kommunikativa 
färdigheter i skola och samhälle? 

Hur möter vi olika sociala och moraliska utmaningar i skola och samhälls-
undervisning? På vilket sätt kan Honneths studier kring moralisk kränkning 
och hans skiss till erkännandets moral fungera som ett redskap för vidare 
didaktiska refl ektioner bland professionella lärare och bidra till att delvis 
nya frågor kan ställas i ett ständigt pågående arbete med att utveckla goda 
relationer i skolan och dess klassrum? Här kan en jämförelse göras med dels 
Dysthes tankar (2003b) som nämnts tidigare i detta kapitel, dels med en 
slutsats från David Karlsson (2006) när han skriver att: ”Honneth hämtar 
insikter från en rad vetenskapliga fält för att visa att såväl moralutveckling 
som kunskapsbildning föregås av en relation av erkännande. Först när jag 
blivit sedd kan jag bli en moralisk och vetgirig varelse”.23 Vilka former av 
intersubjektiv relation råder eller kan utvecklas i samhällsundervisningens 
klassrum?  De frågor som nämnts i denna refl ekterande sammanfattning 
är frågor som jag kommer att ta med mig till min analys i kapitel 8 av de 
gruppsamtal med elever och lärare som redovisas i kapitel 6 och till fort-
satta diskussioner av utvärderingar och andra texter. I det närmast följande 
avsnittet kommer Deweys uppfattningar om skolans demokratiska utbild-
ningsmiljö och tankar om social intelligens att behandlas. 

23  DN 20060711. 
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4.2 Att överväga det gemensamma – att utveckla
förmågan till aktivt erfarenhetsutbyte
I inledningen till och i den första delen av detta kapitel tar jag en utgångs-
punkt i Deweys tankar om demokrati och utbildning och det nära sam-
bandet dels mellan samhälle och kommunikation, dels mellan det gemen-
samma och utbildningen.  Den andra huvuddelen av detta kapitel ägnas åt 
tankar kring det gemensamma och vad det kan innebära att se utbildning, 
i detta fall skolans samhällsundervisning, som en demokratisk praktik för 
lärande genom samtal och för elevers delaktighet. I detta avsnitt utgår jag 
från Deweys uppfattning kring utbildningsbegreppet och hur han ser på 
skolan i Demokrati och utbildning (1916/1999) och i My Pedagogic Creed 
(1897/1972). Med utgångspunkt i hans uppfattning om utbildande erfa-
renheter och skolan som “a form of community life” diskuterar jag med 
hjälp av Wilfred Carr & Anthony Hartnett (1996) och det de benämner 
“ social intelligence” frågor om hur utbildningsmiljön kan bidra till att forma 
 demokratiska medborgare. 

4.2.1 Skolans demokratiska utbildningsmiljö och social intelligens
I Demokrati och utbildning studerar Dewey i kapitel 6 utbildning som be-
varande eller förändrande kraft. Han kommer fram till en formell defi nition 
av utbildning som ”den rekonstruktion eller reorganisation av erfarenheten 
som fördjupar erfarenhetens mening och förstärker förmågan att styra se-
nare erfarenheters riktning” (Dewey 1916/1999, s 117). Han uppehåller sig 
speciellt vid utbildande erfarenheter som skiljer sig från såväl de rutinmäs-
siga som nyckfulla erfarenheterna.24 I en sådan uppfattning av utbildning 
som en kontinuerlig rekonstruktion av erfarenhet är både processen och 
resultatet lika viktiga. Det fi nns en stor förtjänst, framhåller Dewey, i att 
betona värdet av ungas erfarenheter ”särskilt på grund av att det fi nns 
en tendens att betrakta dem som oväsentliga” (Dewey 1916/1999, s 120). 
Ytterligare ett centralt inslag i synen på utbildning som en kontinuerlig 
rekonstruktion av erfarenhet framhålls; den ”skiljer sig från uppfattningen 
om utbildning som förberedelse för en avlägsen framtid, som fullbordan, 
som yttre formering och som rekapitulation av det förgångna” (Dewey 
1916/1999, s 120). Liknande tankar har Dewey även givit uttryck för i My 
Pedagogic Creed där han konstaterar att skolan i första hand är en social 
institution och att utbildning är en social process och att det är “a process of 
living and not a preparation for future living” (Artikel II: What the School 

24 Jämför även Larsson 2004, avsnitt 4.3 om Deweys erfarenhetsbegrepp och 
den koppling som kan göras till hur han utvecklar det i boken Experience and 
Education från 1938.
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Is, My Pedagogic Creed, 1897/1972, s 87). Som en följd av detta skriver han 
i en senare punkt i samma artikel: 

I believe that much of present education fails because it neglects this 
fundamental principle of the school as a form of community life. […] 
As a result they do not become a part of the life experience of the child 
and so are not truly educative (Dewey 1897/1972, s 88).

Lika fundamental som erfarenhetens betydelse är för Deweys syn på utbild-
ning framstår här den grundläggande principen om skolan “as a form of 
community life”. En koncentrerad sammanfattning av det som jag uppfattar 
som centralt i detta synsätt fi nns hos Carr & Hartnett (1996), vilket jag 
också har redovisat i tidigare arbete (Larsson 2004). De skriver i avsnittet 
som behandlar Deweys uppfattningar om demokrati och utbildning att:

In the formation of democratic citizens, the most important native 
power of human beings is their social intelligence, and this can only 
be developed in an educational environment in which intelligence 
can be socialized through participation in co-operative deliberation, 
shared enquiries and collective decision-making. An educational en-
vironment which puts the power of social intelligence to full use is 
not one that prepares individuals for democracy but one that is itself 
democratically organized (Carr & Hartnett 1996, s 62–63). 

När Dewey förespråkar värdet av att undervisningsmiljön utformas som en 
demokratisk praktik är den intelligens eller kompetens/förmåga som behövs 
för att kunna undersöka och utveckla samhälleliga frågor och därigenom 
växa som individ och medborgare tillsammans med andra, det som benämns 
som “social intelligence” och utvecklas genom deltagande och samspel i en 
miljö som är genuint demokratisk i sina relationer och arbetsformer. Det 
handlar om att erbjuda en demokratisk kultur, som Carr & Hartnett (1996) 
också skriver, “in which pupils are encouraged to resolve practical, moral 
and social problems through joint activities and collective decision- making” 
(s 63). De framhåller även värdet av att detta sker genom en utbildning 
 organiserad så att eleverna kan utveckla samhälleliga eller kollektiva mål 
“by confronting shared problems and common concerns” (s 63).

När det gäller uttrycket “social intelligence” så används det i många 
olika sammanhang.25 Mitt intresse för detta väcktes när Carr & Hartnett 
(1996) använder det i det citat som återgivits ovan och som jag uppfat-
tar som ett uttryck för vad Dewey anser vara viktigt när demokratiska 
medborgare formas. Särskilt intressant i mitt sammanhang blir också den 
koppling som kan göras till lärande genom samtal, klassrumklimat och 

25 Exempel på aktuella användningsområden kring detta fi nns också i samband 
med begreppet ”socialt kapital” så som det används av bl a Bo Rothstein (2003), 
Sociala fällor och tillitens problem. Jämför även Englund 2006b. 
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elevers delaktighet. I Demokrati och utbildning skriver Dewey om “social 
effi ciency” till exempel som ett mål för utbildning och han diskuterar det i 
anslutning till medborgarskapsbegreppet. I den svenska utgåvan översätts 
“social  effi ciency” med social kompetens; ett begrepp som också används 
i många olika betydelser och i skiftande sammanhang med olika värde-
konnotationer. Här kan även jämförelser göras till begreppet demokratisk 
kompetens som ofta förekommer i samband med demokratifostran (se t ex 
ovan avsnitt 3.2.3). Vad skriver då Dewey om den sociala förmåga eller 
kompetens som kan vara ett mål för utbildningen av demokratiska med-
borgare? Han gör en direkt koppling till erfarenhetsbegreppet när han slår 
fast att ”i sista hand betyder social kompetens varken mer eller mindre än 
förmågan att delta i ett givande och tagande av erfarenhet. Detta täcker 
allt som gör den enes erfarenhet värdefull för andra” (Dewey 1916/1999, 
s 162). Förmågan att delta i ett öppet erfarenhetsutbyte tillsammans med 
andra förefaller således vara av avgörande betydelse. I ett följande avsnitt 
kommer Dewey in på relationen mellan demokrati och social kompetens 
och uttrycker den där på följande sätt:

om begreppet demokrati har en moralisk och ideal mening kan demo-
krati bara genomföras om den sociala kompetens som är värdefull för 
samhället krävs av alla och om möjligheten att utveckla sina person-
liga förmågor står öppen för alla (Dewey 1916/1999, s 164).

Han konstaterar vidare att målet social kompetens måste (som alla andra 
utbildningsmål) inlemmas i erfarenhetsprocessen och att ”social kompetens 
som utbildningsmål borde betyda att förmågan att fritt och fullt delta i 
gemensam aktivitet utvecklas” (Dewey 1916/1999, s 166).26 

Med dessa uppfattningar om social kompetens och ett fritt deltagande 
i gemensamma aktiviteter som ett erfarenhetsutbyte är vi tillbaka i den 
avgörande betydelse som kommunikationen och den sociala miljön har för 
lärande som behandlats i första delen av detta kapitel. Sambandet mellan 
kommunikation och erfarenhet framhåller Dewey också som en viktig förut-
sättning för kunskapsutveckling och meningsskapande.27 Dewey diskuterar 
detta bland annat med hjälp av uttrycket socialt lärostoff (Subject Matter as 
Social). När innehållsliga val görs i olika undervisningssituationer är det vik-
tigt att beakta ”stoffets sociala värde” (Dewey 1916/1999, s 238). En aspekt 
gäller läroplanens utformning och hur den, och därmed undervisningen, kan 

26 Jämför i den engelska upplagan: “… social effi ciency as an educational purpose 
should mean cultivation of power to join freely and fully in shared or common 
activities” (Dewey 1916/1985, s 130).
27 Se t ex Dewey 1916/1999, s 231–235 där han skriver om kunskapsutveckling 
hos den lärande.
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utformas så att den dels kan anpassas till det aktuella samhällslivets behov, 
dels kan bidra till att förbättra framtidens samhälle. Dewey skriver att:

En läroplan som erkänner undervisningens sociala ansvar måste se 
till att den knyter an till och återspeglar de svårigheter det innebär 
att leva tillsammans och att observation och vetande planeras så att 
social insikt och intresse utvecklas (Dewey 1916/1999, s 239, min 
kursivering).

Det Dewey här skriver om undervisningens sociala ansvar kan jämföras 
med vad han skriver om att en betoning av ”en mekanisk träning av läs-
ning, skrivning och räkning, grundar sig på okunnighet om vad som är 
det väsentliga vid förverkligandet av de demokratiska idealen. Omedvetet 
antar man att dessa ideal inte kan förverkligas” (Dewey 1916/1999, s 239). 
Vilken roll kan sådana förgivettaganden spela när det gäller glappet mellan 
den demokratiska retoriken i styrdokumenten och det vardagliga arbetet 
i skola och klassrum? Dewey utrycker lärarens problem i dessa samman-
hang på följande sätt: ”Läraren är särskilt utsatt för frestelsen att utforma 
sin uppgift utifrån elevens förmåga att tillägna sig och repetera stoffet i 
föreskrivna redovisningar, utan hänsyn till att materialet har betydelse för 
elevens aktivitet som en samhällsmedlem under utveckling” (s 239–240, 
min kursivering). Detta pekar i riktning mot ett synsätt som kan vara viktigt 
för utvecklandet av olika aspekter av elevers delaktighet i en kommunikativ 
och demokratisk praktik; att det som görs i undervisning och lärande ska 
ha betydelse för eleven som ”samhällsmedlem under utveckling”.

4.2.2 Refl ekterande sammanfattning – demokratiskt
erfarande i skolan?
Dewey betraktar utbildning som en kontinuerlig rekonstruktion av erfaren-
het och den erfarenhet som då krävs är den som är utbildande (educative) 
till skillnad från den som är nyckfull eller rutinmässig. I detta sammanhang 
skriver Dewey åter om utbildning som en social process – “a process of living 
and not a preparation for future living” och för fram den grundläggande 
principen om skolan “as a form of community life” (Dewey 1897/1972, 
s 87–88). För att utveckla ytterligare förståelse kring undervisningsmiljön 
som en social och demokratisk praktik och olika aspekter av elevers del-
aktighet vänder jag mig till Carr & Hartnett (1996) och begreppet “social 
intelligence” som de använder för att diskutera Deweys uppfattningar om 
utbildning och demokrati. Den sociala eller demokratiska kompetens som då 
betonas för att utbilda demokratiska medborgare är den som kan utvecklas 
tillsammans med andra när man arbetar med att i praktiken lösa moraliska 
och sociala problem som framstår som gemensamma angelägenheter. Det 
handlar om en förmåga som ges möjlighet att utveckla i ett fritt och öppet 
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erfarenhetsutbyte och ett synsätt där material och arbetssätt väljs så att det 
får ”betydelse för elevens aktivitet som en samhällsmedlem under utveck-
ling” (Dewey 1916/1999, s 240). 

När Dewey skriver om den demokratiska miljön i skolan betonar han 
således värdet av att den utformas så att elever kan utveckla utbildande 
erfarenheter i en miljö som är genuint demokratisk i sina relationer och 
arbetsformer. Jag vill i det sammanhanget anknyta något till skolans aktu-
ella styrdokument eftersom detta synsätt återfi nns i formuleringar i de nu 
gällande läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan där det exem-
pelvis framhålls att: ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla 
kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen 
skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt deltaga i samhällslivet” (Lpo 94, 2006, s 5). Idag redovisas, som 
bekant, samtidigt olika tillkortakommanden och brister i hur skolan och 
dess lärare lever upp till det demokratiska uppdrag som givits i läroplanen 
och andra styrdokument som starkt för tankarna till vad Dewey skriver, när 
han tror att utbildning misslyckas så länge som man förnekar den grundläg-
gande principen att betrakta skolan “as a form of community life”. Vilka 
möjligheter och svårigheter fi nns i skolans samhällsundervisning när det 
gäller att utveckla elevers erfarenheter samt deras demokratiska och sociala 
kompetens i olika former av delaktighet? 

Hur kan man mot bakgrund av det nyss sagda om läroplanens mål och det 
jag tagit upp ovan om social kompetens och värdet av en demokratisk kultur 
i utbildningen förstå följande utvärderingsresultat? I en fördjupad studie 
inom ramen för den nationella utvärderingen av grundskolan (NU03) med 
titeln Lusten och möjligheten – om lärarens betydelse, arbetssituation och 
förutsättningar (Skolverket 2006) presenteras siffror kring förhållanden som 
direkt berör elevers möjligheter att vara delaktiga i en form av demokratisk 
praktik; nämligen undervisningsplanering. Färre än hälften av de tillfrågade 
lärarna i årskurs nio, anger att de planerar de olika inslagen i undervisningen 
tillsammans med eleverna. När det gäller påståendet: ”Jag planerar de olika 
inslagen i ämnet tillsammans med eleverna” var det 6 % som svarade att det 
”stämmer mycket dåligt” och 52 % som svarade ”stämmer ganska dåligt”. 
Ett annat sätt att uttrycka dessa brister, om man jämför retorik och verklig-
het, är att 58 % av lärarna sällan eller aldrig planerar undervisningens olika 
inslag tillsammans med sina elever. 24 % av lärarna i undersökningen anser 
också att det är av ”mindre betydelse” för elevernas studieresultat om de får 
vara delaktiga i planeringen, en procent av de tillfrågade anger att det har 
”ingen betydelse”.28 Rapportens författare konstaterar sammanfattningsvis 
att: ”Resultatet ger en tudelad bild. Ena hälften av lärarkåren anger ett 

28 1688 lärare ingick i studien. 
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förhållningssätt som stämmer med riktlinjerna, den andra hälften anger att 
detta inte stämmer med deras undervisning” (Skolverket 2006, s 33).29 

En kritisk kommentar, bland annat utifrån dessa utvärderingsresultat, 
är om det räcker med att läroplanen tar det sociala ansvar som Dewey 
talar om. Vad betyder det om inte lärare tar till sig eller har redskap för 
att utveckla det uppdrag som ges och organiserar lärandet så att undervis-
ningspraktiken utformas med exempelvis ett socialt ansvarstagande så att 
insikt i och intresse för det gemensamma i samhället (att problematisera vad 
det innebär att leva tillsammans) kan utvecklas hos barn och ungdomar? 
Hur kan uppfattningar kring det gemensamma och olika aspekter kring 
elevers infl ytande och delaktighet förstås när det gäller skolans demokra-
tiska uppdrag? Vilka idéer kan exempelvis utvecklas med hjälp av Carr & 
Hartnetts (1996) uppfattning om att erbjuda elever en demokratisk kultur 
där de uppmuntras att arbeta med praktiska, moraliska och sociala problem 
tillsammans med andra och i gemensamt beslutsfattande?

4.3 Klassrummet som offentligt rum och refl exiv samverkan 
Avslutningsvis i detta kapitel avser jag att knyta ihop tankar om kommuni-
kation, social kompetens och erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter. 
I den första delen behandlar jag frågor om delaktighet i en gemenskap och 
några tanker kring det privata och offentliga i skola och samhälle. Ut-
gångspunkten tas hos Fraser (2003) och hennes syn på offentlighet. Vidare 
relaterar jag till skolan, huvudsakligen med exempel från Englund (2004, 
2007a) och Parker (2003, 2005), vilka belyser tankar om det privata och of-
fentliga i utbildningssammanhang. Genom de gruppsamtal med elever, som 
redovisas i kapitel 6, har jag kommit i kontakt med uppfattningar som visar 
på hur stor uppdelningen kan vara dels mellan olika intressegrupper inom 
samma klass, dels mellan elever i olika klasser och på olika program. Hur 
dessa förhållanden skulle kunna mötas studeras, i den andra delen (4.3.2), 
med hjälp av Honneths (2003) begrepp refl exiv samverkan där han utifrån 
några av Deweys texter undersöker sambandet mellan kommunikation och 
det gemensamma. 

29 Jämför dels läroplanens formulering där det i avsnitt 2.3 slås fast att ”Lära-
ren skall […] se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund 
får ett reellt infl ytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll” 
(Lpo 94/2006, s 13), dels den slutsats som dras i Skolverket 2006, s 47: Det fi nns 
”anledning att uppmärksamma lärarnas inställning till styrdokumenten ur såväl 
ett måluppfyllelse- som ett likvärdighetsperspektiv. Styrdokumenten utgör förord-
ningar och alla elever och föräldrar måste därför kunna förutsätta att läroplanens 
och kursplanernas funktion, innehåll och innebörd är väl känd av elevernas lärare.” 
Jämför även Almgren (2006), för att överväga eventuellt andra tolkningar av de 
resultat som redovisas.
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4.3.1 Klassrummet som offentligt rum – om det privata och offentliga
När Dewey (1927/1988) i The Public and Its Problems skriver om demo-
kratins livskraft i ett samhälle betonar han vid sidan av utbildning värdet 
av en offentlig kommunikation för att medborgarna ska kunna utveckla de 
kunskaper som behövs i en fungerande demokrati. När begreppet offentlig-
het diskuteras idag tas ofta en utgångspunkt hos Jürgen Habermas (1984) 
och hans bok Borgerlig offentlighet: kategorierna ”privat” och ”offentligt” 
i det moderna samhället och i de olika kommentarer som hans texter givit 
upphov till. En sådan kommentar fi nns hos Fraser (2003) när hon, som jag 
uppfattar det, utgår från ett vidare betraktelsesätt av begreppet offentlighet 
som också kan vara relevant för skola och klassrum. Fraser skriver bland 
annat om offentlighet som ”en arena i moderna samhällen där det politiska 
deltagandet iscensätts i talets medium […] en arena för debatt och delibe-
ration” och som ”det rum där medborgarna dryftar sina gemensamma 
angelägenheter” (2003, s 135). Englund (2007a) talar, bland annat med 
referens till Fraser, om skolan och klassrummet som svag offentlighet. Ett 
sådant synsätt där skolan betraktas som en offentlig sfär som 

överstiger den privata … innebär en potential för möten mellan olika 
kulturer, uppfattningar, värderingar etc. Att betrakta skolan just som 
en svag offentlighet, innebär också att den kan spegla sig i den starka 
offentlighet som samhällsdebatten förs i och som skolan som svag 
offentlighet har att förhålla sig till (Englund 2007a, s 18, not 7).

När Englund (2007a) skriver om kommunikation i skolan och klassrummet 
som en svag offentlighet pekar han således på sambandet mellan skolans och 
samhällets offentlighet. Genom att delta i skolans kommunikativa gemen-
skap, i skolan som en svag offentlighet, ges elever möjlighet att utveckla en 
potential för deltagande också i samhällslivets starka offentligheter. 

Vad som i detta sammanhang kan vara intressant att undersöka är hur 
frågor kring elevers delaktighet och det gemensamma kan kopplas till of-
fentlighet inom utbildning och skola. Vad kan det innebära att skolan och 
klassrummet betraktas som ett offentligt rum för att närmare studera hur 
en medborgerlig kultur kan utvecklas genom möten mellan ungdomar med 
olika synsätt, perspektiv och värderingar? Detta fi nns också som ett synsätt 
hos Parker (2003, 2005) när han betraktar skolan som en offentlig plats. 
En jämförelse kan här även göras med vad Englund (2004) skriver om att 
viktiga antaganden om deliberativa samtal i skolan vilar på ”förutsättningen 
att skolan är ett offentligt rum där pluralismen har företräde” (s 65).30 Både 
Parker och Englund betraktar således skolan som en del av det offentliga 
samhället – en offentlig och pluralistisk sfär – där skilda synsätt, perspektiv 

30 Jämför även Englund 2005, Det goda samtalets potentialer – om klassrummet 
som offentlighet.
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och värderingar synliggörs och där olika argument kan mötas, klargöras 
och fördjupas. Parker (2005) menar att huvudskälet till att skolor är ideala 
platser för demokratisk medborgarfostran är att 

a school is not a private place, like our homes, but a public, civic place 
with a congregation of diverse students. […] Compared to home life, 
schools are like village squares, cities, crossroads, meeting places, 
community centers, marketplaces. When aimed at democratic ends 
and supported by the proper democratic conditions, the interaction 
in schools can help children enter the social consciousness of puberty 
and develop the habits of thinking and caring necessary for public 
life. They can learn the tolerance, the respect, the sense of justice, 
and the knack for forging public policy with others whether one likes 
them or not (Parker 2005, s 347–348).

Detta är den stora potentialen för de allmänna och offentliga platser vi 
kallar skolor, sammanfattar Parker (2005). Frågan om vilken betydelse 
ett sådant synsätt kan ha för att bidra till att utveckla kvaliteten i skolans 
samhällsundervisning är som bekant central i avhandlingens tredje fråge-
ställning.

Parker (2005) tar en ingång i den aktuella problematiken genom att ut-
trycka en oro för egoistiska tendenser (idiocy) och betona ett gemenskaps-
perspektiv, där det gemensamma, det samhälleliga och offentliga förs fram 
som särskilt viktigt i skolans demokratifostrande arbete. Parker hänvisar 
här, som jag gjort tidigare i detta kapitel, till Deweys uttryck “the problems 
of living together” för att visa på behovet av fortsatta studier inom området 
bland annat med hjälp av Deweys tankar kring hur det gemensamma kan 
utvecklas i demokratifostrande sammanhang. Parkers användning av ordet 
“idiocy” går tillbaka till det grekiska ”idios” som betyder privat, separat, 
självcentrerad, självisk – vad som på svenska idag skulle kunna benämnas 
med orden egoism eller överdrivet individualistisk. I antikens Grekland, 
när en persons beteende blev ”idiotiskt”, skriver Parker (2005), blev denne 
speciellt fokuserad på privata saker utan att vilja förstå eller bry sig om det 
allmänna eller det gemensamma bästa. Personen betraktades som viljelös 
och utan tankar på vilka farliga konsekvenser detta beteende kunde få 
för andra personer. En person som handlar ”idiotiskt” är en person vars 
självcentrering underminerar hans eller hennes medborgerliga identitet och, 
fortsätter Parker, privat vinning är målet och samhället gör bäst i att inte 
ställa sig i vägen. Något som förbryllar honom är hur egoistiskt handlande 
har vuxit i omfattning från att vara ett undantag i antikens grekiska stads-
stater till att bli vardagsmat i dagens ekonomiskt väl utvecklade länder.31

31 Som en förklaring anger Parker (2005) att: ”Kapitalism, individualism och 
överfl öd är en kraftfull brygd” (s 346, min översättning). Jämför även som en annan 
källa till kunskaper inom området: Zygmunt Bauman (2002), Det individualiserade 
samhället.
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Hur förhåller det sig nu med samhällets utbildningssektor? ”Använder sko-
lor sina mänskliga och materiella resurser för att producera egoister eller 
medborgare”, frågar sig Parker (2005) och fortsätter ”Vad kan skolan göra 
för att tämja en rå individualism och annat omoraliskt och egoistiskt hand-
lande?” (s 346, min översättning). Han menar att många skolor redan under-
visar för medborgarskap på ett bra sätt, men att det bland annat behövs en 
ökad tydlighet. Parker (2005) lyfter fram tre olika grundantaganden för att 
lyckas bättre med medborgerlig fostran i skolan. Dessa antaganden är att:

• demokrati är inget fulländat system, men eftersom den är bättre än 
andra kända system behöver den inte ifrågasättas, men väl utvecklas 
i riktning mot att leva upp till sina ideal på ett bättre sätt

• det fi nns ingen demokrati utan demokrater och dessa är inte givna av 
naturen utan måste skapas – det handlar om ett gemenskapsbygge

• engagerade medborgare kan inte åstadkommas av bara luft, tolerans 
utvecklas exempelvis tillsammans med andra, man föds inte med ut-
vecklade färdigheter att deliberera kring politiska beslut tillsammans 
med andra medborgare vars tro eller kultur man kanske inte gillar 
(Parker 2005, s 348, min översättning).

På detta följer tre olika handlingsinriktningar som enligt Parker (2003, 
2005) är nyckelfaktorer i arbetet med att utveckla demokratifostran i sko-
lan och i enlighet med ovanstående antaganden. Dessa återkommer jag till 
i avhandlingens sjunde kapitel. 

4.3.2 Refl exiv samverkan
Till sist i detta kapitel avser jag att knyta ihop några av de tankar om kom-
munikation och det gemensamma som behandlats tidigare i kapitlet med 
hjälp av begreppet refl exiv samverkan. Honneth (2003) har genomfört för-
djupade studier av demokratins politiska och sociala ideal utifrån Deweys 
demokratisyn med uppfattningen om demokrati som refl exiv samverkan.32 
Honneths arbete syftar till, som jag tolkar honom, att visa på att det kan fi n-
nas fl er alternativ till den politiska liberalismen än de två former av radikal 
demokrati som benämns republikanism och proceduralism. Han gör detta 
genom en rekonstruktion av Deweys demokratiteori med syfte att ”förstå 
hur Dewey i sin konception tänker samman refl exivt förfarande och politisk 
gemenskap, hur han sammanför idén om demokratisk deliberation med 

32 Det är i boken Erkännande. Praktisk-fi losofi ska studier i kapitel 5 detta sker. 
Kapitlets rubrik är ”Demokrati som refl exiv samverkan John Dewey och den sam-
tida demokratiteorin”.
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föreställningen om gemensamma målsättningar” (Honneth 2003, s 177).33 
Deweys försök att skapa en utvidgad demokrati utgår, enligt Honneth, inte 
från den kommunikativa rådplägningen, utan från den samhälleliga sam-
verkan – detta är också ledstjärnan för Honneth som skriver: 

Min tes lyder i all korthet: eftersom Dewey uppfattar demokratin 
som en refl exiv form av samverkan, så kan han i sin konception sam-
manföra de båda elementen rationell deliberation och demokratisk 
gemenskap, vilka i den samtida demokratiteorin polariserats i två 
positioner som står mot varandra (Honneth 2003, s 178).

Jag avser inte att gå närmare in på det som gäller det politiska systemet som 
sådant, utan söka efter några tankar kring i vilken omfattning begreppet 
refl exiv samverkan och det innehåll som Honneth ger det kan användas i 
samband med mitt intresse för att studera olika aspekter av samhällsun-
dervisning som en kommunikativ och demokratisk praktik. I det samman-
hanget blir bland annat talet om ”demokratins individualism” intressant så 
som Honneth lyfter fram det från Deweys text The Ethics of Democracy 
från 1888. Demokratins individualism handlar om en tillit till varje individs 
förmåga att ingå i en gemenskap och att kunskaper om demokrati inte kan 
tillföras en människa utifrån.  

Det måste ta sin början i människan själv, hur mycket än samhällets 
förtjänster och visdom bidrar. Personligt ansvar, individuellt initiativ, 
dessa är demokratins kännetecken. (…) Men det är en etisk indivi-
dualism, inte en numerisk sådan; det är en frihetens och ansvarets 
individualism, en individualism som tar initiativ till och för det etiska 
idealet, inte en laglöshetens individualism (Citerat från Dewey 1888, 
s 243–244 hos Honneth 2003, s 185–186).

När det gemensamma tas tillvara och ses som ett slags kooperativt projekt 
så framstår ett ideal som benämns demokrati med syfte att förverkliga 
gemensamma mål. ”Därvidlag tilltror samhällsmedlemmarna ömsesidigt 
varandra att kunna fullända sina egna förmågor just på det sätt som tjänar 
det gemensamma goda” (Honneth 2003, s 186). När det så gäller Deweys 
demokratimodell i The Public and Its Problems från 1927, såsom Honneth 
uppfattar den, handlar det bland annat om ett tydliggörande av ”samman-
hanget mellan den individuella personlighetsutvecklingen och en demokra-
tisk gemenskap, vilken presenteras som ett fritt utbytesförhållande mellan 
samarbetande grupper” (Honneth 2003, s 190). Han diskuterar vidare det 

33 Honneth går tillväga på ett liknande sätt som när han utvecklar sin skiss till 
erkännandets moral. Han studerar en text från den unge Dewey, The Ethics of 
Democracy (1888) och en text från dennes senare produktion The Public and Its 
Problems (1927) för att problematisera olika aspekter av det individuella och det 
samhälleliga i kommunikativa möten och olika gemenskapsformer. 
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offentliga och statens roll när det gäller att ”säkra sociala betingelser under 
vilka alla medborgare otvunget och med samma möjligheter kan artikulera 
sina intressen” (Honneth 2003, s 195–196). Honneth belyser ett annat cen-
tralt inslag hos Dewey med följande längre citat: 

Vid sökandet efter de betingelser under vilka den outvecklade of-
fentlighet som fi nns idag kan fungera demokratiskt, så kan vi utgå 
från en utsaga om den demokratiska idén i dess allmänna sociala 
betydelse. Ur individens perspektiv består den i att på ansvarigt sätt 
och allt efter förmåga bidra till att forma och styra aktiviteterna 
hos de grupper som man tillhör, samt i att allt efter det behov man 
har ta del i de värden som gruppen upprätthåller. Ur gruppens per-
spektiv kräver denna idé att gruppmedlemmarnas potentialer får 
möjlighet att utvecklas i samklang med de intressen och tillgångar 
som är gemensamma (Från Dewey 1927, s 147 citerat från Honneth 
2003, s 198).

Enligt Honneth är det viktigt att vi utvecklar ett medvetande om att delat 
ansvar och samverkan behövs för att den enskilde individen ska ”komma 
till klarhet över att demokratiska förfaringssätt för viljebildning utgör ett 
medel för gemensam problemlösning” (Honneth 2003, s 199–200). Flera 
av de avslutande tankarna hos Honneth handlar om hur en revitalisering 
av demokratin kan kopplas till en samhällelig kooperativ arbetsfördelning 
och att erfarenheterna från denna sedan kan användas för att fördjupa den 
politiska demokratin. En kritisk fråga är hur dessa ideal som närmast byg-
ger på uppfattningar från ett förindustriellt samhälle kan förstås idag? Den 
frågan ligger dock utanför ramen för detta arbete och jag riktar i stället här 
mitt intresse mot vilka inslag i övervägandet kring en refl exiv samverkan 
som kan vara av betydelse för skolans samhällsundervisning. En slutsats hos 
Honneth, som jag anser är viktig ur ett utbildningsperspektiv, är att den 
mellanmänskliga samverkan som blir resultatet av kommunikativa möten är 
minst lika viktig som det intersubjektiva talet. Därmed framgår också den 
betydelse som en öppen och fri kommunikation kan ha för social samverkan 
och hur betydelsefull en sådan refl exiv samverkan kan vara när unga sam-
hällsmedlemmar utvecklar och fördjupar sin demokratiska förståelse och 
sitt demokratiska handlande. Detta är också att med Dewey och Honneth 
visa på uppfattningen att idén om demokrati inte enbart är ett politiskt ideal 
utan också ett socialt ideal.
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4.3.3 Refl ekterande sammanfattning – skolan som en mötesplats för 
det offentliga och gemensamma?
När jag diskuterar frågor om det privata och offentliga med inriktning mot 
skolans samhällsundervisning tas utgångspunkten hos Fraser (2003) när hon 
skriver om offentlighet som en arena eller ett rum där deltagarna övervä-
ger gemensamma angelägenheter. När Englund (2007a) skriver om skolan 
som en offentlig sfär, där det privata kan överskridas genom olika möten, 
betraktar han skola och klassrum som en svag offentlighet i förhållande till 
samhällets starka offentlighet. Parker (2005) ser en stor potential i att be-
trakta skolan som en allmän och offentlig plats. Skolan är en ideal plats för 
demokratisk medborgarfostran eftersom den är en mötesplats för barn och 
ungdomar med en mångfald av olika bakgrunder och uppfattningar. Men 
hur utnyttjas då denna potential i skolans samhällsundervisning och hur 
kommer frågor kring det privata och offentliga till uttryck? Hur möts olika 
former av individualism och det gemensamma i samhällsundervisningens 
klassrum? Detta är frågor som jag tar med till gruppsamtalen och analysen 
av dessa för att studera möjligheter och svårigheter för elever att överväga 
det gemensamma och hur deras delaktighet påverkas. 

Med Honneths syn på demokrati som en form av refl exiv samverkan 
kan såväl kommunikation som delaktighet i en gemenskap ses som vik-
tiga inslag också i skolans demokratifostran. Detta understryks också av 
uppfattningen att den mellanmänskliga samverkan som blir resultatet av 
kommunikativa möten är lika viktig som samtalet. Tankar kring en ”modell 
för refl exiv samverkan”, som dels är inspirerad av detta resonemang, dels 
av Parkers (2003) text kring olika slags deliberationsgrupper34, har tagits 
upp vid samtal med elever och lärare. Hur kan tankar kring detta synsätt 
på samverkan bidra till att bryta rutinmässiga undervisningsmönster och 
att skapa andra arbetsformer för att synliggöra värdet av att människor 
med en mångfald av olika erfarenheter och intressen möts för att bidra till 
det gemensamma i demokratin? Kan möten organiseras mellan elever från 
olika klasser och program i mer eller mindre tillfälliga samtalsgrupper när 
det fi nns frågor som bedöms vara av gemensamt intresse för en grupp ung-
domar? Ett övergripande intresse för mitt arbete, som jag redan talat om i 
kapitel 3, är också i vilken utsträckning idéer kring en deliberativ didaktik 
kan utvecklas med förankring i Honneths tankar om refl exiv samverkan. 
Liknande tankar kommer även till uttryck hos Dysthe (2003a) när hon skri-

34 Se Parker 2003, t ex s 73–74. En annan inspirationskälla när det gäller att tänka 
i dessa banor har varit diskussioner kring hur meningsfulla korta kärnämneskurser 
om 50 poäng i gymnasieskolan kan vara om de studeras var för sig på traditionellt 
sätt och vilka möjligheter som fi nns till att integrera olika moment från ämnen som 
historia (dock inte aktuellt efter regeringsbeslut i oktober 2006) och religion med 
den mer omfattande kärnämneskursen i samhällskunskap.
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ver om att lärande utifrån Dewey och George Herbert Mead uppfattas som 
”processer på det intersubjektiva området, såsom deltagande i aktiviteter 
inom olika kommunikationsgrupper där menig skapas” (s 16). I det följande 
kapitlet diskuterar jag närmast frågor kring de metodologiska överväganden 
som görs i detta arbete. 
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KAPITEL 5 

Metodologiska överväganden

I det närmast föregående kapitlet har jag visat på hur pragmatismen i form 
av John Deweys texter om demokrati och utbildning och hans syn på bland 
annat kommunikation och kunskap är vägledande för mitt arbete. I detta 
kapitel kommer jag att mot den bakgrunden diskutera mina metodologiska 
överväganden och tillvägagångssätt. I enlighet med en pragmatisk kunskaps-
syn är det min avsikt att ge uttryck för en mångfald av uppfattningar om 
demokrati och samhällsundervisning utifrån avhandlingens syfte och fråge-
ställningar och på så sätt bidra till det pågående offentliga samtalet inom 
området. Det är uppfattningar som möter i forskningstexter, auktoritativa 
myndighetstexter och i samtal med elever och lärare i fokusgrupper/grupp-
samtal. Urval av de texter som studeras inom avhandlingens ram har gjorts 
med en ambition att låta olika röster komma till tals i de mångfasetterade och 
komplexa frågor som berör demokrati och skolans samhällsundervisning. I 
fokus står också elevers och lärares röster, erfarenheter och uppfattningar 
såsom de kommer till uttryck indirekt genom min presentation av annan 
forskning och mer direkt genom min redovisning och tolkning av samtalen 
i fokusgrupper/gruppsamtalen som jag diskuterar i det följande kapitlet (6) 
och i den fortsatta analysen. Vägledande för de metodiska övervägandena 
är Gert Biesta & Nicholas Burbules (2003) Pragmatism and Educational 
Research, Carl Anders Säfström & Leif Östman (1999) Textanalys samt när 
det gäller fokusgrupper och gruppsamtal texter av Victoria Wibeck (2000) 
och David Morgan (1997). 

5.1 Deweys pragmatism och “educational inquiry”
När det gäller sambandet mellan det teoretiska perspektivet och de meto-
dologiska övervägandena vill jag framhålla några uppfattningar som jag 
anser vara väsentliga för min användning av pragmatismen. Redan i de 
inledande raderna ovan har jag pekat på värdet av att låta en mångfald av 
olika uppfattningar komma till uttryck. En annan utgångspunkt är att de 
tolkningar och den analys som görs bör ses som en av ett fl ertal möjliga och 
att det inte fi nns en metod som kan anses vara den ”rätta”. När Biesta & 
Burbules (2003) diskuterar vilka implikationer Deweys pragmatism kan ha 
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för vetenskap och forskning – speciellt pedagogisk forskning – framhåller 
de att

pragmatism proposes neither a specifi c “program” for the conduct 
of educational research, nor any specifi c research methods. What it 
does offer, however, is a distinct perspective on educational research, 
a specifi c way to understand the possibilities and the limitations of 
research in, on, and for education. What makes this perspective 
different from other ways of understanding educational research  
(and other research more generally) is fi rst and foremost its under-
lying transactional framework, which allows for an understanding 
of knowledge as a function of and for human action, and an under-
standing of human interaction and communication in thoroughly 
practical terms (Biesta & Burbules 2003, s 107). 

Betoningen av både det transaktionella och det praktiska som återges i ci-
tatet är centralt när det gäller min syn på den pedagogiska forskningen och 
dess roll. Med den transaktionella kunskapssynen följer att samspelet mellan 
elever och lärare och utbildningsmiljön ständigt varierar och förändras samt 
att varje undervisningssituation och dess problem ses som unika. Därför kan 
inte den pedagogiska forskningen resultera i bestämda regler för hur under-
visning ska bedrivas i en specifi k situation. Vad forskningen däremot kan 
och ska bidra med är att erbjuda en mångfald av olika perspektiv och möj-
ligheter som kan användas för att utveckla olika undervisningssituationer 
och på så sätt bidra till att utveckla elevers erfarenhet, handlingspotential 
och kunskap. “Such knowledge is without doubt of extreme importance for 
educational practitioners, but they should not expect that this will tell them 
what to do” (Biesta & Burbules 2003, s 110). Jag återkommer senare något 
till detta samband mellan utbildningsforskning och undervisningspraktik, 
men närmast kommer jag att anknyta till Deweys teori om undersökningar 
och tankar om forskning.

Biesta & Burbules (2003) lyfter, med referens till Dewey, fram idén om 
“educational inquiry” som en ”tankemodell” för utbildningsforskning. Vid 
en jämförelse med “inquiry” som ett mer allmänt tillvägagångssätt för att 
undersöka olika förhållanden betonar de i forskningssammanhang dels 
intersubjektivitetsapekter, dels vad de benämner “conceptual operations” 
där tänkande och refl ektion framhålls tillsammans med ett mer deliberativt 
och oberoende förhållningssätt. Dewey presenterar en teori om en allmän 
undersökningsmodell – a model of inquiry – som bygger på ett antal steg 
för att identifi era problem och att utreda dessa samt att fi nna lämpliga 
handlingssätt (lines of action) för att åtgärda det som ses som problema-
tiskt.35 En sådan modell kan i utbildningssammanhang exemplifi eras med 

35 Dewey presenterar sin teori om “inquiry” på delvis skilda sätt och i några olika 
sammanhang, för referens till dessa se Biesta & Burbules 2003, s 57–58. En annan 
referens är Sveinung Vaage 2003, s 136–137.
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hur en lärare kan gå till väga när någon problematisk situation uppstår 
i klassrummet. När en lärare identifi erat ett problem överväger hon eller 
han tänkbara lösningar och utvecklar en idé eller utarbetar ett förslag som 
prövas för att ge utrymme för sådana handlingar som leder till en förändrad 
situation. Genom detta sekventiella och mer genomtänkta sätt att gå tillväga 
undviks det som Dewey ofta kritiserar som enbart “trial and error” eller 
som slumpvisa och nyckfulla åtgärder i utbildningen vilket jag skrivit om i 
föregående kapitel.

What distinguishes inquiry from trial and error is the fact that the 
transformation of the situation is controlled or directed by means 
of refl ection or thinking. The process of inquiry thus consists of the 
cooperation of two kinds of operations: existential operations (the 
actual transformation of the situation) and conceptual operations 
(refl ection or thinking) (Biesta & Burbules 2003, s 59).

Ett viktigt syfte med sådana “conceptional operations” är, enligt Biesta 
& Burbules (2003), att utveckla förslag till möjliga handlingsvägar. När 
systematiska studier med inriktning mot handling och konsekvenser görs 
på ett övervägande sätt (deliberativt) och oberoende av mer konkret pro-
blemlösande undersökningar i en specifi k situation närmar vi oss enligt 
Dewey forskning och vetenskap i form av “educational inquiry”. Deweys 
syn på forskning kan översiktligt sägas vara inriktad på det logiska och på 
allmänt systematiska undersökningar. Men Biesta & Burbules (2003) fram-
håller också med utgångspunkt i Deweys synsätt att: “What is important 
about research, however, is that it is conducted in the open, that it is made 
totally transparent, so that others (researcher, but not only researchers) 
can follow critically how the conclusions of a particular inquiry have been 
reached” (s 70). En kunskapssyn grundad på Deweys pragmatism innebär 
också att kunskap betraktas som temporär (och felbar) och att värdet av 
forskningsbidrag prövas i en intersubjektiv process. Intersubjektivitet är 
något som Säfström & Östman (1999a) framhåller som centralt när det 
gäller den epistemologiska traditionen inom pragmatismen.36 Genom att 
eftersträva intersubjektivitet och att låta många röster komma till tals samt 
lyfta fram ett fl ertal uppfattningar om en verksamhet är det möjligt att öka 
handlingspotentialen. De menar också att det fi nns 

en annan mycket viktig pragmatisk princip bakom intersubjektivitets-
tanken, nämligen den s.k. fallabilitetstesen, vilken, enkelt uttryckt, 
lyder att vi människor är felbara. Eftersom vi är felbara är det en 
poäng att så många människor som möjligt får göra sin röst hörd. 
Därmed ökar vi chansen att få till stånd välgrundade överenskom-
melser (Säfström & Östman 1999a, s 22).

36 För ytterligare resonemang kring dessa frågor se Cleo Cherryholmes (1988), 
Power and Criticism.
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När det gäller själva tillvägagångssättet vid “educational inquiry” uppe-
håller sig Biesta & Burbules (2003) inte särskilt ingående vid detta utan de 
menar att det handlar om samma grundidé som vid andra former av mer 
övervägande och oberoende undersökningar av olika mänskliga relatio-
ner. Vad de i stället utförligt betonar är, som jag nämnt tidigare, det nära 
och ömsesidiga sambandet mellan utbildningens praktik och pedagogisk 
forskning. 

Educational practice is “the beginning and the close” of all educa-
tional inquiry. On the one hand, it is the sole source of the problems 
to be investigated. It provides the data and the subject matter that 
form the problems of inquiry. On the other hand, educational practice 
is also “the fi nal test of value of the conclusions of all researches” 
(Biesta & Burbules 2003, s 79).

Ett sådant synsätt som betonar det nära och ömsesidiga sambandet mellan 
utbildningens praktik och pedagogisk forskning är således centralt i mitt 
 arbete med denna avhandling. Genom mitt mångåriga arbete som lärare 
i samhällskunskap i gymnasieskolan har jag, på gott och ont, en speciell 
inblick i och erfarenhet av de frågor som står i fokus för denna avhandling. 
Hur detta påverkar mitt forskningsarbete har jag dels diskuterat i licentiat-
uppsatsen (Larsson 2004), dels återkommer jag något till detta i slutet av 
detta kapitel. Min ambition att genom avhandlingstexten diskutera exempel 
från såväl forsknings- och myndighetstexter som elev- och läraruppfattning-
ar från skolans undervisningspraktik är också grundad i detta synsätt. 

Hur ser då sambandet mellan forskningsresultat och undervisningsprak-
tik ut när det gäller Deweys pragmatism och “educational inquiry”? Biesta 
& Burbules (2003) pekar på Deweys syn på utbildning som snarare en 
konst än en vetenskap, och de skriver “to be more precise: that it is an art 
that can be informed by science, that is, by the outcomes of educational 
inquiry” (s  79). Genom att utbildningen, eller snarare lärare i en undervis-
ningspraktik, på så sätt kan hämta idéer och inspiration från den pedago-
giska forskningen erbjuds underlag för olika didaktiska överväganden. Att 
det handlar just om ett erbjudande och inte konkreta förslag i specifi ka 
undervisnings- och lärandesituationer uppfattar jag som viktigt. Det är 
något som Biesta & Burbules (2003) också återkommer till och uttrycker 
på fl era sätt, exempelvis när de poängterar kunskapens temporära karaktär 
och det unika i varje undervisningssituation. De framhåller dels att Dewey 
betonar att “the conclusions of educational inquiry cannot be converted 
into immediate rules of educational action (s 80), dels att:

The results of educational inquiries provide educators with a wider 
range of alternatives from which to select, in dealing with individual 
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situations. That is all they can do. They enrich the educator’s ability 
to judge (Biesta & Burbules 2003, s 80). 

Pragmatismens (transaktionella) kunskapssyn och tanken på ett samspel 
mellan vardagskunskaper, undervisningspraktik och pedagogisk forskning 
ligger också till grund för Säfström & Östman (1999a) när de redovisar sin 
syn på textstudier. De framhåller att ”[f]ör en pragmatist fi nns det ingen 
naturlig hierarki mellan olika kunskapsformer (t.ex. vardagskunskap och 
vetenskap)” (s. 20) och benämner sitt synsätt som syftesrelaterade analyser. 
Detta innebär att en analys är konstruerad för ett specifi kt syfte och att 
resultaten ska förstås just i förhållande till det syftet. Det handlar således 
inte om universella kunskapsanspråk utan det ”innebär att analyserna själva 
skall betraktas som bidrag till ett fortgående samtal om de fenomen eller 
händelser som fokuseras” (Säfström & Östman 1999b, s 115). Med detta 
avhandlingsarbete vill jag således bidra till ett samtal om att omförstå 
skolans samhällsundervisning i en kommunikativ riktning utifrån avhand-
lingens syfte och frågeställningar kring samtal, klassrumsklimat och elevers 
delaktighet. I det närmast följande avsnittet diskuterar jag utgångspunkter 
och tillvägagångssätt när det gäller de samtal med elever och lärare som jag 
genomfört inom ramen för detta arbete.

5.2 Gruppsamtal med elever och lärare
Som jag kortfattat redovisat i avhandlingens första kapitel genomförde 
jag i arbetet med licentiatuppsatsen gruppsamtal med lärare och elever i 
gymnasieskolan. Syftet var att tillföra ytterligare perspektiv kring de de-
mokratiska dimensioner i samhällsundervisningen som jag studerade samt 
att låta elevers och lärares uppfattningar i dessa frågor komma till uttryck. 
Jag besökte tre större gymnasieskolor i Mellansverige och samtalade med en 
grupp med fyra lärare och en grupp med fyra elever på respektive skola. De 
samtalen hade delvis karaktären av en pilotstudie för att undersöka vilken 
information som kan erhållas genom sådana samtal (se Larsson 2004, av-
snitt 5.2). Nu har jag genomfört samtal med ytterligare fyra elevgrupper och 
en lärargrupp på en av dessa skolor. Även de gruppsamtalen har genomförts 
utifrån de metodiska utgångspunkter som användes i de tidigare, men nu 
med en tydligare fokusering mot lärande genom samtal, klassrumsklimat 
och elevers delaktighet i enlighet med avhandlingens syfte och de sam-
talsmallar som jag utarbetat och som närmare presenteras nedan och som 
återfi nns i bilaga 1 (elever) och 2 (lärare). I de nu genomförda samtalen har 
även elever på gymnasieskolans yrkesförberedande program deltagit. I den 
närmast följande texten redovisar och diskuterar jag olika överväganden 
och mitt tillvägagångssätt i föreliggande studie. 
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5.2.1 Gruppsamtalet som kunskapskälla – fokusgrupper 
De gruppsamtal som genomfördes i samband med licentiatuppsatsen visade 
på möjligheter att få ta del av en mångfald olika uppfattningar kring såväl 
positiva som negativa elev- och lärarerfarenheter av demokrati och sam-
hällsundervisning. Mina positiva reaktioner på gruppsamtalets möjligheter 
liknar dem som Wibeck (2000) ger uttryck för när hon skriver om fokus-
grupper i sin forskning och hur hon har ”överraskats av de möjligheter som 
metoden innebär, och av hur rika data som kan genereras” (s 7). Hon fram-
håller också ett par andra fördelar med fokusgrupper; nämligen att mycket 
information kan samlas på kort tid och att om samtalet eller diskussionen 
i gruppen ”blir lyckad genereras dessutom ett dynamiskt material som kan 
analyseras på fl era olika sätt” (Wibeck 2000, s 14). Vad krävs då för att 
ett gruppsamtal ska betraktas som ett fokusgruppssamtal? Jag har tidigare 
karakteriserat mina gruppsamtal som en kvalitativ forskningsintervju med 
syfte att få ta del av uppfattningar om demokrati och samhällsundervisning 
utifrån min samtalsmall och de intervjuades eget perspektiv samt framhål-
lit att den intersubjektiva interaktionen i intervjusamtalet är viktig, bland 
annat i enlighet med Steinar Kvales (1997) syn på intervjuer och en prag-
matisk syn på hur kunskap utvecklas genom interaktion. Här fi nns en god 
överensstämmelse med hur fokusgrupper beskrivs. En defi nition som ofta 
används är den som Morgan (1997) har utarbetat, och som även Wibeck 
refererar till. Morgan föredrar en bred defi nition 

that broadly defi nes focus groups as a research technique that col-
lects data through group interaction on a topic determined by the 
researcher. In essence, it is the researcher’s interest that provides the 
focus, whereas the data themselves come from the group interaction 
(Morgan 1997, s 6).

Wibeck (2000) pekar på tre viktiga aspekter av Morgans defi nition; det är 
en forskningsteknik, data samlas in genom gruppinteraktion och ämnet för 
samtalet bestäms av forskaren. Hon framhåller också att det handlar om ett 
strukturerat gruppsamtal som är arrangerat av forskaren och att samtalsle-
darens, eller moderatorns, roll är att vara tillbakadragen och ”ge utrymme åt 
deltagarna att samtala med varandra snarare än med moderatorn” (Wibeck 
2000, s 25). Mot bakgrund av dessa grundläggande defi nitioner av fokus-
grupper uppfattar jag det som rimligt att benämna de gruppsamtal som 
jag genomfört också som fokusgruppssamtal och jag kommer att använda 
de båda gruppsamtalsuttrycken som parallella eller synonyma i förelig-
gande arbete.37 Genom att i detta kapitel uppmärksamma fokusgrupper är 

37 Alla gruppsamtal eller gruppintervjuer kan naturligtvis inte betraktas som 
fokusgrupper vilket diskuteras av Wibeck (2000), s 24–25. Som exempel på sådana 
som inte anses vara fokusgrupper nämner hon bl a formella fältintervjuer, ledarlösa 

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd72   72Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd72   72 07-10-23   11.38.2007-10-23   11.38.20



73

det min ambition att kunna tillföra ytterligare kunskaper och metodiska 
överväganden, utifrån Morgan (1997) och Wibeck (2000), angående olika 
faser i arbetet med att förbereda, genomföra samt bearbeta, presentera och 
analysera elev- och läraruppfattningar.

5.2.2 Samtalens struktur, ledning och gruppernas antal 
Ett fokusgruppssamtal kan genomföras som ett ostrukturerat eller ett mer 
eller mindre strukturerat samtal. Strukturen bestäms av den intervjuguide 
eller samtalsmall som utarbetas inför samtalen och påverkar även samtalsle-
darens roll i fokusgruppen. De gruppsamtal som genomförts i denna studie 
har utformats som strukturerade samtal där jag som samtalsledare följer 
min mall med olika (typer av) frågor (se bilaga 1 och 2). Frågeområdena 
eller de teman som samtalsmallen för elever respektive lärare är inriktade 
på är lärande genom samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet i 
gymnasieskolans samhällsundervisning i enlighet med avhandlingens syfte. 
Frågor kring dessa teman utgör också samtalens nyckelfrågor. Frågorna i 
mallarna är grupperade utifrån de teman som jag vill skapa ett samtal kring 
och har därför karaktären av ganska öppna frågor utifrån deltagarnas egna 
erfarenheter och uppfattningar bland annat kring vad som uppfattas som 
möjligheter eller svårigheter i det vardagliga arbetet. De mer detaljerade 
frågor som jag också formulerat i mallarna fi nns där som en påminnelse för 
min egen del och används emellanåt i samtalen för att fokusera samtalet på 
nyckelfrågorna. Ambitionen är att deltagarna ska samtala med varandra i så 
stor utsträckning som möjligt och gärna ge uttryck för olika uppfattningar. 
Jag har varit noga med att informera deltagarna i början av samtalet om 
att det inte fi nns några svar som är rätt eller fel utan att jag är intresserad 
av att höra deras uppfattningar om det vi samtalar om och att de gärna 
får ge uttryck för olika åsikter så att vi också kan få en diskussion mellan 
deltagarna i gruppen. 

För att komma igång med samtalen i grupperna har de inledande frågorna 
delvis haft en mer allmän och introducerande karaktär och avslutningsvis 
har möjlighet givits för deltagarna att göra tillägg om det är något som de 
uppfattar att de inte fått tillfälle att nämna tidigare. Samtalens längd har 
 varierat något, men alla ligger nära den planerade tiden på en timmes effektiv 
samtalstid. För fokusgrupper anger Morgan (1997) och Wibeck (2000) den 
rekommenderade samtalstiden till 1–1½ timme. Några kritiska tankar kring 
rollen som samtalsledare gäller dels ambitionen att låta deltagarna samtala 
med varandra, dels frågor kring min roll som forskare och min förståelse 
kring de frågor som samtalen gäller som lärare i ämnet samhällskunskap. I 
samtalsgrupperna fi nns exempel på fl era längre diskussionsavsnitt där jag 

diskussioner och brainstorming.
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inte behöver delta med uppföljande frågor eller på annat sätt, men när jag 
lyssnar på banden önskar jag ändå att jag kunnat stimulera eller bjuda in 
till fl er sådana tillfällen där deltagarna utvecklar diskussionen sinsemellan 
från sina olika uppfattningar. De övriga kritiska funderingarna exempelvis 
kring min förförståelse återkommer jag till i avsnitt 5.3.

Hur många grupper och/eller personer som ska delta i ett fokusgruppssam-
tal eller i någon annan intervjuundersökning innebär en avvägning från fl era 
olika utgångspunkter. Samtidigt som det fi nns en ambition att som forskare 
få ta del av en mångfald av olika uppfattningar måste omfattningen vara 
rimlig av forskningsekonomiska skäl och för att de åsikter som kommer till 
uttryck ska kunna presenteras och analyseras på ett rättvisande och kva-
litativt bra sätt. När dessa frågor diskuteras för fokusgrupper är det enligt 
Wibeck (2000) en tumregel att det ska vara minst tre grupper som ingår i 
en studie för att balansera möjligheterna att få fram tillräckligt med data 
och kunna genomföra analyser av god kvalitet. Hur många fl er grupper som 
behövs beror bland annat på ”komplexiteten i det fenomen som studeras” 
och om intresset riktas mot gruppernas gemensamma uppfattningar eller 
mer mot ”att ta reda på vad deltagarna tycker i en viss fråga” (Wibeck 2000, 
s 49). Grundregeln enligt Morgan (1997) är tre till fem grupper och bygger 
på “a claim that more groups seldom provide meaningful new insights” 
(s 43). Han framhåller också att variationer mellan eller inom grupperna är 
en viktig faktor när antalet grupper bestäms samt att färre grupper behövs 
när samtalen är mer strukturerade till exempel i enlighet med en samtalsmall 
eller intervjuguide och samtalsledaren intar en aktiv roll, vilket var fallet i 
de samtal som jag genomförde.  I min planering för antalet fokusgrupper/
gruppsamtal angående samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet in-
gick idén om en fördjupning av min tidigare studie på en av de tre skolor som 
jag besökt i samband med arbetet med licentiatuppsatsen och att dessa sedan 
eventuellt skulle följas upp med ytterligare någon elev- och/eller lärargrupp 
på en annan skola. Eftersom det utifrån de urvalskriterier som redovisas i 
nästa avsnitt i detta kapitel blev fyra elevgrupper och eftersom lärargruppen 
hade en omfattande erfarenhet av undervisning på samtliga de program som 
eleverna i samtalen gick på, så bestämde jag mig efter transkriberingen av 
de bandade samtalen från dessa fem grupper att det skulle vara tillräckligt 
för mina syften. Jag grundar mitt ställningstagande bland annat på den 
uppfattning som jag givit uttryck för i citatet från Morgan ovan; att fl er 
samtal troligen inte skulle tillföra några helt nya insikter. Till detta beslut 
bidrog även att delar av materialet från de tidigare genomförda gruppsam-
talen skulle kunna användas för kompletterande syften om behov av detta 
uppstod. En kritisk aspekt gäller att jag använt mig av fyra fokusgrupper 
med elever och endast en grupp med lärare. Detta skulle vara problematiskt 
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om jag haft som syfte att exempelvis göra en komparativ studie och ställa 
elev- och läraruppfattningar mot varandra. Här bedömer jag att detta inte 
är ett avgörande problem eftersom det är min avsikt att använda elev- som 
läraruppfattningar som synpunkter från en gemensam verksamhet.

När det gäller antalet deltagare i gruppsamtalen bestämde jag mig inför 
den tidigare omgången av samtal att ha fyra deltagare. Dels bedömde jag det 
som en lagom stor grupp för att alla skulle få möjligheter att komma till tals 
i rimlig omfattning under ett timslångt samtal, dels att det var ett lämpligt 
antal för att få jämn könsfördelning i grupperna. De nu genomförda sam-
talen genomfördes med samma antal deltagare som tidigare. Fyra deltagare 
i en fokusgrupp är också i enlighet med fl era av de rekommendationer som 
ges. En del av förespråkare för fokusgrupper menar att antalet deltagare ska 
vara minst fyra, andra att fyra är det maximala antalet. Wibeck (2000) anser 
att mellan 4 och 6 deltagare är idealet för att en god interaktion ska uppstå 
mellan deltagarna i en fokusgrupp. Här ger dock Morgan (1997) uttryck för 
en annan uppfattning när han förespråkar en omfattning på mellan 6 och 10 
deltagare. Han framhåller att deltagarnas kunskaper och erfarenheter från 
den fråga som samtalet gäller ska påverka antalet deltagare. När deltagarna 
är väl insatta i den fråga som står i fokus för forskningen, som är fallet i 
min studie, menar Morgan (1997) att färre deltagare kan ingå i grupperna 
är när det är en fråga där de inte är så insatta. 

5.2.3 Urval och tillvägagångssätt
Av de fyra elevgrupperna har två utgjorts av enbart manliga och två av 
enbart kvinnliga elever. Dels två grupper med fyra manliga elever från ett yr-
kesförberedande och ett studieförberedande program där samhällskunskap 
är kärnämne respektive karaktärsämne, dels två grupper med fyra kvinnliga 
elever fördelade på samma sätt. En ambition har därvid varit att närmare 
kunna studera en del av de skilda uppfattningar kring klassrumsklimat 
som redovisats för manliga respektive kvinnliga elever i exempelvis Ung i 
demokratin (Skolverket 2003, se Larsson 2004, avsnitt 8.2.1). Inom en del 
yrkesprogram är det en kraftig dominans av manliga respektive kvinnliga 
elever så även av den anledningen kan en uppdelning i enkönade intervju-
grupper vara motiverad för att få en inblick i eventuella skillnader i samtals- 
och klassrumsklimat. Jag valde att göra på samma sätt med elevgrupperna 
från det studieförberedande programmet för att få likartade möjligheter att 
studera eventuellt skilda uppfattningar mellan manliga och kvinnliga elever, 
när det gäller hur de uppfattar samtal, klassrumsklimat och delaktighet, 
men jag utvecklar inga andra genusaspekter i detta sammanhang. 
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I de nu genomförda samtalen med lärare har erfarenheter från under-
visning i ämnet samhällskunskap på yrkesförberedande program varit en 
urvalsfaktor. På så sätt har samtliga de genomförda gruppsamtalen, båda 
studierna tillsammans (doktorsavhandlingen och licentiatuppsatsen), fått 
en större bredd genom att såväl elevers som lärares erfarenheter från både 
yrkesförberedande och studieförberedande program fi nns företrädda. Detta 
uppfattar jag som viktigt eftersom det är stora skillnader mellan hur sam-
hällsundervisning kan organiseras och genomföras när ämnet samhälls-
kunskap studeras som ett kärnämne på ett yrkesförberedande program 
respektive som ett karaktärsämne med fl era kurser på det samhällsveten-
skapliga programmet. 

När det gäller urvalet, eller rekryteringen som det benämns när det gäller 
fokusgrupper, av elever och lärare till de nu genomförda samtalen har detta 
skett genom kontakter via e-post med fl era lärare i ämnet samhällskunskap 
i gymnasieskolan. Vid denna kontakt har information lämnats om det 
forskningssammanhang i vilket gruppsamtalen ingår och hur de kommer att 
genomföras respektive användas samt om forskningsetiska regler. Utifrån 
detta har kontakt inför samtalen etablerats med lärare med erfarenhet av 
undervisning i ämnet på aktuella program. Ett första samtalstillfälle med 
en lärargrupp planerades där även en kvinnlig lärare skulle medverka, men 
detta fi ck ställas in på grund av sjukdom och när sedan samtalet kunde 
genomföras var det endast manliga lärare som hade möjlighet att delta. 
Därigenom kunde mitt önskemål om såväl manliga som kvinnliga deltagare 
i lärargruppen inte fullföljas. Urvalet av elever från respektive program, 
enligt de riktlinjer som redovisats ovan, gjordes av samhällskunskapslära-
ren i klassen och byggde på elevernas frivillighet att delta efter information 
om i vilket sammanhang samtalen skulle äga rum. När jag sedan träffade 
eleverna i fokusgrupperna informerade jag närmare om samtalens syfte 
samt hur deras uppfattningar skulle användas och om de forskningsetiska 
regler som gäller, utifrån Veten skapsrådets Forskningsetiska principer,38 
och frågade om de fortfarande var intresserade av att delta, vilket samtliga 
var. Samtalen med eleverna från det studieförberedande programmet ägde 
rum i början av juni 2006 när de gick i årskurs 3 och de övriga samtalen i 
oktober samma år när eleverna på de yrkesförberedande programmen också 
gick i årskurs 3.

Deltagarna i samtalsgrupperna, såväl eleverna som lärarna, kände var-
andra sedan tidigare genom att de gick i samma skolklass eller arbetade 
som lärare i samma ämne på skolan. Samtalen ägde rum i en miljö på den 
egna skolan där deltagarna kände igen sig; i sammanträdesrum, grupprum 

38 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
www.vr.se.
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eller ommöblerat klassrum. Jag placerade deltagarna nära varandra och 
så att alla hade ögonkontakt med de övriga. I fl era av grupperna var det 
en eller två deltagare som pratade mer än andra och någon deltagare som 
bara gjorde några enstaka inlägg även om jag som samtalsledare ibland 
försökte moderera inläggen genom att bromsa respektive uppmuntra. Det 
sistnämnda exempelvis genom att ibland vända mig till eller rikta en mer 
direkt fråga till andra i gruppen än den/de som pratade mest. Men det var 
aldrig någon deltagare som intog en dominerande ställning i någon av grup-
perna. Just interaktionen mellan deltagarna och stämningen i grupperna är 
ett viktigt validitetskriterium när det gäller fokusgrupper, enligt Wibeck 
(2000), exempelvis för att bedöma tillförlitligheten i de olika utsagorna. Min 
bedömning är att det var en mycket bra stämning i grupperna och att det 
inte var någon deltagare som kände sig obekväm i samtalssituationen. Det 
var endast i en av grupperna som de första inläggen kändes något tillgjorda, 
men efter en ”skrattpaus” uppfattar jag det fortsatta samtalet som både 
seriöst och avspänt i den gruppen likaväl som i de övriga. En kritisk aspekt 
som kan framhållas i detta sammanhang är att eleverna blev tillfrågade 
om att delta i ett samtal om de studerade frågorna varför det är troligt att 
det är elever som tycker om att samtala och känner sig bekväma i sådana 
situationer som deltagit i gruppsamtalen. Men enligt uppgift från två av de 
lärare som undervisade i ämnet samhällskunskap och som gjorde urvalet i 
sina klasser var det inte enbart elever som ofta deltar i diskussioner i klass-
rummet som deltog i gruppsamtalen. Detta stöds också av de iakttagelser i 
samtalssituationerna, som jag nyss nämnt, om hur olika aktiva deltagarna 
var i gruppsamtalen.

5.2.4 Bearbetning och presentation av resultaten
Samtliga gruppsamtal spelades in på ljudband och efter transkribering har 
jag läst de utskrivna texterna i fl era omgångar och även genomlyssnat ban-
den ett fl ertal gånger med syfte att vidareutveckla tematiseringen av innehål-
let utifrån samtalsmallen. Detta har resulterat i olika markeringar och sche-
matiska översikter av innehållsliga teman, utifrån avhandlingens syfte och 
frågeställningar som sedan legat till grund för att disponera framställningen 
i kapitel 6 där jag presenterar resultaten av de genomförda gruppsamtalen. 
De utdrag ur transkriberingarna som jag använder i avhandlingstexten har 
jag redigerat så att de återges mer i skrivspråksform och så att de ska vara 
något lättare att läsa som sammanhängande text genom att en del kortare 
pauser som fi nns markerade i de ursprungliga transkriberingarna har tagits 
bort. På liknande sätt har jag delvis utelämnat småord och upprepningar 
som försvårar läsningen, men som enligt min bedömning inte påverkar 
innehållet.  
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I samband med att utdrag redovisas från de tidigare genomförda grupp-
samtalen (Larsson 2004) har de skolor där den studien genomfördes be-
tecknats med bokstäver från A-C och de fyra elever som ingått i gruppen 
betecknas med E för elever och siffrorna 1–4, L står för lärargrupp och 
deltagarna har även där siffrorna 1–4. Den tidigare använda modellen för 
att beteckna eller ”namnge” intervjupersonerna behöver vid presentationen 
av de nu genomförda samtalen kompletteras med uppgifter om program och 
kön. Att då använda samma modell som tidigare (t ex DEYM3) riskerar att 
uppfattas som en alltför opersonlig och teknisk kod. Därför har jag valt att 
ge deltagarna fi ngerade namn som börjar på S (t ex Susanne och Sebastian) 
för elever på studieförberedande program. När det gäller yrkesförberedande 
program så har inte samma princip kunnat följas eftersom det inte fi nns 
namn som börjar på Y i tillräcklig omfattning, därför har jag givit manliga 
elever på dessa program namn som slutar på y (t ex Benny) och kvinnliga 
elever namn som börjar på Y respektive V (t ex Yvette och Viktoria). Lä-
rarnas namn börjar på L (t ex Leif) och när mina egna frågor eller inlägg 
redovisas från samtalen skrivs K.

I kapitel 6 presenterar och diskuterar jag resultaten från gruppsamtalen. 
Det sker relativt utförligt och med ett fl ertal längre citat för att läsaren ska få 
en god inblick i de frågor som diskuterats och kunna ta del av den mångfald 
av olika uppfattningar som kommit till uttryck i sam talen med eleverna och 
lärarna. Denna framställning disponeras utifrån de teman som var centrala 
i gruppsamtalen och enligt samtalsmallarna och den sammanställning som 
jag gjorde efter samtalens genomförande. Inför analysen av de olika elev- 
och läraruppfattningarna vill jag peka på vad Wibeck (2000) framhåller 
som viktigt när det gäller analys av information från fokusgruppssamtal. 
Hon skriver att ”utsagor som är specifi ka och grundade på egen erfarenhet 
ska tillmätas större betydelse än vaga och opersonliga uttalanden” (Wibeck 
2000, s 94). Detta är också centralt i min uppfattning och en viktig anled-
ning till att genom samtalen ge röst åt elevers och lärares uppfattningar om 
samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet i gymnasieskolans sam-
hällsundervisning.39 Analysen av utsagorna från gruppsamtalen redovisas 
sedan i kapitel 8 utifrån avhandlingens huvudfrågeställningar och de frågor 
som också presenterats i de refl ekterande sammanfattningarna i kapitel 4. På 
så sätt genomför jag vad Kvale (1997) benämner som en tematiskt inriktad 
analys och Wibeck (2000) talar om som en innehållsanalys av samtalen.
 

39 Min uppfattning här ska emellertid inte tolkas som att det skulle vara någon 
hierarkisk skillnad mellan olika kunskapskällor. Jämför avsnitt 5.1 ovan.
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5.3 Några (själv)kritiska refl ektioner
Som avslutning i detta kapitel där jag diskuterat mina metodologiska över-
väganden vill jag även ta upp några mer kritiskt eller självkritiskt hållna 
tankar och refl ektioner. Tillvägagångssätt och andra överväganden har jag 
presenterat och diskuterat i de båda föregående delarna av detta kapitel. 
Mitt val att kombinera studier av olika författares texter med gruppsamtal 
med elever och lärare har jag gjort med syftet att belysa de frågor som står 
i fokus för mitt arbete både med resultat från några olika forskningsom-
råden och med uppfattningar som grundar sig i erfarenheter från vardag-
liga undervisnings- och lärandesituationer. Detta sker utifrån det synsätt 
som jag givit uttryck för ovan (avsnitt 5.1) där jag skrivit om det nära och 
ömsesidiga sambandet mellan utbildningens praktik och den pedagogiska 
forskningen och hur praktiken kan ses som ”the beginning and the close” 
när det gäller pedagogisk forskning. Mot den bakgrunden har jag betraktat 
en empiriskt inriktad undersökning i en utbildningspraktik som en viktig 
del i mitt avhandlingsarbete. 

När det gäller att välja metod för en sådan undersökning fi nns det ett 
fl ertal olika alternativ; något som också exemplifi erats genom de texter 
som jag använt i kapitel 3 och där presenterat som utgångspunkter för 
mitt arbete. Ellen Almgren (2006) och den nationella utvärderingen av 
grundskolan (NU03) har använt material från omfattande enkätundersök-
ningar medan Johan Liljestrand (2002) och Eva Hultin (2006) genomfört 
etnografi skt inriktade studier där helklassdiskussioner om etiska frågor 
respektive samtal om litteratur observerats och fi lmats samt i Hultins fall 
även kombinerats med enskilda intervjuer. Jag har, som jag redovisat i av-
snitt 5.2, precis som Cecilia Eriksson (2006) använt mig av fokusgrupper 
för att i mitt fall genomföra gruppsamtal med elever och lärare kring de 
frågor som står i fokus för denna avhandling. Men, varför valde jag inte 
att i stället exempelvis göra observationer av olika samtalssituationer i 
klassrum där samhällsundervisning äger rum? Mitt intresse riktar sig i stor 
utsträckning mot vad som utmärker deliberativt inriktade samtal. Eftersom 
sådana samtal, enligt min erfarenhet och vad jag bland annat nämnt i ka-
pitel 3 och 6, ännu inte är så frekvent förekommande uppfattar jag att det 
genom observationer i nuläget kan vara svårt att få tillräckligt underlag för 
att besvara mina frågeställningar.  Detta är dock något som kan komma att 
ändras i en framtid om man exempelvis i skolans styrdokument fortsätter 
att betona deliberativa inslag i undervisningen och dessa får genomslag i 
undervisningspraktiken. I en sådan situation skulle det, enligt min uppfatt-
ning, vara intressant att genomföra exempelvis etnografi skt inriktade studier 
och att göra observationer såväl som att utveckla olika samtalsformer som 
underlag för pedagogisk forskning. 
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Det främsta motivet att välja fokusgrupper och gruppsamtal med elever 
och lärare är emellertid de fördelar som jag har skrivit om i inledningen till 
avsnitt 5.2.1 och de erfarenheter som jag gjorde i samband med arbetet med 
licentiatuppsatsen. Jag anser att det mot denna bakgrund fi nns en potential 
i att utveckla olika former av samtal, bland annat för att låta elevers och 
lärares röster, erfarenheter och uppfattningar om en undervisningspraktik 
komma till uttryck genom, och utgöra underlag för, forskning. När det gäller 
att utveckla fokusgrupper eller andra former av gruppsamtal kan det exem-
pelvis ske genom att variera gruppers storlek och dess sammansättning. I de 
gruppsamtal som jag hittills genomfört har det handlat om homogena grup-
per av elever respektive lärare som känt varandra innan samtalen. Redan i 
licentiatuppsatsen nämnde jag idén om grupper där såväl elever som lärare 
ingår i samma samtalsgrupp för att öka mångfalden av uppfattningar och 
kunna få till stånd ett samtal från skilda utgångspunkter. Förutom exempel-
vis Wibecks (2000) och Morgans (1997) texter, som behandlar fokusgrup-
per inom det samhällsvetenskapliga området, fi nns också erfarenheter från 
arbete med fokusgrupper inom andra vetenskapliga områden (exempelvis 
företagsekonomi) som kan utgöra en inspirationskälla för pedagogisk forsk-
ning. Senare i denna avhandling (bland annat i avsnitt 8.3.2) diskuterar jag 
olika former av samtal, bland annat i tillfälliga samtalsgrupper. Jag vill här 
göra läsaren uppmärksam på att sådana grupper också, enligt min uppfatt-
ning, kan sättas samman i forskningssyfte och kommunikationen studeras 
och analysera med hjälp av olika metoder eller tekniker.

Som jag nämnt tidigare, bland annat i kapitel 2 och i avsnitt 5.1, presen-
terar och diskuterar jag genom avhandlingstexten omväxlande bidrag från 
olika författares texter och inslag från skolans undervisningspraktik inför 
analysen i kapitel 8. Min tanke med detta är att framställningen ska få 
karaktären av en dialog eller ett samtal mellan de många olika röster som 
på så sätt kommer till tals genom avhandlingstexten samt att visa på den 
mångfald av olika inriktningar och uppfattningar som fi nns i den komplexa 
fråga som demokratifostran i skolan utgör även när den begränsas till att 
huvudsakligen omfatta samhällsundervisning i gymnasieskolan. Med mitt 
intresse för deliberativ demokrati och kommunikation i mellanmänskliga 
möten i samhälle och i skola som inspiration är det en ambition från min 
sida att lyfta fram samtalet också i den pedagogiska forskningen. Det sker 
bland annat utifrån det synsätt som Säfström & Östman 1999a, (s 19) ger 
uttryck för: ”En pragmatiker förutsätter att om vi bär på vissa föreställ-
ningar (kunskaper) i världen så handlar vi i enlighet med dem”. Men, detta 
betyder naturligtvis inte att jag har en okritisk inställning till samtal i dess 
olika former i undervisning och forskning. Samtal har naturligtvis precis 
som alla andra mänskliga företeelser sina begränsningar. Jag ger också 
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exempel på kritiska uppfattningar avseende samtal i utbildningen, såväl 
deliberativa samtal som mer allmänt hållna diskussioner, men som en själv-
kritisk refl ektion kan jag konstatera att den delen skulle kunna ha fått ett 
större utrymme i avhandlingen. 

Ett annat område där det kan vara motiverat med en självkritisk refl ektion 
gäller tankar om normativitet och idealism när det handlar om demokrati 
och utbildning. Normativitetsfrågor avser jag inte att gå in på här40 utan 
väljer att i stället enbart säga något om det som kan uppfattas som en alltför 
idealistisk syn på samtalets, den sociala miljöns och delaktighetens möjlig-
heter i olika utbildningssammanhang samt hur jag vill förhålla mig till en 
sådan eventuell kritik. Jag väljer att göra detta med hjälp av David T. Hansen 
och några tankar från hans bok Exploring the Moral Heart of Teaching 
(2001). Han skriver där om den sociala miljöns betydelse för undervisning 
och om sitt sätt att arbeta med samtal och delaktighet genom vad han be-
nämner “focused discussions”. De kritiska aspekterna kommer till uttryck 
dels när han skriver om betydelsen av att ifrågasätta värdet av samtal och 
delaktighet41, dels när han ägnar ett kapitel åt att diskutera frågan om vilken 
roll ideal och idealism kan spela i olika undervisningssammanhang. Hansen 
konstaterar att “ideals have a place in teaching, even if the nature of ideals 
makes it hard to specify that place in precise terms” (Hansen 2001, s 187). 
En annan slutsats som Hansen redovisar menar jag står i god överensstäm-
melse med den roll som den pedagogiska forskningen enligt min uppfattning 
har och som jag givit uttryck för i avsnitt 5.1. “Here is where conversation 
between teachers becomes valuable. To talk about an ideal brings it to life, 
helps it become sharper, positions it to animate one’s conduct” (Hansen 
2001, s 190). Således kan ett synsätt även om det ibland uppfattas som 
(alltför) idealistiskt erbjuda underlag för lärares didaktiska överväganden, 

40 Jag hänvisar till två texter av Christer Fritzell respektive Tomas Englund. 
Fritzell (2003a, s 9–15) diskuterar i inledningskapitlet demokrati som pedagogiskt 
ideal och utfärdar en varning för ett alltför abstrakt normativt förhållningssätt 
i dessa sammanhang. Englund (2004, s 73–74) möter i sin text en kritik av det 
normativa idealet deliberativ demokrati med ett citat från Seyla Benhabib där hon 
visar på värdet av normativa analyser när hon skriver att: “… the fact that a nor-
mative model does not correspond to reality is no reason to dismiss it, for the need 
for normativity arises precisely because humans measure the reality they inhabit in 
the light of principles and promises that transcend this reality”. (Benhabib 2002, 
The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era, s 134, citerat från 
Englund s 73). Jämför även en text av Moira von Wright (2006) när hon pekar på 
normativitetsproblematik i demokratiforskning. 
41 Se Hansen 2001, s 109–113 där han bl a hänvisar till Elizabeth Ellsworth 
(1997) och hennes bok Teaching positions: Difference, pedagogy, and the power 
of adress, för, som Hansen skriver, en inspirerande kritik av att använda dialog i 
klassrummet.
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bland annat på så sätt att “[t]hey enrich the educater’s ability to judge” som 
jag citerat från Biesta & Burbules (2003, s 80) i ett tidigare avsnitt. 

Till sist vill jag kommentera min mångåriga erfarenhet som lärare i sam-
hällskunskap i gymnasieskolan. Denna kan i ett sådant forskningssam-
manhang som arbetet med en doktorsavhandling utgör vara såväl en fördel 
som en nackdel. Till fördelarna hör att jag genom min lärarerfarenhet är 
väl förtrogen med den undervisningspraktik som jag studerar och har en 
god inblick i den utifrån rollen som lärare. Samtidigt kan denna förförstå-
else och erfarenhet utgöra en nackdel om jag till exempel betraktar mina 
forskningsfrågor mer med lärarens än med forskarens ögon. Genom min 
öppenhet i denna fråga samt min medvetenhet om och en återkommande 
självrefl ektion kring denna problematik är det min förhoppning att eventu-
ellt negativa aspekter kunnat minimeras. När det gäller hur detta påverkar 
mina tolkningar av det som uttryckts och min roll som samtalsledare i 
gruppsamtalen har jag i licentiatuppsatsen diskuterat fördelar och nackdelar 
med att samtala med lärare respektive elever utifrån min lärarerfarenhet 
(se Larsson 2004, avsnitt 5.2) och hänvisar den intresserade läsaren till den 
texten. Här kommer jag närmast att i kapitel 6 diskutera de uppfattningar 
som kommit till uttryck genom mina gruppsamtal med elever och lärare 
kring avhandlingens tre huvudfrågeställningar angående lärande genom 
samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet.
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KAPITEL 6 

Elev- och läraruppfattningar angående samtal, 
klassrumsklimat och delaktighet i gymnasie-
skolans samhällsundervisning

När frågor om samtal och argumentation under senare år efterhand lagts 
till och lyfts fram som prioriterade områden i skolans styrdokument har 
även intresset för frågor kring samtals- och klassrumsklimat ökat. Detta har 
som bekant tidigare berörts i mitt avhandlingsarbete bland annat i kapitel 
3 ovan och med referenser till rapporterna från projektet Ung i demokratin 
(Skolverket 2001a, 2003) i Larsson (2004). Frågor om klassrumsklimat har 
också varit en av utgångspunkterna i de fortsatta gruppsamtalen med elever 
och lärare. Att det handlar om komplicerade och mångfasetterade aspekter 
kring det sociala samspelet på fl era olika plan kan belysas med följande 
exempel från gruppsamtal med en manlig elevgrupp på ett yrkesförbere-
dande program och en lärargrupp med erfarenhet från undervisning på det 
aktuella programmet.

I min inledning av samtalet med elevgruppen har jag precis talat om mitt 
intresse för att höra deras olika uppfattningar42 om klassrumsklimat och 
jag frågar sedan

K: Hur funkar det mellan er i klassen, högt i tak …?

Ronny 43: Ja, vi är ju så … på vårat program, vi säger vad vi tycker till var-
andra. 

K: Ingen som tar illa upp?

Tommy: Nej, … det är ingen som tar det allvarligt.

Ronny: Joo, våran förre sh-lärare gjorde det … 

Flera: ja … (lite skratt)

Ronny: Då fi ck vi inte säga vad vi tyckte …

42 När jag talar om uppfattningar i dessa sammanhang använder jag ordet i en 
vardaglig betydelse, så uttrycket används således inte i enlighet med t ex fenome-
nologisk terminologi.
43 För förklaring till hur deltagarna i samtalen namnges se avsnitt 5.2.4 ovan.
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Flera: neej …

K: Vad var det ni inte fi ck säga då?

Benny: Det var väl … alltmöjligt … 

När lärargruppen samtalar om sina erfarenheter av den aktuella elevgrup-
pen och klassrumsklimat så handlar deras tankar mycket om speciella 
svårigheter att över huvud taget genomföra seriösa diskussioner i vissa av 
dessa klasser. I en elevgrupp uppfattar läraren att enskilda elever mer eller 
mindre medvetet motarbetat seriösa diskussioner. En annan lärare beskriver 
situationen i sin elevgrupp på följande sätt:

Lars: Oavsett var diskussionen började, vad vi än pratade om så kom de här 
personerna alltid in på invandringspolitik och i princip var det … kör ut alla 
invandrare. (...) Så att det slutade med att jag tog dem åt sidan och talade 
om att vi kan ju inte hamna där varenda gång. Vi vet att vi aldrig kommer 
att mötas åsiktsmässigt i invandringspolitik, så att när vi diskuterar andra 
saker så kan vi hålla oss till ämnet för en gångs skull. Så att det blev att 
man ibland nästan drog sig för diskussioner för man visste … hur det skulle 
förlöpa. Och till slut så slutar det med att jag får säga att nu klipper vi, för 
att nu har vi nått vägs ände. För att det blev ju som Lennart säger i klassen 
också att det fanns olika grupperingar och en del tyckte att nu, … ja det 
blev lite laddad stämning. 

I ett senare skede av samtalet i lärargruppen fördes detta in på tankar om 
demokrati och dilemmat kring hur man som samhällskunskapslärare ska 
förhålla sig till olika åsikter som kan uppfattas som tveksamma utifrån de 
demokratiska ideal som skolan ska hävda, genom till exempel skollag och 
läroplaner, och att det sällan är varken så lämpligt eller så enkelt att enbart 
föreskriva vad som är rätt eller fel. När det gäller frågor om alla människors 
lika värde och tolerans (exempelvis synen på fl yktingar och invandring) 
framhåller en lärare att: ”I det här fallet så har vi ju rätt och fel, läroplanens 
demokratiuppfattning …” (Lars).

Med dessa exempel på några olika uppfattningar från gruppsamtalen 
vill jag direkt föra läsaren in i den kontext som samhällsundervisningens 
klassrum kan utgöra och visa på några av de (problem)områden som jag 
behandlar i detta kapitel. 
 
6.1 Att lära genom samtal och samtal med 
deliberativa kvaliteter
När det gäller gruppsamtalen angående olika aspekter av kommunikation 
i samhällsundervisningens klassrum kommer materialet, i enlighet med 
avhandlingens syfte och den första frågeställningen, att i detta avsnitt dis-
kuteras utifrån 1) att lära om samhället genom samtal och diskussion och 
2) lärande genom samtal med deliberativa kvaliteter. 
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6.1.1 Att lära om samhället genom samtal och diskussioner
Hos de elever som deltagit i samtalen i fokusgrupperna fi nns ett uttalat 
intresse för att lära om samhället genom diskussioner och samtal. I fl era av 
grupperna kommer deltagarna in på de möjligheter som fi nns inom ämnet 
redan innan jag själv hunnit ta upp konkreta frågor om samtal och diskus-
sion i undervisningen.  De positiva elevuppfattningarna handlar bland annat 
om att det är kul och intressant att diskutera kring samhällsfrågor eftersom 
man därigenom får del av många olika uppfattningar i en fråga, många är 
också nyfi kna på att höra vad de andra i klassen tycker i olika frågor. 

Jimmy: Vi diskuterar … det är rätt så roligt i klassen med en stor diskussion. 
Det är rätt spännande.

Susanne: Om man får (…) en text som man ska läsa igenom, ja sätta sig in 
lite i ämnet och sedan har man en större diskussion … och då kommer det 
fram nya saker och nya åsikter och man får diskutera vad man själv tycker. 
Det sätter sig då, man lär sig på ett bra sätt i stället för att bara få som läxa 
att läsa in det här kapitlet och så ska man svara på några frågor, det sätter 
sig inte för då letar man bara rätt på de svaren i texten och sedan har man 
skrivit ner svaren och lämnat in pappret. Det ger inte så mycket, men har 
man en diskussion, då måste man läsa in lite av det. Men man behöver inte 
kunna allt utantill heller, utan det ger sig, ja … alla kan ju lite ur texten, så 
det ger sig allt eftersom när man diskuterar. Det tycker jag är ett bra sätt att 
lära in, … just samhällsämnen.

I detta sammanhang betonas i fl era elevgrupper värdet av att olika synsätt 
kan komma till uttryck: 

Yvette: Jag tycker det är jättebra [med samtal och diskussioner] eftersom att 
alla har så pass olika åsikter … så då kan man höra … vad folk tycker ifrån 
olika vinklar och så … 

Ylva: … sedan är det lätt att ha en diskussion omkring sådana ämnen.

Sara: Samtidigt får man ett annat perspektiv också. Om man har en åsikt 
och någon annan pratar om det, så kan jag få ett annat perspektiv på det 
jag ser och även få upp synen för något annat.

Susanne: Man kan se det ur olika synvinklar, när man sitter själv då … 
fastnar man oftast, kan man göra, på ett spår.

För att lärande genom samtal ska kunna ske på ett bra sätt framhålls 
värdet av att diskussionerna är förberedda och att deltagarna har relevanta 
kunskaper, så att det inte bara blir ett löst tyckande. Eleverna i det aktuella 
gruppsamtalet belyser även frågor om sambandet mellan faktabaserade 
uppfattningar och mer förutfattade åsikter som delvis grundar sig på vad 
man ”bara tycker” snarare än kunskaper och hur man efterhand utvecklar 
förståelse för andras åsikter.
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Sofi a: När man har diskussioner, det förutsätter ju också att folk vet vad 
dom pratar om. För att om några är jättepålästa och några inte är det kan 
det lätt bli så att dom som vet vad dom pratar om och så sitter några och 
bara kommer med synpunkter fast dom egentligen inte är pålästa, dom 
bara tycker en sak. Då kan det bli lite jobbigt som vi hade i ettan … då var 
vi inte så vana kanske vid det här att vi hade typ seminarium och satt och 
pratade. Det vart mera att vi kunde … bråka liksom, många hade svårt att 
respektera andras åsikter … och var så låsta i det dom tyckte. Nästan som 
att man sa att du är … dum i huvudet för att tycker så där, inte att ja men 
jag respekterar att du tycker så, men jag tycker en annan sak … och att det 
är lätt att det blir så när man diskuterar med folk som ligger på en annan 
nivå än vad man gör själv.

Susanne: Ja, … genom att diskutera sådana här ämnen så lär man sig ju 
också att acceptera att andra har en annan åsikt, för så är det ju alltid, … 
det är ju ingen gång som alla tycker likadant, det är nästan alltid någon som 
har en annan åsikt.

Samtal är ett särskilt viktigt sätt för en del elever när det gäller att lära sig 
om samhället. En elev talar om hur han lär sig bättre ”… när jag hör nå-
gonting muntligt eller får ta del av det rent praktiskt än om jag skulle läsa 
mig till det, så för mig är [det] jätteviktigt tycker jag … med muntliga dis-
kussioner” (Sebastian). I den gruppen med manliga elever på studieförbere-
dande program framhåller man värdet av att få lära i konkreta och verkliga 
 situationer och att driva något projekt eller liknande ”att få fram ett riktigt 
resultat på slutet, att genomföra något man är intresserad av” (Sebastian). 
De ser då samtal och diskussion som ett mer konkret eller praktiskt sätt 
att lära jämfört med litteraturstudier. Därigenom kan också intresset och 
motivationen för att lära öka för en del elever. De lyfter fram ett exempel 
som de uppfattar som både bra och konkret. Det gäller deras erfarenhet 
av en simulering om världshandel44, ”då lärde man sig otroligt mycket, 
samtidigt som det var kul att man nästan inte ville sluta när lektionen var 
slut” (Samuel). En sammanfattning av några av de vanligen förekommande 
tankarna kring lärande genom samtal hos de elevgrupper som jag samtalat 
med är följande ”dialog”:

K: … lär man sig bra med samtal även fakta och så?

Viktoria: Ja, jag tycker det är kul med samtal och då blir det bättre lektioner 
och då kanske man tar till sig mer av vad andra säger, man …

Ylva: För om man blir insatt och intresserad av det …

44 Yngve Hansson (2004) beskriver, i sin bok Simuleringar – för lärande och 
insikt, simuleringar i utbildningssammanhang som ”en pedagogiskt förenklad 
 simulerad verklighet eller tänkt verklighet som syftar till att illustrera en process” 
(s 18), jämför även not 47.
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Viktoria: … och då lär man sig ju bättre om man är intresserad av det.

Yvette: Ja, alla kan ju olika saker, man kan ju berätta för varandra vad det 
här är.

Även hos de lärare som ingår i studien fi nns uppfattningen att eleverna 
tycker att det är kul med diskussioner av olika slag. En av anledningarna 
till elevernas positiva inställning är också här att de är nyfi kna på att höra 
vad de andra i klassen har för tankar och åsikter i viktiga samhällsfrågor. 

Leif: Den allra vanligaste kommentaren under alla de här åren jag har hållit 
på med det här, det är den följande … det är så kul att höra vad de andra 
tycker … det är den absolut vanligaste kommentaren och det tolkar jag som 
att det är så kul att höra vad de andra tycker i någonting som är … allvarligt 
– inte vad de tycker om just … om hur Big Brother … vad som har hänt där 
senast, utan vad man tycker i ett allvarligt ämne. 

Leif: … också tror jag att man lär sig av varandra … det är därför att det är 
kul att höra vad de andra (…)  just den kommentaren uttrycker ändå något 
slags instinktiv känsla, att det här var kul, vi kom någonstans tillsammans 
här.

I den nyfi kenhet och det intresse som elever har av diskussion och samtal 
fi nns, enligt min uppfattning, en potential som kan tas tillvara vid didak-
tiska överväganden kring ungas lärande om samhället i skolan. Utifrån de 
uppfattningar som kommit till uttryck såväl bland elever som bland lärare i 
denna studie kan paralleller dras till vad exempelvis Gunilla Svingby (1997) 
pekar på när ungdomar uttalar sitt intresse för att arbeta med svåra och 
verklighetsnära frågor i samhällsundervisningen. Att det vid diskussioner 
och samtal utvecklas situationer där eleverna lär av varandra och många 
olika åsikter kommer till uttryck, som framhålls ovan, för även tankarna till 
ett fl erstämmigt klassrum. Ett klassrum där elevernas roll som kunskaps-
källa utifrån deras egna intressen och erfarenheter framstår som angelägen 
för lärande om samhället. Detta kan även jämföras med intentionerna i 
styrdokument och en del texter i olika utvärderingssammanhang där samtal 
och argumentation lyfts fram som viktiga inslag i skolans arbete idag. 

I övrigt pekar fl era lärare på en del av de svårigheter som kan fi nnas när 
det gäller att arbeta med samtal och diskussioner i samhällsundervisningen. 
Tidsaspekten är en återkommande faktor i sådana sammanhang på samma 
sätt som tankar kring vad som krävs av eleverna till exempel i form av för-
kunskaper i ämnet för att kunna arbeta med meningsfulla samtal. Det är 
viktigt att arbeta med diskussioner och samtal, 

Lennart: men sedan är det ju ofta i praktiken så att det är svårt. Det är en 
väldigt tung apparat det här.  Det tar väldigt mycket tid … det här samta-
landet och ofta har eleverna … de har lite för lite bakgrundskunskaper och 
så är man tillbaks i det här … hur ska de få det då? Det måste bli någon 
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form av … vanlig undervisning också, så jag tycker det är en svår avvägning 
där, men hittar man rätt ämne så är det ju ofta mycket givande att diskutera 
också i praktiska klasser. 

Lars: Där fi nns ju skillnader just i allmänbildningsgraden … för som Len-
nart säger … för att kunna föra en diskussion så måste man … om man ska 
diskutera om EU så bör man ju ha lite koll på vad det är för någonting och 
vad som har hänt de sista åren … och där ser man skillnaden exempelvis 
mellan S- o N-klasser och kontra yrkesklassen som jag har.

När lärargruppen diskuterar olika erfarenheter av samtal så framhålls såle-
des det betydelsefulla i att eleverna är väl förberedda när det gäller kunska-
per om innehållet i samtalen. Särskilt bra exempel fi nner de kring samtal och 
diskussioner som ett inslag i samband med muntlig redovisning av ett avsnitt 
där eleverna har fördjupat sig och särskilt om det är ett ämne som ligger nära 
elevernas egna erfarenheter och berör dem. Då upplever lärarna att det blir 
högre kvalitet på samtalen och mindre allmänt tyckande samtidigt som fl er 
elever deltar och blir engagerade. På detta följer även tankar kring skillnader 
mellan diskussioner bland elever på studie- respektive yrkesförberedande 
program. Vissa diskussioner uppfattas som lättare att ha på de förstnämnda 
programmen eftersom fl er elever bedöms ha en större allmänbildning. Men 
när samtal och diskussioner ingår i ett fördjupningsarbete minskas dessa 
skillnader och en lärare framhåller att vissa diskussioner till exempel om 
etiska frågor ibland kan fungera bättre på en del yrkesprogram bland an-
nat därför att en större betygsmedvetenhet som kan fi nns i vissa klasser på 
studieförberedande program kan ge vissa ”negativa effekter”. När elever är 
”sugna på att få höga betyg … sitter [de] många gånger och formulerar sig, 
i alla fall uppfattar jag det så, … de formulerar sig som de tror att jag vill 
att de ska säga. Det upplever jag inte på samma sätt på yrkesprogrammen” 
(Leif). Därigenom ges ett exempel på den problematik som kan fi nnas när 
det i olika samtalssituationer fi nns asymmetriska förhållanden till exempel 
mellan betygssättande lärare och elever. Det fi nns även exempel på situatio-
ner där lärare uppfattar att elever inte ser samtal som ett inlärningstillfälle 
som påverkar deras betyg; ”utan de betraktar det som väldigt fristående” 
(Lage) och så dyker frågan upp om de ska ha något prov och vad de ska 
läsa på för sidor i boken. 

När det vidare gäller svårigheter med samtal och diskussioner har jag 
tidigare (Larsson 2004, avsnitt 9.2.145) pekat på hur det i vissa klasser kan 
vara några elever som tar ett orättvist stort utrymme i diskussioner genom 
att de pratar jämt och till och med ibland kör över andra elever. Detta sam-
tidigt som ett varierande antal elever i varje klass förblir mer eller mindre 

45 I det avsnittet i licentiatuppsatsen (9.2.1) ges fl er exempel på vad som upplevs 
som hinder eller svårigheter när det gäller olika samtalssituationer jämfört med vad 
som kommit till uttryck i de nu genomförda samtalen. 
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tysta i de fl esta samtalssituationer. På frågan vilka nackdelar elever kan se 
när det gäller samtal och diskussioner i samhällsundervisningen lyfts denna 
problematik med att en del pratar mer än andra och att vissa förblir väl-
digt tysta fram även i de nu genomförda samtalen. Att försöka förstå vilka 
faktorer som ligger bakom dessa förhållanden är enligt min uppfattning av 
stor betydelse för att kunna utveckla ett gott samtalsklimat i klassrummet. 
Här kommer gruppsamtalen med elever in på uttryck som tillit och respekt 
mellan elever. Mitt intresse för hur elever uppfattar relationer i klassrummet 
leder mig till fördjupande frågor i intervjusituationerna kring den sociala 
miljön i klassrummet, vilket redovisas i ett följande avsnitt, och senare till 
tankar kring moraliska överväganden och frågor om erkännande. Närmast 
vill jag rikta intresset mot vad som utmärker sådana samtal som enligt sko-
lans styrdokument ska utveckla elevernas förmåga att argumentera samt 
lyssna på, förstå, tolka och värdera andras argument. 

6.1.2 Lärande genom samtal med deliberativa kvaliteter
I föregående avsnitt visades på den potential för lärande om samhället som 
elever ser i samtal och diskussioner. Detta ligger även i linje med styrdoku-
mentens betoning av kommunikation, samtal och argumentation i skolan 
som helhet och i samhällsundervisningen. När intresset för den deliberativa 
demokratiteorin har ökat under det senaste årtiondet har också som bekant 
idéer om deliberativa samtal i skolan utvecklats. Eftersom detta område 
är centralt i mitt forskningsintresse har frågor om deliberativa kvaliteter 
studerats vidare i samband med gruppsamtalen med elever och lärare. Uti-
från mina tidigare studier av deliberativa attityder och samtal riktar jag nu 
intresset också mot frågor om ”kommunikativ färdighetsträning”46 så som 
de togs upp i NU03 (Oscarsson 2005) när frågor om elevers demokratiska 
kompetens studerades. I föreliggande avsnitt kommer jag att diskutera några 
elev- och läraruppfattningar från det tema i gruppsamtalen som berör olika 
kommunikativa färdigheter som kan vara centrala i samtal med delibera-
tiva kvaliteter. Det fi nns många olika grenar på skolans samtalsträd idag 
eller olika former av elevkommunikativa arbetssätt. Förutom traditionella 
diskussioner förekommer olika former av fördjupande och övervägande 
undervisningssituationer som benämns som till exempel simuleringar, case 
eller fallstudier, etiska värderings- och dilemmauppgifter47 samt delibera-

46 Uttrycket kommunikativ färdighetsträning är det uttryck som används i NU03 
och som jag använder i detta sammanhang trots att jag uppfattar det som något 
problematiskt genom att det för tankarna till en mekanisk träning av de färdigheter 
eller förmågor som här avses. 
47 Som exempel på litteratur som behandlar sådana arbetssätt vill jag näm-
na: Michael Allard (2001): Att arbeta med case i skolan, Yngve Hansson (2004): 
 Simuleringar – för lärande och insikt samt Lars Sjödin & Staffan Petersson, (2001): 
Tänk om: att arbeta med social kompetens i skolan.
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tiva samtal. Vad kan betraktas som angelägna färdigheter eller förmågor i 
sådana mer kvalifi cerade samtalssituationer?

Som nämnts ovan och i kapitel 3 undersöktes ”kommunikativ färdig-
hetsträning” som ett område av elevers samtalsdemokratiska kompetens i 
den nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Därvid ställdes frågor 
i vilken utsträckning elever i år 7–9 uppfattar att de under dessa tre skolår 
har fått ”träna sig i” att:

• sätta sig in i vad andra tycker och tänker, 

• argumentera för sin uppfattning och  

• diskutera hur de ska vara mot varandra i klassen.

Utifrån dessa frågor och mina tidigare studier av deliberativa samtal har jag 
i olika sammanhang diskuterat, bland annat med elever och lärare, om vad 
som utöver de tre nämnda kriterierna skulle kunna karakterisera situationer 
där samtal med deliberativa kvaliteter äger rum eller utvecklas. På så sätt 
utvecklade jag ytterligare tre punkter, som jag uppfattar som viktiga i sam-
tal med deliberativa kvaliteter, och som jag tagit med till gruppsamtalen; 
nämligen i vilken utsträckning som elever i gymnasieskolan uppfattar att 
de får utveckla sin förmåga att:

• lyssna på andras uppfattningar och argument

• ompröva sin egen uppfattning

• fundera över vilka uppfattningar som skulle vara bäst för oss tillsam-
mans (t ex för klassen/skolan/samhället)

Med dessa olika kriterier eller ”delmoment” i bagaget fl yttar vi nu över till 
samtalsborden för att ta del av några elev- och läraruppfattningar kring 
kommunikativa färdigheter och förmågor vid lärande genom samtal med 
deliberativa kvaliteter och vad som eventuellt saknas bland dessa.

Samtalen inleds med att elevgrupperna uppmanas att lyfta fram någon 
eller några punkter som de tycker är särskilt viktiga för att samtalssitua-
tioner ska fungera bra. I gruppen av kvinnliga elever på studieförberedande 
program är det viktigt: 

Sofi a: … att man lär sig lyssna på andras uppfattningar och argument. För 
även om jag inte håller med så kan jag lära mig något av det och fram för 
allt lära mig att respektera andras uppfattningar och argument, även fast jag 
inte håller med. Att sätta mig in i vad andra tycker och tänker. Man måste 
ju kanske sätta sig in i en situation, men man kanske inte behöver gå in på 
djupet för någons uppfattning utan så länge man lyssnar och respekterar … 
och sedan kanske ta ställning till det. Men att man lyssnar är det viktigaste 
ändå tycker jag.
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Men fl era andra punkter anses också vara viktiga, speciellt att argumentera 
för sin egen uppfattning och kunna ompröva den egna uppfattningen, 

Susanne: … att man ska kunna argumentera för sin egen uppfattning är ju 
jätteviktigt, tror jag … för att komma ut i arbetslivet just den här sociala 
kompetensen … att kunna våga, tycka och tänka själv och inte hålla med 
andra bara. Och sedan kunna ompröva min uppfattning utifrån de nya fakta 
som kanske kommer fram från någon annan, det är också jätteviktigt. De 
här frågorna de fl yter in i varandra också och de är jätteviktiga allihopa. 

Bland de manliga eleverna i samma klass tas punkten att diskutera hur man 
ska vara mot varandra upp som en av de mest betydelsefulla. En elev menar 
att det har vi ju aldrig pratat om i gymnasieskolan och får instämmande 
från en av de andra eleverna. De menar att det är så angeläget eftersom det 
handlar om sociala frågor och att ” det är betydligt mycket viktigare för 
ens inlärande och även för hur man ska va som person och människa sen 
efter skolan, att man vet hur man ska vara mot varandra, hur man ska bete 
sig” (Samuel) och att ”emotionell intelligens [blir] allt viktigare i framtiden” 
(Sebastian). I övrigt förs en diskussion om vad punkten ”ompröva min egen 
uppfattning” kan innebära. De förstår först inte innebörden i detta, men 
när de får den förklarad anser de att det också är ”jätteviktigt”. Jag uppfat-
tar det emellertid så att de anser att de kan ändra sig om läraren kritiserar 
dem, inte att det handlar om att ändra sina egna åsikter som följd av vad 
som kommit fram i ett samtal tillsammans med andra till exempel i klas-
sen. Sedan framhåller de att efterhand har man lärt sig att lyssna på andras 
uppfattningar.

Samuel: Det har ju blivit enklare med tiden, man … har ju lärt sig det nu 
på sistone. (…) Speciellt det här med att lyssna på andras uppfattningar 
och argument och respektera vad andra tycker. Det är något som är väldigt 
viktigt och som vi lärt oss bra nu.

K: Varför dröjer det så länge?

Sebastian: Det har ju med mognaden att göra.

Samuel: Ja, precis att man smälter in det här …

Sebastian: Man brusar inte upp för minsta lilla. 

K: Är det så att man alltid tror att man har rätt när man är yngre?

Samuel: ja, när man är yngre …

K: … att ändra sin ståndpunkt är inte aktuellt tidigare …?

Sebastian: nej, man tyckte ju alltid … 

När vi i gruppen med manliga elever på yrkesprogram samtalar om att 
sätta sig in i vad andra tycker och vad de har för tankar om att lyssna och 
argumentera framhåller de att ibland är det argumenten man lyssnar på, 
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men också att personen spelar en stor roll. Ja, ”om man gillar personen 
över huvud taget” (Benny). När vi senare i samtalet kommer tillbaka till 
detta lyfter de fram att de man lyssnar på är personer som man ser upp till, 
dock utan att någon närmare förklaring ges. Däremot om man ska fatta 
gemensamma beslut i klassen så är det mer sakargument som anses spela 
störst roll. Hur man ska vara mot varandra i klassen ser man inte något 
direkt behov av att prata om eftersom, 

Tommy: alla är ju kompisar med alla i klassen … kan man säga.

Benny: Ja, är det någon som känner sig nedtryckt eller något så säger de 
oftast ifrån. Det fi nns ju folk som inte vågar, men då fi nns det ju annat folk 
som säger ifrån åt dem i stället. 

Detta kan jämföras med ett uttalande som delvis motsäger denna uppfatt-
ning. När vi samtalar om att en del elever är tysta i diskussioner och att det 
fi nns de som inte säger ett knyst, så fi nns en viss nyfi kenhet att höra vad de 
tycker, ”ja, egentligen lite grann, för det är ju ingen som låter dem … säga 
någonting” (Benny). Det framgår dock inte av sammanhanget hur detta kan 
tolkas eller om det fi nns någon djupare liggande orsak bakom det. Men inte 
heller i denna grupp av elever, där man uppger att man har en bra stämning 
och gemenskap i klassen och därför inget behov av att samtala om sådana 
frågor, fi nns det något intresse för att försöka få med dem som inte pratar 
så mycket eftersom ”dom bryr sig inte ett dugg” (Tommy). 

Sammanfattningsvis kan jag notera att detta tema kring deliberativa 
kvaliteter är ett område där eleverna inte uttrycker så många uppfattningar 
eller konkreta synpunkter kring. Ofta nöjer de sig med att konstatera att det 
är mycket viktiga punkter och att det att är något man gör mer eller mindre 
i olika situationer – oftast mindre. Man får lyssna på andras uppfattningar 
och ibland argumentera för sin egen uppfattning, men det skulle behövas 
mer av situationer där de andra inslagen skulle kunna utvecklas. Frågan är 
då om detta handlar om ett område där lärare har fl er uppfattningar än 
eleverna.

När eleverna tillfrågas om vad de saknar bland de sex punkterna som vi 
samtalat om, för att fördjupande samtalssituationer ska kunna genomföras 
eller utvecklas, nämns bara några få exempel. De kvinnliga eleverna på 
yrkesprogrammet är något ”självkritiska” och känner att det skulle fi nnas 
någon punkt som betonar behovet av att släppa fram fl er i samtalen. ”Det 
är väl kanske att man ibland blir lite egoistisk, … man skulle släppa fram 
mer och lyssna på vad andra har att säga och så” (Viktoria). Samtidigt ryms 
detta väsentligen inom punkten som handlar om att lyssna på andras upp-
fattningar, men kan även sägas peka på behovet av en kvalifi cering av denna 
samt belysa det angelägna i att lärare och elever tillsammans överväger olika 
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aspekter av lyssnandets svåra konst och fundera över vad tystnaden hos vissa 
elever kan bero på. Bland de manliga eleverna på det studieförberedande 
programmet efterlyser man dels fl er tillfällen att öva sig i att framträda inför 
andra, dels lära sig mer retorik för att kunna utveckla sina färdigheter i att 
argumentera. De kvinnliga eleverna på samma program anser att det krävs 
mycket av lärarna i olika samtalssituationer och utifrån detta konstateras 
att det kanske skulle behöva fi nnas en punkt där man lyfter fram lärarens 
roll i olika samtalssituationer. 

Därmed går jag över till att diskutera läraruppfattningar för att senare 
även ta upp något om lärarens roll och kompetens när det gäller att leda 
samtal. Jag inleder samtalet med den öppna frågan vad deltagarna i lärar-
gruppen tycker är särskilt viktiga kommunikativa färdigheter eller förmågor 
hos eleverna och vad som fungerar bra idag och vad de uppfattar det är som 
kan behöva utvecklas. 

Leif: Eleverna kan nog diskutera som det är idag, men inte de saker som vi 
tycker man ska diskutera på våra sh-lektioner (Big Brother t ex).

K: bra på att lyssna, eller …?

Leif: … de lyssnar på varandra ganska väl för att höra argument varför de 
tycker att den eller den är bättre än den andre och så. De har ju en sådan 
förmåga att kommunicera med varandra utan att de behöver slåss för att 
man tycker olika … 

K: Håller ni andra med?

Lennart: Jag tycker det låter ganska mycket teoretiska program. Då håller 
jag med, fast på yrkes … så tycker jag inte att det ofta är så. Man har lite 
svårt att förstå varandra också, om man säger en sak så tolkar man det 
väldigt olika. Det var väldigt tydligt i en klass idag att det var så många 
gånger nu, de var jättediskussionslystna, … men de missuppfattade varandra 
väldigt mycket vilket gjorde att man blev nästan arg på varandra fast man 
egentligen tyckte samma sak.

Lage: Det är svårt att fånga upp argument och bygga vidare på dem också 
i de praktiska grupperna. 

Lars: … mm

Leif: Då kan man ju ställa frågan, spelar det någon roll vad de diskuterar … 
är det formen att kommunicera som är det viktiga eller är det innehållet?

Efter att ytterligare några exempel har berörts framhålls att det man gör 
ganska ofta är att låta eleverna sätta sig in i vad andra tycker och tänker, 
argumentera för sin uppfattning och lyssna på andra, ”men sedan vet jag 
inte om enigheten är så stor” (Lage). Frågan om situationer där elever får 
ompröva sin egen uppfattning återkommer fl era gånger i samtalet:
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Lennart: Ompröva min egen uppfattning känner jag som en, … det är ju en 
väldigt viktig punkt. Det är väl det som man ofta kämpar med på något sätt 
och framför allt i de grupper där man bygger så mycket av sitt resonemang 
på fördomar … så handlar det väl väldigt mycket om att i alla fall försöka 
få eleverna att … fundera på är det här en riktig tanke som jag har.

I klasser på det samhällsvetenskapliga programmet arbetar man mer med 
dessa frågor än vad man gör på yrkesprogrammen, speciellt att argumentera 
för sin uppfattning. Det beror bland annat på att man uppfattar att elever 
på SP har mer faktakunskaper att bygga sin argumentation på. Sedan ställer 
en av deltagarna den kritiska frågan om ”det är själva omprövningen som 
är bra, man skulle ju kunna ta det som opportunistiskt också …” (Leif). 
Ett ”skräckscenario” målas upp med exempel kring frågor om främlings-
fi entlighet och rasism. Skulle det då vara bra om till exempel en stor grupp 
elever i samband med en samtalssituation omprövade sina tidigare åsikter 
till förmån för en rasistiskt inriktad uppfattning? ”Man måste våga ställa 
den frågan. Finns det någon uppfattning som det är bättre att man omprö-
var sig till än någon annan, eller är det själva det här att man kan ändra sig 
som vi vill komma till … det är frågan?” (Leif) Detta kan jämföras med 
det tidigare resonemanget kring frågan hur man möter åsikter som till viss 
utsträckning bygger på fördomar. Därefter belyses, utan att några svar kan 
ges, problematiken hur man i skolans samhällsundervisning kan hantera 
frågor om främlingsfi entlighet och Sverigedemokraterna.

Kring frågan om lärare har kompetens att leda lärande genom samtal, 
till exempel med deliberativa kvaliteter, är det inte så många uppfattningar 
som kommer till uttryck. Först konstateras att: 

Lars: Nog har vi kompetens att kunna leda en diskussion. Det tror jag, det 
viktigaste är väl att man så fort som möjligt får ett klassrumsklimat som 
är tillåtande och där man [som elev] vågar att prata inför de andra och att 
… alla respekterar varandra. När man har fått det då kan man nog få bra 
diskussion så att det inte blir som i din klass Lennart, där man inte hade 
det och inte respekterade varandras åsikter då blir det svårigheter med det. 
Kanske man får dela i mindre grupper och greja för att få till det, det tror 
jag är nyckeln.

Därefter förs samtalet vidare mer kring tekniska frågor om gruppindelning 
och diskussioner i halvklass samt kring betyg och bedömning. I ett senare 
skede av samtalet konstaterar dock samma lärare som tidigare ansett att 
kompetensen fi nns, att det är svåra frågor och att ibland känner man sig 
misslyckad som samtalsledare.

Lars: Jag känner mig ibland misslyckad när man återigen har hamnat i 
samma slutände på diskussionen den här gången också, hur vi kom dit det vet 
jag knappt, men vi hamnar där i alla fall. Då känner jag mig lite misslyckad 
som vi var inne på förut som debattledare eller ledare av samtalet. Hur ska 
man agera för att få den här diskussionen på under ordnade former?
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Det är således mest organisatoriska frågor och problem kring tidsaspekten 
som tas upp; det vill säga frågor som till stor del handlar om ramar för verk-
samheten. Däremot sägs inget om andra faktorer som skulle behöva studeras 
för att utveckla kvaliteten kring klassrumssamtal. Jag anser att dessa frågor 
kring lärares kompetens att leda samtal är viktiga att diskutera och studera 
vidare. Kring case och simuleringar fi nns kursinslag i lärarutbildningen 
och det erbjuds fortbildningsaktiviteter i inom dessa områden, men i övrigt 
uppmärksammas dessa förhållanden idag, utifrån min kännedom, inte i 
någon större omfattning. 

6.2 Den sociala miljön – klassrumsklimat, respekt
och erkännande
I detta avsnitt kommer elev- och läraruppfattningar kring avhandlingens 
andra huvudfrågeställning att diskuteras. Två större teman kring klassrum-
mets sociala miljö i samhällsundervisningen har i enlighet med samtalsmal-
len funnits med vid gruppsamtalen. Dessa är frågor om: 1) klassrumsklima-
tet och 2) relationer – respekt och erkännande. Det är emellertid svårt att 
renodla svaren till enbart ett av dessa teman, varför uppdelningen får ses 
som ett sätt att ordna materialet efter vissa huvudområden, vilket innebär 
att vid några tillfällen behandlas likartade frågor under mer än en rubrik.

6.2.1 Klassrumsklimatet i samhällsundervisningen
När Dewey skriver om skolans sociala miljö framhåller han vikten av att 
utforma ändamålsenliga miljöer. Vad utmärker då sådana miljöer som er-
bjuder goda förhållanden för kommunikation och lärande? För ett bra 
klassrumsklimat krävs goda relationer mellan deltagarna och att de upplever 
trygghet, respekt och tillit så att man som elev ”kan våga bjuda på sig själv” 
(AL4).48 En till synes ideal situation beskrivs av en elev på följande sätt:

Sebastian: Det är ju som Simon sa, att i klassrummet så … respekterar man 
varandras åsikter, men utanför kan man gå skilda vägar. Det är väldigt vik-
tigt att klassrummen byggs upp som en fristad för åsikter och fri diskussion 
och det tycker jag … vi lyckas med här på samhäll, att här vet vi att alla 
människor har olika åsikter och tankar. 

I arbetet med att bygga upp klassrummet som ”en fristad för åsikter och fri 
diskussion” anser den aktuella elevgruppen, bestående av manliga elever 
på studieförberedande program, att läraren spelar en avgörande roll för ett 
gott klassrumsklimat; ”läraren är den viktigaste delen i ett klassrumsklimat, 
för det är den som påverkar mest” (Samuel). Dessa manliga elever vill helst 
ha en (kraftfull, manlig) lärare som har pondus och auktoritet och ”sam-

48 Lärare 4 på skola A i den första omgången av gruppsamtal, se vidare avsnitt 
5.2.4 ovan.
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tidigt en liten kompisrelation … nästan” (Samuel). Detta uppfattas skapa en 
trygghet som just dessa elever anser sig behöva eftersom ”det kanske ligger i 
våran inställning att vi tar saker lite lätt” (Sebastian). I samtalet med grup-
pen kvinnliga elever på det studieförberedande programmet framträder en 
problematisk situation kring de exempel som nyss återgivits, såväl när det 
gäller lärarens roll som ett ifrågasättande av värdet av klassrummet som en 
fristad för åsikter om man inte respekterar varandra utanför det. De kvinn-
liga eleverna menar att det är mycket som sker utanför klassrummet som 
läraren aldrig märker och att det fi nns elever som ”så fort som de kommer ut 
när de tror att läraren inte hör, så låter det på ett helt annat sätt …” (Sofi a). 
Samtalet i gruppen fortsätter och en av eleverna framhåller att:

Susanne: Det känns så tråkigt för man kan få pikar för något man sagt på 
en lektion utanför salen sedan, men de vågar inte säga det inne på diskus-
sionen. Men sedan får man en pik när man kommer ut … att tycker du så, 
eller det behöver inte vara en pik eller ett ord utan det kan vara en blick. … 
Och sedan går de iväg med någon annan och säger någonting, då vet man 
… jaha pratar de om mig nu … sådant är ju jättetråkigt, för då känner man 
… att man får inte ha sina egna åsikter … jag måste tycka som alla andra, 
eller som dom tycker.

Detta är exempel på erfarenheter som är problematiska när det gäller skolan 
som en social miljö och något som kommer att tas upp mer ingående i det 
följande avsnittet (6.2.2). När det gäller relationer mellan elever så kommer 
elevgrupperna in på att det idag är mycket uppdelningar i mindre intres-
segrupper i de fl esta skolklasser. Det är egentligen bara i den yrkesinriktade 
klassen med manliga elever som det verkar fi nnas en god intressegemenskap, 
men de ger fl era exempel på uppdelningar som de har erfarenhet av från 
grundskolan. Nu menar de att, ”alla är ju kompisar med alla i klassen, kan 
man säga” (Tommy). Hos de andra eleverna talas om grupperingar av fl era 
olika slag. Det kan bland annat handla om att man har olika fritidsintressen, 
men det fi nns även något annat som det är svårare att sätta ord på. ”De man 
känner för och har något gemensamt med det är de man drar sig till … det 
är väl ganska naturligt?” (Sebastian). Men detta behöver inte hindra att de 
respekterar varandra under klassrumsdiskussioner, men däremot utvecklas 
inga nära relationer. Just detta förhållande att skolarbetet inte utvecklar 
närmare relationer mellan fl er elever förvånar i den samtalsgrupp som består 
av kvinnliga elever från yrkesprogram. Eleverna konstaterar att

Ylva: Vi är så himla uppdelade i våran klass …

Flera: jaa … vi har våra grupper …

Yvette: Jag tycker det är jättetråkigt, jag tycker det är viktigt att man har 
sammanhållning (…)
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Veronica: Vissa grupper kan ju umgås med vissa, men sedan är det vissa 
som inte går ihop alls och pratar med varandra (…), men skolarbetet … man 
har ju någonting gemensamt att prata om så jag förstår inte varför man inte 
skulle prata om någonting.

Orsakerna till att det blir på detta sätt anser dessa elever är att man har 
olika personligheter och ”sedan är det ju så att man inte tycker om alla 
människor och det är ju ganska naturligt … så jag drar mig ju för att prata 
med vissa för att jag helt enkelt inte tycker om dem” (Yvette). På min fråga 
om det inte kan vara en tillgång att människor är olika och att det fi nns 
många olika intressen och åsikter företrädda svarar de att om man inte har 
någonting gemensamt med varandra så fungerar det inte. Man har försökt 
att prata med alla på samma sätt, men efterhand ger man upp. Men, ”blir 
man sammansatt i en mindre grupp … och blir så illa tvungen att prata om 
en viss grej, då pratar jag ju med dom som jag inte tycker om heller, men 
jag skulle ju aldrig gå frivilligt och prata med den här personen” (Yvette). 
När samtalet leds in på tankar kring vilka orsaker som ligger bakom dessa 
uppfattningar kommer vi in på en längre diskussion om respekt och brist 
på respekt mellan människor och i vårt samhälle idag. Jag återkommer till 
detta i det följande avsnittet (6.2.2). 

Ändamålsenliga miljöer för kommunikation i skolan handlar utifrån 
avhandlingens teoretiska perspektiv som bekant främst om sociala förhål-
landen eller faktorer, men det fi nns i dessa sammanhang även en del mer 
fysiska eller praktiska aspekter i de tankar som kommer till uttryck i grupp-
samtalen. Det gäller till exempel hur samtal och diskussioner organiseras 
och frågor kring klassrummets möblering. Elever som har erfarenhet av 
att arbeta med case framhåller värdet av att det är en mindre grupp, ofta 
halvklass, vid case-seminarier och att deltagarna sitter i en halvcirkel eller 
liknande så att alla har ögonkontakt med varandra. Även bland lärarna fi nns 
uppfattningar om svårigheter med att organisera bra samtalssituationer i 
helklass och värdet av att arbeta i mindre grupper. Detta ses också som en 
möjlighet att få fl er elever aktiva i diskussioner av olika slag, annars kan 
det lätt bli så att det är några få elever som alltid är aktiva och drivande. 
”Just gruppindelning är ju väldigt bra, då kan man försöka styra också så 
att … pratmakarna hamnar för sig och de tysta … med tysta kompisar, så 
det blir lite lättare” (Lage). Är det en idealsituation som lyfts fram här då 
många av skolans samtal till synes fungerar bäst när eleverna deltar i samtals-
situationer på ett ”lagom” sätt? Samtidigt framhålls vikten av att grupperna 
inte blir för små eller alltför ensidigt sammansatta för att kunna tillvarata 
gruppdynamiken. En lärare som ofta arbetar med samtal framhåller att jag 
”arbetar nästan alltid med halvklasser … det får ta lite mer tid, just för att 
komma åt de här … eller att de ska få plats de som är tysta” (Leif).

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd97   97Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd97   97 07-10-23   11.38.3307-10-23   11.38.33



98

De fl esta eleverna ser fördelar med att arbeta med samtal och diskussioner 
i mindre grupper eftersom det ger möjlighet för fl er att kunna delta, men inte 
alla. I en grupp säger eleverna att det möjligen kan fungera lite bättre, 

Ylva: fast i våran klass skulle jag nog vilja säga att det inte gör det ändå …

Flera: nej …

Yvette: nej det funkar som i klassrummet. Det är några som pratar och 
… så är det några som sitter tysta. Det är precis samma sak i smågrupper, 
men däremot de som bara pratar lite på lektionerna kanske pratar mer i en 
mindre grupp, men det är fortfarande ändå de här som alltid är tysta, de är 
tysta i de små grupperna med …

På min följdfråga om det kan ges möjligheter för fl er att vara delaktiga i 
samtalen om det ges tillfälle att förbereda sig kunskapsmässigt på ett bra 
sätt, till exempel när de arbetar med case, framhåller de att situationen i 
stort sett är den samma.

Yvette: De som är tysta i klassrummet de säger inte mycket, de säger bara 
att jag tyckte det här var intressant att läsa.

Viktoria: För i diskussionen är de inte med då i så fall, utan det är om de 
blir tvungna att säga någonting. 

Veronica. För på casen har vi nästan som regel att alla ska säga någonting 
som de själva tycker. Det är ju faktiskt bra.

K: Case är ju exempel på där man organiserar samtal och diskussion, man 
förbereder sig ordentligt; vad tror ni om det fördel/nackdel?

Flera: jättebra och jättekul … 

Yvette: Jag tycker det är jättebra, för [då får] de som är tysta säga någonting 
i alla fall och jobbar man med case ofta så kanske de börjar prata även på 
lektionerna även om inte mycket. 

Ylva: Det hjälper väl lite också … för vi har inte varit helklass, utan vi har 
delat upp i två … och det hjälper lite grann i alla fall. Det blir nog lite lättare 
för dom som inte pratar så mycket.

Detta kan, enligt min uppfattning, ses som ett exempel på en situation där 
läraren genom att göra medvetna didaktiska val kring hur samtal organi-
seras kan skapa situationer som gör fl er elever delaktiga i den klassrums-
gemenskap som är så viktig för ett gott samtalsklimat. Lärarens uppgift 
tycks även innehålla krav från elever på regler och aktiva, nästan tvingande 
insatser för att försöka få fl er elever att delta i samtalssituationer. Här kan 
dock noteras att det är elever som själva är intresserade och aktiva i så-
dana sammanhang som uttrycker sin uppfattning. En situation framträder 
där läraren står inför ett val att vara mer bestämd när det gäller att leda 
eleverna framåt i deras lärande och deltagande i samtalssituationer, ”och 
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försöka tvinga in fl er i diskussionen” (Susanne). På följdfrågan hur detta 
skulle kunna gå till, kommer de in på att det naturligtvis är jättesvårt, men 
eftersom det fi nns elever i klassen ”som jag vet att jag inte hört något ifrån 
på någon diskussion, … jag kan inte komma på att han har uttalat sig om 
något” (Susanne), så borde ju läraren har gjort något. 

Susanne: Att läraren då försöker hjälpa fram den här personen. Försöker 
pusha på lite, för den här personen kanske behöver en knuff för … det kanske 
är dåligt självförtroende eller det kan vara vad som helst. Att man får en 
liten puff framåt för att ta steget.

För att få möjlighet att fördjupa förståelsen av olika faktorer som påverkar 
den sociala miljön och klassrumsklimatet ledde jag gruppsamtalen mot 
frågor och exempel som berör relationer och respekt mellan individer.

6.2.2 Relationer – respekt och erkännande
En svårighet när det gäller traditionella diskussioner, lärande genom samtal 
och klassrumsklimat som många gånger återkommer i gruppsamtalen, såväl 
med elever som med lärare, gäller att det ofta är fl era elever i varje klass 
som förblir mer eller mindre tysta i nästan alla samtalssituationer oavsett 
om de organiseras i helklass eller i mindre grupper och oavsett ämne och att 
man som elev erbjuds goda möjligheter att förbereda sig kunskapsmässigt. 
I detta avsnitt kommer jag att uppehålla mig vid olika uppfattningar som 
möter kring dessa svårigheter i kommunikativa situationer samt diskutera 
några orsaker som anses ligga bakom och några förslag till förändringar 
som kommer fram i de genomförda samtalen utifrån avhandlingens syfte 
och frågeställningar. Här fi nns även uppfattningar som kan relateras till 
de tankar kring kränkningar och erkännande som jag behandlat i avhand-
lingens fjärde kapitel.

I föregående avsnitt gavs exempel på situationer där klasser var uppde-
lade i olika grupperingar och där det inte utvecklades några närmare rela-
tioner mellan elever från olika grupper. Man kan arbeta tillsammans för 
att lösa vissa skoluppgifter om man är så illa tvungna, men trots att man 
går tillsammans i en klass i två eller tre år i gymnasieskolan utvecklas inga 
närmare relationer fastän skolarbetet fi nns som en gemensam grund som 
man skulle kunna utveckla sina relationer i anslutning till. Här följer några 
exempel på hur detta kan förstås utifrån de genomförda gruppsamtalen, 
till att börja med kommer elevernas tankar till uttryck. När förklaringar 
förs fram till varför det är så olika bland elever, att en del pratar mycket 
och att andra är väldigt tystlåtna är det två huvudkategorier av svar som 
återkommer i min undersökning. Det handlar dels om att man har olika 
erfarenheter och utvecklat skilda vanor tidigare i livet och i skolan, dels att 
man är olika som person. Det kan då vara något naturligt eller medfött 
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som att människor har olika egenskaper. De som pratar mer är vana att 
göra så ”ända sedan lågstadiet, har man alltid varit en öppen person och 
vågat prata” (Veronica). Medan det för andra inte har varit lika lätt, ”för 
de som aldrig kanske har vågat prata eller sagt sin åsikt … man vet ju inte 
vad som hänt innan … då kanske man inte vågar göra sin röst hörd heller, 
så det kan bero på många saker” (Veronica). Liknande tankar uttrycks av 
andra elever på följande sätt:

Sara: Jag tror att hur mycket diskussions- eller vilken samtalsmänniska man 
är … jag tror att det är en sak som man lär sig i barndomen också. Att det 
redan från början måste fi nnas diskussioner i ens närhet för att man ska 
kunna bli bra på det. Det är nog en sak man kanske inte kan lära sig så där 
bara pang bom … så fort man kommer till gymnasiet, utan det är något 
man lär sig eller som man har naturligt … vissa har det naturligt … andra 
har det inte.

Sofi a: Jag har ju alltid haft lätt och prata för mig, sedan tror jag också hur 
man är som person och hur mycket man vill diskutera … handlar ju mycket 
om hur det har varit på högstadiet.

Detta att man har erfarenheter från tidigare skolsituationer som kan lägga 
hinder i vägen för vissa elever att våga prata i gymnasieskolan kommer 
också fram hos fl era elever. 

Sofi a: För jag kan säga i min förra klass så tyckte jag att det var så fruktans-
värt jobbigt att ställa mig framför hela klassen därför att det fanns några 
killar då i våran klass som alltid gjorde narr av folk som stod där uppe. Det 
spelade ingen roll vem det var de gjorde narr av varandra också och det 
verkar ha präglat mig. Jag tyckte det var så fruktansvärt otäckt så när jag 
började ettan här så var det värsta jag visste att redovisa … och nu när jag 
går i trean och har gått tre år här så tycker jag att det är nästan bara kul att 
stå här och berätta om saker för andra … så jag känner att jag har mognat 
väldigt mycket i det där, men om man ska börja tidigt med det här så gäller 
att lärarna är med på ett tidigt stadium och säger ifrån … när folk sitter och 
gör narr av personer och går till attack.

Susanne: Jag tror lärarna måste bli mer observanta på hur klassen beter 
sig för det behöver inte alltid vara … som du sa på högstadiet … att man 
får pikar när man står där framme. Det behöver inte vara … pikar som 
läraren hör, utan det kan vara att de sitter och småfnissar och pekar på en. 
(…) Jag tror att lärarna måste  engagera sig mer i klassen samtidigt som de 
redovisar också.
 

Återigen framhålls från eleverna att lärarna inte alltid lever upp till elever-
nas förväntningar i olika samtals- och lärandesituationer, något som också 
framhölls tidigare bland annat när lärares kompetens att organisera och 
leda samtal behandlades. Här vill jag närmast fortsätta att diskutera elev-
uppfattningar kring skilda erfarenheter av hur relationer/klassrumsklimat 
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kan se ut i olika samtalssituationer. Det behöver naturligtvis inte bara vara 
i tidigare skolår som problematiska situationer kan uppstå utan det fi nns 
ständigt som ett ”riskmoment” i de fl esta klassrumssituationer. När några 
manliga elever i samma klass diskuterar frågor om trygghet och respekt så 
framhålls det naturliga i att man ibland uttrycker sig på ett sätt som kan 
låta lite tokigt. Då kanske man själv skrattar lite åt det och tar inte illa upp 
om andra gör det också, men ibland kan det ju bli fel som framstår som mer 
pinsamma och då är det viktigt att respekten fi nns för varandra. Eleverna 
kommer in på att det är så olika hur vi är som personer och att osäkerheten 
kan vara större i vissa ämnen. 

Simon: Om det är en blyg tjej eller kille som säger någonting och … små-
rodnar lite grann, och folk skrattar åt det, så kan det ju vara det värsta som 
fi nns för just den människan. Jag kan tänka mig in i den situationen och det 
är ju … skrämmande för det här när vi snackade om tryggheten … 

Sebastian: … då kan ju vissa ämnen vara avgörande för sådana saker (…) 
om man t ex ska framträda på ett främmande språk då blir den individen 
drabbad … .

Hur resonerar då elevgrupperna vidare kring frågor om relationer, trygghet 
och respekt i klassrummet? Jag vill här återvända till de förhållanden som 
diskuterades i elevgruppen med kvinnliga elever på yrkesförberedande pro-
gram och som delvis berördes i föregående avsnitt. I den klassen är eleverna 
uppdelade i olika grupperingar. De har inte några frivilliga kontakter med 
varandra eftersom man inte tycker om alla människor. Man har visserligen 
försökt tidigare, men givit upp. Vilka orsaker anser de intervjuade eleverna 
att det ligger bakom dessa bristfälliga relationer mellan olika elevgrupper 
i samma klass? Att elever har olika personligheter är en förklaring som 
nämnts tidigare. En annan förklaring framkommer genom att det fi nns 
svårigheter att helt enkelt respektera människor som är olika. En elev slår 
fast att ”jag respekterar de som respekterar mig, är det en viss person som 
inte respekterar mig då får den ingenting tillbaka utav mig” (Yvette). På 
min fråga om hur de ser på respekt i det här sammanhanget och vad det 
är vi pratar om samt varför det ser ut som det gör, kommer samtalet in på 
tankar kring respektlöshet. En elev menar att det är ”brist på respekt över 
huvud taget … [det] är ju ett problem i hela vårt samhälle” (Yvette) och får 
medhåll av fl era. Samtalet förs sedan in på skolans roll.

Yvette: Jag tycker att skolan måste jobba mer för att höja respektnivån …

Ylva: inte bara för att man kan lita på varandra också … det tror jag också 
… det är mycket det att man litar inte på en viss person då brister respekten 
…
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Veronica: det måste de ju börja lära folk tidigare än bara på gymnasiet för 
att det har ju krympt så mycket i åldrarna, att mindre barn är respektlösa 
mot lärare och andra elever … 

Ylva: det går ju bara mer och mer neråt 

Viktoria: ja, på den skolan jag gick på så fi ck vi ofta öva respekt, men det 
fi nns ju inte kvar längre när man väl har kommit hit till den här skolan. Det 
är ju så att den här skolan är mindre respektlös än vad …

(Flera i mun på varandra)

Ylva: ja, för då tycker de att man är så pass vuxen att man kan ta ansvar 
för det själv … 

(Flera i mun på varandra)

Yvette: det är ingenting vi jobbar för att förbättra … för de räknar med att 
man redan har det när man är så pass gamla som vi är …

Elevgruppen är som synes mycket engagerad i ämnet och alla försöker 
komma med sina bidrag så snabbt som möjligt. Samtalet övergår i funde-
ringar kring när man kan betraktas som vuxen i dessa sammanhang och 
hur man hanterar sådana här frågor i gymnasieskolan. De menar att lärare 
ofta tar för givet att eleverna har kunskaper och erfarenheter inom området 
på liknande sätt som vuxna, men just i detta sammanhang anser de inte att 
de känner sig vuxna. 

Flera av de elever som deltar i gruppsamtalen talar om hur kul de tycker 
att det är att samtala och att diskutera inom ämnet samhällskunskap. Ämnet 
blir enligt dessa elever, som tidigare framhållits, intressantare; en del lär 
bättre och de är nyfi kna på vad andra i klassen tycker. Samtidigt som man 
är besviken över att inte fl er pratar i klassen förefaller man inte refl ektera 
över hur situationen skulle kunna förändras. De som är tysta skulle behöva 
upptäcka hur kul det är att prata, ”jag tror att de som sitter tysta de tycker 
nog egentligen … de skulle säkert tycka att det var jättekul, men det är det 
att de vågar liksom inte” (Veronica). När jag för samtalet in på hur man 
reagerar i klassen när någon som inte brukar prata så mycket väl yttrar sig 
belyses hur svårt den kan vara att ändra på rådande förhållanden och vanor 
som utvecklats i ett klassrum; ”Det blir nog mest en chock, jaha säger den 
någonting” (Ylva). I den aktuella klassen sitter de som pratar mycket längst 
fram i ett traditionellt möblerat klassrum och de som är mer tysta sitter 
längst bak. Då uppstår en situation där eleven inte bedöms efter vad han 
eller hon säger i den fråga som man pratar om. I stället för att ge den som 
yttrat sig en positiv förstärkning och uppmuntran, som den så väl skulle 
behöva, uppstår i stället en pinsam situation. 
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Yvette: Tyvärr blir reaktionen så att man vänder sig om och kollar efter vem 
det var som sa någonting … eftersom det oftast inte kommer några röster 
därifrån.

K: Då kan det nästan få en negativ effekt i stället?

Yvette: Tyvärr så blir det så …

Ylva: Det måste ju bli pinsamt för den personen som sitter där bak …

Yvette: Ja det med …

Ylva: … en hel klass som vänder sig om och tittar. 

I en sådan situation tror eleverna att den som nu pratat ångrar sig och tänker 
att jag skulle inte ha sagt något. Den kanske funderar över om det lät dumt 
det man sa och nästa gång vågar hon eller han kanske inte yttra sig alls. 
”Men de måste våga säga vad de tycker fastän de kanske tror att det låter 
dumt … för att det är ingenting som låter dumt egentligen … bara man har 
en åsikt” (Ylva). Här uttrycks också en vilja ”att respektera varandra, varan-
dras åsikter … det är jätteviktigt” (Veronica). Men trots att de inte är direkt 
beredda att stötta en enskild person som skulle ha behov av uppmuntran och 
stöd fi nns tankar kring att man skulle behöva arbeta mer tillsammans med 
dessa frågor till exempel genom en temadag i klassen. Eftersom ”mycket av 
respekten bygger på att man ska lita på varandra” (Yvette) skulle det vara 
något att arbeta med på temadagen genom olika inslag som stärker sam-
manhållningen i klassen, ”att man ska lära sig lita på varandra och känna 
att man kan jobba ihop” (Yvette). Sådana aktiviteter sker på en del skolor, 
men det är inget som eleverna i denna undersökning har erfarenheter av. 
Vad som framhållits ovan belyser, som jag ser det, värdet av att lärare i 
gymnasieskolan arbetar med sådana värdegrundsfrågor och tillsammans 
med eleverna mer eller mindre kontinuerligt överväger olika möjligheter att 
kartlägga och utveckla relationer och klassrumsklimat. 

En utgångspunkt för överväganden kring sociala relationer, som framträ-
der i gruppsamtalen med elever, är att problematisera frågor om orsaker till 
varför vissa elever inte så gärna deltar i olika samtalssituationer. Vad betyder 
det när elever ser på sådana förhållanden som resultat av att människor har 
olika egenskaper eller att tysthet/blyghet är något för individen naturligt 
(eller medfött) jämfört med att man ser olika situationella förhållanden i 
klassen/gruppen eller i tidigare skolsammanhang som den främsta förkla-
ringen? Tankar om miljöns eller olika situationers betydelse framträder inte 
direkt i de genomförda samtalen även om vissa missförhållanden i tidigare 
skolsammanhang, där elever utsatts för kränkningar, berörs. Ingen grupp 
kommer in på behovet av att diskutera just den sociala miljön i klassen för 
att fi nna ”lösningar” på hur relationer och respekt kan utvecklas för att 
förbättra samtalsklimatet, möjligen med undantag av förslaget till temadag. 
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Annars pekar eleverna på att lärarna ska försöka pusha på och tvinga in de 
tysta och blyga i olika samtalssituationer. Om man inte nöjer sig med att 
konstatera att de som inte deltar i diskussioner och inte säger vad de tycker 
får skylla sig själva och att det är något som inte går att ändra på eftersom 
man är som man är och alla är olika. Det är ett fåtal som inte för fram sina 
åsikter, ”men det är ingenting att göra åt, det är ju så hur man är som män-
niskor” (Simon). När man har diskussioner och samtal som ska leda fram 
till något beslut till exempel hur man ska göra med vissa saker i klassen så 
är det många som mest lyssnar och inte säger något

Veronica: då tycker jag att man inte kan bli irriterad eller sur efteråt … om 
man har bestämt någonting för då har man inte gjort sin röst hörd när [det] 
väl gäller. 

Yvette: nej, precis (Flera)

Ylva: och så får man väl ta … om man har sagt sin åsikt att det inte blir 
som det blir men, om man sitter och håller på det och sedan blir irriterad 
efteråt … 

Yvette: ja, då får man skylla sig själv 

Bland de elever som pratar mycket så är de ibland medvetna om detta och 
menar att de håller igen lite och försöker släppa fram andra. Samtidigt fi nns 
en tveksamhet till att göra det och funderingar kring om det är rimligt att 
sitta och vänta ut andra; det betraktas till och med som slöseri med tid. 

Samuel: Man fi ck lära sig i början av skolan, att man får inte prata hela tiden 
även om man vill det, för att man ska släppa fram andra, men jag vet inte 
om jag tycker att det är helt ok. Eftersom man själv har så mycket att säga 
och då kan man räcka upp handen och … om en blyg kille har någonting 
att säga kan han lika gärna räcka upp handen och säga det han vill säga. 
Man kan inte bara vänta ut den, utan det är upp till honom … att visa sina 
kunskaper, … man kan inte förändra andras förutsättningar för några få, 
tycker inte jag, utan … dom som är få … dom som inte är majoriteten, dom 
får anpassa sig till dom andra om hur det är.

Yvette: Jag vet ju, jag personligen pratar väldigt ofta och mycket på diskus-
sionerna, men ibland brukar man ju faktiskt dröja med svaren för att höra 
om det är någon annan som svarar. Men det är det ju aldrig … då kan man 
lika gärna svara på det här från första början i alla fall. Och det tycker jag 
är väldigt tråkigt, man ger rum för dem så att de får komma fram, men det 
gör de aldrig. Så då känns det som det är slöseri med tid då kan man lika 
gärna säga vad man tycker på en gång.

I samtalet med lärargruppen kring klassrumsklimat och relationer mellan 
elever framhålls komplexiteten i dessa frågor. Det är svårt att alltid ha bilden 
”hundraprocentigt klar för sig” (Leif). Som lärare kan man uppfatta att 
samtalet gått väldigt bra och alla eleverna säger det också, men 
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Leif: så kan det ändå vara någon som är … som man kan uppleva som sur 
eller besvärad av det. Det är någonting som har triggat. Någon pil som har 
åkt in där någonstans, som jag tror att vi inte alltid ser … vad det är som 
händer.

 Svårigheterna att som lärare ha inblick i dessa frågor på enskild elevnivå belyses 
även av reaktionen på två citat som jag tog upp från en enkätundersökning 
som jag genomfört i ett annat sammanhang. Där ger två kvinnliga elever i 
årskurs 2 i gymnasieskolan, den första på yrkesförberedande program med 
kvinnlig dominans och den andra på studieförberedande program, uttryck 
för sin syn på i vilken utsträckning som klassrumsklimatet är öppet för alla 
elever i klassen på följande sätt: ”Det är inte en sån klass som låter vem 
som helst uttrycka sin åsikt.” respektive ”Vissas kommentarer/synpunkter 
är alltid bra när vissa svarar och hos några är de dåliga.”49 Efter en stunds 
tystnad konstaterar en av lärarna att:

Lage: Det är ju tänkvärt … illavarslande … om vi liksom är så blinda så vi 
inte märker hur vi påverkar diskussionen i klasserna.

Leif: Fast det behöver ju inte i och för sig vara … tolkningen behöver ju inte 
vara den att det är lärarens ... det kan ju vara klassrumssituationen i övrigt 
… det kanske inte är du som sh-lärare som … styr det dit.

K: Det handlar om relationerna mellan eleverna.

Lage: Man borde … reagera på det som lärare och så borde man försöka 
göra någonting åt det. (…)

Leif: Jag tror att man får väga in en annan aspekt här, att det är någonting 
som man kanske känner också … när man är i en viss ålder. Det fi nns en 
massa andra saker, men det är ju bra att få höra det … absolut att det är … 
det måste man tänka på och försöka hitta former för.

I det följande diskuteras hur man skulle kunna handskas med denna pro-
blematik. Det gäller att verkligen försöka få alla att komma till tals, men 
problemen är många. Hur förhåller man sig som lärare exempelvis när vissa 
elevers åsikter befi nner i gränslandet kring vad som är acceptabelt utifrån 
skolans/samhällets demokratiska värdegrund, skollag och andra styrdoku-
ment samt när andra elever i klassen kan känna sig kränkta? Därmed är vi 
tillbaka till de elev- och läraruppfattningar som inleder detta kapitel. Här 
kan det vara så att vissa elevuppfattningar ”innehållsmässigt” inte kan stå 
oemotsagda eller ska mötas med respekt. Ändå måste personen och dennes 
rätt att ge uttryck även för ”tveksamma” åsikter respekteras. I dessa sam-
manhang fi nns många etiska dilemman i olika klassrumssituationer; till 
exempel när man vill försöka ge alla elever uppskattning och erkännande. 
”Det fi nns en fara i det för att … ska den uppskattningen också komma för 

49 Elevsvar från egen opublicerad enkätundersökning om delaktighet och klass-
rumsklimat i årskurs 2 på gymnasieskolan. 
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vad man tycker?” (Leif). Den frågan anses berättigad eftersom en elev ”kän-
ner väldigt lite uppskattning för om man tycker någonting annat, som inte 
hänger med i normen så att säga” (Leif). Detta behöver inte enbart handla 
om frågor som har med invandring att göra utan kan även handla om andra 
frågor, till exempel elever som är positivt inställda till dödsstraff.

För övrigt är just frågan om invandring och invandringsfi entlighet den 
som kommer till uttryck i mina gruppsamtal, inte minst med gruppen av 
manliga elever på yrkesförberedande program. Det är i dessa sammanhang 
som lärargruppen med erfarenhet av undervisning på detta program ser de 
största svårigheterna som bland annat framgått av inledningen till detta 
kapitel. När jag samtalar vidare med eleverna från det aktuella program-
met för att få höra dem berätta om vad det där ”alltmöjligt” som de inte 
fi ck uttrycka sina åsikter kring är för någonting, visar det sig snart är det 
är frågor om invandring som de i första hand tänker på. 

K: Vad kan det vara för slags värderingar som ni inte anser att man kan 
uttrycka? 

Ronny: Invandrare …

Benny: Ja, bl a … och så där …

K: om man är negativ till invandring då … upplever man att man inte kan 
uttrycka det …?

Ronny: Det tyckte han inte om.

Jimmy: Man får inte förklara sig … vad det är man menar med … 

K: hur skulle en sådan förklaring kunna lyda då t ex …?

Tommy: Får det gärna … tycka att vi är värsta rasisterna fast vi kanske inte 
alls är det … kanske inte får förklara färdigt hur det är … vi precis tycker 
och känner.

Här uppfattar således de elever som deltog i gruppsamtalet att locket läggs 
på och att de inte får förklara sig vidare, ”att förklara färdigt hur det är 
vi precis tycker och känner”, för då uppfattas man mer eller mindre som 
rasist. Som exempel på uttalanden som eleverna bedömer att man inte kan 
säga kan följande nämnas50:

Ronny: Som det är nu … bara ge bort vårt land, de bara kommer hit … får 
egna skolor, egna samhällen och grejer …

Tommy: … egna lagar …

Ronny: … det här är Sverige …

50  Var gränsen går och när vissa inslag kan betraktas som rasistiska eller 
främlingsfi entliga är ofta en svår fråga att bedöma särskilt i en klassrums-
situation med många olika elever närvarande. 
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Benny: skulle vi komma dit och … du har du någon lägenhet jag kan få bo 
i … då tar han fram sin niomillimeters och sätter i pannan på mig direkt … 
(annan: skratt) … sedan är det goodbye. För jag kan lova, vi skulle inte ens 
kunna komma ner dit och fråga om … om det blev så att det blev krig här 
… och så fl ydde vi över dit … så kan jag lova vi skulle bli slavar där nere 
eller någonting, det kan jag lova dig.

Eleverna tycker att det är så uppenbara saker att få diskutera, men tror att 
lärarna själva kan vara rädda för att bli uthängda eller betraktade som ra-
sister och att det skulle vara en förklaring till att vissa lärare inte ”tillåter” 
sådana diskussioner. När samma problematik belyses med exempel från 
samtalen med den lärargrupp som har erfarenheter av samhällskunskapslek-
tioner med elever i sådana situationer pekar de på svårigheter av olika slag. 
De framhåller att eftersom det fi nns invandrare i klasserna blir stämningen 
många gånger laddad och problematisk. ”Det är en väldig spänning i grup-
pen också rent politiskt sett, så man får ju hela tiden gå på tå när man ska 
diskutera svåra frågor och det är ju där också som de hela tiden ligger och 
triggar” (Lennart). 

6.3 Elevers delaktighet och frågor om det
gemensamma och offentliga
När det gäller gruppsamtalen med inriktning mot samhällsundervisning 
som en demokratisk praktik och olika aspekter av elevers delaktighet kom-
mer jag att diskutera materialet på liknande sätt som i de båda föregående 
avsnitten utifrån några tematiska områden i enlighet med samtalsmallarna 
och avhandlingens syfte och frågeställningar; nämligen: 1) elevers delak-
tighet, 2) det gemensamma/samverkan samt frågor om 3) det seriösa och 
offentliga i lärandesituationer i olika sammanhang inom skolans samhälls-
undervisning.
 
6.3.1 Elevers delaktighet i samhällsundervisningen
När frågor om elevers möjligheter och svårigheter att vara delaktiga i sam-
hällsundervisningen behandlas avses i första hand elevers medverkan vid 
planering av innehåll och arbetssätt i enlighet med läroplanernas formule-
ringar. Men även andra aspekter kan fokuseras såsom till exempel att vara 
delaktig i diskussioner och samtal och i den gemenskap som goda relationer 
i en klass kan bidra till att utveckla och som har tagits upp i föregående 
avsnitt. Delaktighetsdimensionen i samhällsundervisningen undersöktes 
även i det tidigare arbetet (Larsson 2004) och har inte i sig varit föremål för 
ytterligare fördjupningar i de fortsatta gruppsamtalen, utan ungefär samma 
frågor har tagits upp som tidigare.
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I fl ertalet av de elevgrupper som ingår i samtalen i denna studie fi nns det 
ett uttalat intresse för att vara delaktiga i samhällsundervisningens plane-
ring. Eleverna har också erfarenheter från olika former av delaktighet som 
de uttrycker såväl positiva som negativa uppfattningar kring. Även i lärar-
gruppen fi nns fl era olika uppfattningar om möjligheter och svårigheter för 
att exempelvis få elever delaktiga och engagerade i planeringssituationer. Det 
är ett komplicerat samspel mellan lärare och elever där frågor om kommu-
nikation och samtalsklimat, som berörts i avsnitt 6.1 och 6.2, spelar en stor 
roll. Att det är en svår balansgång mellan elevernas intressen och lärarens 
erfarenheter har berörts redan i tidigare arbete (Larsson 2004). Dessa frågor 
får stort utrymme när de båda elevgrupperna från det studieförberedande 
programmet samtalar om samspelet mellan lärare och elever. De eleverna 
har erfarenhet av ämnesövergripande temaarbete där de haft möjlighet att 
vara delaktiga i olika faser av planeringen, men ser ändå fl era svårigheter. 

Sebastian: Men det känns ändå som vi är otroligt bortskämda ändå, vi får 
väldigt mycket serverat. Vi får nästan en karta att gå efter, det skulle kan-
ske vara intressantare om vi fi ck lägga upp den själv. Det gör vi kring vissa 
temaarbeten. Då har vi fått en tidsplanering och så, men vi kanske borde 
träna oss på att göra en sån tidsplanering för vi ska ju ut sen i arbetslivet 
och driva sådana här frågor själva. Då är det bra om vi kan sådana saker, 
för det är ju det vi får gratis av lärarna hela tiden.

Dessa elever anser i slutet av trean på gymnasiet, att de trots att de under 
alla gymnasieåren fått vara delaktiga på olika sätt, att de skulle få ta ett 
större ansvar även för tidsplaneringen. I det följande framhåller samma 
elev att de även borde få ett ökat ansvar för arbetet med målformuleringar 
i temaarbetena. En annan elev, som tydligen inte riktigt delar denna upp-
fattning, undrar vad lärarna ska göra då och får svaret: ”hjälpa oss på tra-
ven, handleda oss i det” (Sebastian). När lärarens handledarroll diskuteras 
uppfattar jag att det oftast handlar om att på olika sätt stödja elevernas 
lärande i ämnet, men här pekar en av eleverna även på lärarens roll som 
handledare i planeringsarbetet för att möjliggöra en ökad delaktighet och 
utveckling av elevers ansvar. 

När gruppen av kvinnliga elever i samma klass diskuterar dessa frågor 
konstaterar de att:

Sara: Vi har haft jättebra nu i många ämnen att vi får vara med och be-
stämma. (…) Och som nu på temaarbetena att vi har fått välja de ämnen 
och lägga förslag själva, få göra saker som vi tycker är kul, inte bara sådant 
som vi måste göra.

Samtidigt uttrycker eleverna att man naturligtvis måste ta hänsyn till vad 
som står i kursplanerna och att vissa saker måste vara med för att man ska 
kunna nå målen. Ett inslag som de särkilt värdesätter är att de fått vara 
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med och bestämma redovisningssätt i samhällskunskapen och i temaar-
betena. De menar att det betyder mycket att de fått välja även muntliga 
redovisningsformer och att arbetet därigenom inte blir så enformigt som det 
blir i ett annat ämne där de mest haft skriftliga prov. Det fi nns även andra 
fördelar med muntliga redovisningar; ”För om vi bara hade haft skriftliga 
prov hela tiden, så kanske … [under] en diskussion så kommer man ju på 
saker efterhand, ett prov lämnar man in och sedan är det inget man kan 
göra åt saken” (Sara). 

Det fi nns även uppfattningar där elever är kritiska och där man upplever 
att balansen mellan elevers och lärares insatser inte varit helt lyckad. 

Susanne: Jag tycker att i alla våra ämnen har vi haft möjlighet att påverka 
väldigt mycket och det känns jätteskönt, men sedan så kan det ibland kännas 
som att läraren förväntar sig för mycket av oss, … att läraren förväntar sig 
att vi ska kunna lägga upp arbetet, vad ska vi göra, hur ska det se ut, hur 
ska vi redovisa … och så får man det där i ansiktet och så känner man … 
kommer man inte på något, [det blir] helt blankt.

Det är fl era som instämmer och de tycker att ”det är bra när läraren kom-
mer med ett grundförslag, vi gör så här och sedan får eleverna vara med och 
forma det där grundförslaget” (Susanne). Goda exempel fi nns i samband 
med de temaarbeten som elevgruppen har erfarenhet av. Då har de fått en 
idéskiss, ”en liten idé … en liten klick i hjärnan som liksom säger att, ja 
men sådär kanske vi ska göra” (Sara). Lärarens balansgång i dessa plane-
ringssituationer handlar om att göra avvägningar så att eleverna upplever 
att man får idéer som man kan gå vidare med, utan att det uppfattas som 
helt färdiga förslag som begränsar elevernas möjligheter att vara delaktiga 
redan i planeringsfasens inledning. Eleverna konstaterar att ”det är jättebra 
att vi får bestämma, men det kan vara jobbigt att få bestämma för mycket” 
(Susanne), särskilt om läraren inte lyckas med att tydliggöra målen för det 
arbetsmoment som ska planeras. En slutsats som kan dras efter samtalen 
med dessa båda elevgrupper på det samhällsvetenskapliga programmet är att 
när läraren presenterar en idéskiss eller ett grundförslag och sedan utifrån 
detta och elevernas intressen handleder dem vidare i planeringsprocessen (så 
att de efterhand själva kan ta ett större ansvar) ökar dessa elevers möjlighe-
ter att vara delaktiga. När eleverna uppmanas att sammanfatta det som de 
uppfattar som det viktigaste som krävs av läraren för att de ska känna sig 
delaktiga följer denna samtalssekvens:

Sofi a: Att läraren verkligen lyssnar på varje elevs åsikter och tar upp det, 
… att man märker att de verkligen tar till sig det man säger och kanske att 
läraren också kan vara med och diskutera det man säger – inte bara vad 
tycker du då, så att man verkligen vet att man sagt någonting och när man 
sagt någonting bra att man får lite credit för det … 
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Flera: instämmanden 

Sandra: Jag tror att om läraren är delaktig i eleven så känner sig eleven 
delaktig (åter fl era instämmanden)

Susanne: Läraren måste visa engagemang, att den bryr sig och som du Sofi a 
säger att man får credit för det man gör.

K: Vad är det som krävs speciellt av er elever för att delaktigheten ska 
fungera?

Susanne: samma sak där – engagemang! 

De kvinnliga eleverna på yrkesförberedande program som ingår i under-
sökningen ger uttryck för en nästan identisk uppfattning då de framhåller 
att det de känner är viktigast är ”att man får sin röst hörd” (Ylva), ”för då 
blir det roligare när man väl kommer igång” (Ylva), ”ja precis …” (Yvette). 
Eleverna tycker också att de har goda möjligheter att göra sin röst hörd och 
bli lyssnade på både i samhällskunskap och i fl era andra ämnen.

Ylva: Ja, och vi får ju påpeka vad vi tycker om hur takten är och vi diskuterar 
ju väldigt mycket med våra lärare, inte bara i samhällskunskapen utan jag 
tycker att vi diskuterar mycket med övriga. Så här lägger vi upp kursplaner 
tillsammans och … så tycker jag att vi har det jättebra, att man får vara med 
och bestämma själv … om man vill.

De här eleverna tror inte att det kan bli något problem med att lärarna 
eventuellt skulle ställa för stora krav på delaktighet eftersom de anser att 
det då bara är att säga det till lärarna. ”Jag tycker bara det är bra, ju mer 
delaktighet desto bättre …” (Ylva). Ett problem som de ser kan vara om man 
enbart har muntliga planeringstillfällen eftersom det är så många tystlåtna 
i klassen. Då fi nns en risk att många elever inte kommer sig för eller hinner 
med att uttrycka sin uppfattning och att det blir de som pratar mest som 
också får styra planeringsarbetet.

Gruppen av manliga elever på yrkesprogram är mer splittrad i sin upp-
fattning om värdet av att vara med och påverka samhällsundervisningen. 
Det fi nns hos en del av dessa elever ett ”ifrågasättande” av att över huvud 
taget läsa sådana ämnen som samhällskunskap, religion och historia när 
man studerar på ett yrkesprogram.51 Samtidigt uppskattar de att lärarna 

51  En elev uttrycker sin uppfattning i denna fråga på följande sätt:

Ronny: får jag säga en sak om det där … de där jävla ämnena … de kan de ta och 
stryka (slår i bordet) helt och hållet … eftersom vi går en yrkesförberedande utbild-
ning då vill vi gärna ha … utbildning i det …

Ronny: … historia och religion och sådant där … fan … läsa det där … det skiter 
väl vi i nu 
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informerar om innehåll och frågar hur de vill arbeta och konstaterar att det 
mesta hänger just på läraren.

Tommy: Det beror helt och hållet på läraren.

Jimmy: Det är stor skillnad på hur samhällskunskap som vi har här och 
sedan hade på grundskolan, så är det ju.

Benny: Så mycket hänger som sagt på läraren.

Ronny: Han som vi hade på grundskolan, på X-skolan, han bara prata och 
prata och prata och ingen fattade någonting. Han … han bara gagga, gagga, 
gagga, gagga och liksom … allt bara gick in och ut … i hjärnan direkt.

Även i denna elevgrupp yttrycks en uppfattning om att det är viktigt att få 
säga vad man tycker om att göra en uppgift på ett visst sätt, ”för man vill 
ju inte ha någon gubbe som har legat och läst samma bok och går efter sin 
egen rutin hela tiden, utan det ska ju kunna vara så som Ronny sa att det 
ska kunna fi nnas några alternativ” (Benny). Ett annat område där man 
uppskattar att läraren är lyhörd för de önskemål man har är när till exempel 
någon samhällslektion hamnar sist på dagen efter en lång håltimme och 
man ber läraren att få fl ytta den eller om det passar att få göra uppgifter 
vid en annan tidpunkt i stället. I sådana situationer menar just dessa elever 
att de då verkligen jobbar på bra och även kan ta ett större ansvar än om 
de skulle tvingas göra motsvarande uppgifter vid ett lektionstillfälle som 
ligger illa till i schemat. 

När lärargruppen som har erfarenhet av dessa yrkesklasser samtalar om 
delaktighetsproblematik framhåller de att det kan vara svårt att kommu-
nicera med eleverna kring dessa frågor. När man försöker få med eleverna 
i planeringsprocessen är det svårt att få dem att uttrycka egna önskemål; 
”bestäm du säger de (…) de vill att jag ska göra en plan och till slut gjorde 
jag en plan och då sa de att den kör vi på” (Lars). När så läraren en bit in 
på terminen uppfattade att det inte fungerade så bra och diskuterade dessa 
frågor med eleverna så ansåg de, även i smågruppssamtal med läraren, 
att det var bra som det var. Samma situation tas upp även av en annan av 
lärarna: 

Lennart: Vi diskuterade väldigt mycket då med båda våra paralleller hur 
vi skulle hantera det här och jag gjorde samma sak samtidigt med samma 
resultat också … att det är ju jättebra. Så vi hade väldigt olika bild av hur 
undervisningen fungerade. Eleverna tycke att det fungerade ju alldeles ut-
märkt, medan jag tyckte att det här fungerar inte alls. 

Som tänkbara orsaker till dessa förhållanden lyfts frågor om bristfälligt 
engagemang bland en del av eleverna i dessa klasser. Ett år senare har situa-
tionen förbättrats något ”drygt hälften av eleverna har börjat få ett större 
engagemang och en större delaktighet tycker jag, medan andra hälften inte 
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alls är med, så att man nästan känner att det är två grupper i gruppen så 
att säga” (Lennart). Detta kan jämföras med vad som kommit till uttryck 
i samtalen med eleverna om att en del inte är motiverade eller engagerade i 
att studera dessa ämnen när man går på ett yrkesförberedande program. I 
sådana situationer är det svårt att som lärare skapa ett sådant elevengage-
mang som behövs för att delaktigheten ska utvecklas hos en del elever. En 
annan lärare som har erfarenhet av klassen med kvinnliga yrkeselever har 
dock inte mött samma svårigheter att kommunicera med de eleverna, men 
annars ser andra lärare en hel del likheter. 

Leif: Men jag tycker nog att det är rätt så, … det går rätt så bra att kommu-
nicera, men jag håller med dig Lennart. Jag tror att just det här att man lär 
känna dem lite bättre … i ettan är det svårare. De yrkesprogram som jag har 
där börjar vi i ettan och sedan läser vi över tvåan in i trean. Engagemanget 
och delaktigheten känns som den blir större och större. Jag kan nästan tycka 
att det är taskigt att skicka upp … våran [informationstext] med kursplaner 
och betygskriterier i början och säga vad ska vi göra nu utav den här kursen. 
Det är inte så lätt … det är ingen lätt situation för dom, de förväntar sig ju 
nästan att man ska leda dem någonstans i början.

Lage: Det handlar väl också om att de är så ovana vid den här situationen 
att det är dom som ska ta kommandot och visa vad dom vill … och tala om 
tydligt att så här tänker vi oss. Den erfarenheten växer ju så småningom 
fram. I trean går det väl lite bättre ändå att få dem att uttala sig om vad 
de vill jobba med och hur de vill jobba, men generellt sett känns det mest 
som de gillar att bli styrda och helst att det ska vara så lättvindligt arbets-
mässigt som möjligt … det verkar vara prioritet ett … nu generaliserar jag 
lite, men … .

Lärarna berättar vidare om olika inslag i planeringsarbetet som de använ-
der med syfte att elevernas synpunkter och önskemål ska kunna påverka 
utformningen av samhällsundervisningen i respektive klass. Det handlar 
om introduktion av olika moment där lärare berättar översiktligt om vad 
innehållet rör sig om och försöker få en uppfattning om vad det är som kan 
intressera den aktuella elevgruppen. Exempel ges även på olika arbetssätt 
och arbetsformer som använts i liknande sammanhang för att engagera 
eleverna i planeringsarbetet. Enligt min uppfattning kan detta arbete ses 
som exempel på en situation där lärarna försöker att etablera en forme-
ringsprocess där elevernas intressen ska få styra och påverka såväl innehåll 
som arbetssätt. Men svårigheterna är stora när elevernas engagemang för 
ämnet inte fi nns hos fl ertalet.

Ett positivt och för läraren dagsaktuellt exempel lyfts fram av en av delta-
garna vid samtalet, ”jag har upplevt en spännande grej idag” (Lennart).  Det 
handlar om en klass på ett annat yrkesförberedande program, ett program 
med relativt jämn könsfördelning bland eleverna. 
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Lennart: Jag märkte vilken extrem kontrast det blev mot den andra klas-
sen, just vad det gäller diskussioner därför att lektionen som jag hade tänkt 
mig skulle se ut på ett visst sätt utifrån de erfarenheter jag brukar ha … tog 
helt andra vändningar då pga att den här klassen var så vansinnigt mycket 
mer intresserande av att föra samtal ikring det som vi faktiskt höll på med. 
Så jag blev så glad, så det känns jättekul att speciellt komma iväg hit och 
det som var extra roligt, eftersom det de pratade om var just elevinfl ytande 
vad det gäller att lägga upp kurser. Det de just lyfte var vad kul det var med 
samhällskunskap för att de fått vara med och styra verksamheten så mycket 
som inte är så vanligt fast vi har sagt så mycket att vi vill göra det … så att 
de kom in väldigt mycket kring det här med … ja skoldemokrati på något 
sätt då. Och det har ju inte varit min tanke att vi ska lägga så mycket tid på 
det, så nu … vi kanske ska styra om hela det här upplägget nu faktiskt när 
de visade så stort intresse. Det fi nns ju rätt mycket grejer man skulle kunna 
göra med dem …

K: Kan du se någon orsak till att det blev så här, just i den här klassen? 
Enskilda elever eller är …

Lennart: Det lät ju på dem som de hade kämpat för att de skulle få vara med 
mer och bestämma i undervisningen än vad de har fått, så att det kändes … 
som att det var något de hade väntat på …

K: … och du öppnade för det …

Lennart: ja, … omedvetet kan man säga.

Samtalet i lärargruppen förs in på tankar kring hur arbetet i olika klasser 
organiseras och behovet av att tillsammans i lärargruppen oftare fundera 
kring olika exempel och dela med sig av sina erfarenheter kring vad som 
fungerar bra eller dåligt i olika klasser såväl när det gäller planering som 
olika samtalssituationer. 

Leif: I vissa klasser är det defi nitivt inga problem, men i andra är det det … 
eller hur, hur kommer vi tillrätta med det? Det pratar vi ju aldrig om, hur 
ska vi göra med den grejen utan det rullar bara på. (…)

Lage: Det fi nns väl inte ett spår som alltid funkar, utan man måste ju pröva 
och testa och ibland så går det och oftare så går det inte alls, … det är min 
erfarenhet. 

Leif: Ja, varje klass är ju unik.

Ämnesdidaktiska överväganden och refl ektion i det fortsatta samtalet visar 
på hur olika förutsättningarna är i olika klasser, men också på ett intresse 
att även pröva andra lösningar för att arbeta tillsammans och att exempelvis 
skapa engagerande samtalssituationer för olika elevgrupper något som jag 
återkommer till i det följande. 
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6.3.2 Att arbeta med frågor om det gemensamma
Att överväga det gemensamma, att tänka gemensamt, är ett viktigt inslag 
i en demokratisk process och praktik. En svårighet i skolans samhällsun-
dervisning, utifrån min mångåriga erfarenhet som lärare i ämnet, är att 
utveckla elevernas intresse och förståelse för det gemensamma och därmed 
det politiska i samhället. Mitt intresse för dessa frågor har även utvecklats 
genom det teoretiska perspektiv som ligger till grund för föreliggande av-
handlingsarbete. Människor lever, enligt detta synsätt, tillsammans i ett 
samhälle utifrån det de har gemensamt. I de fortsatta gruppsamtalen har 
frågor tagits upp om hur elever och lärare uppfattar att det gemensamma 
kommer eller kan komma till uttryck i skolans samhällsundervisning. 

När vi i gruppen med kvinnliga elever på studieförberedande program 
samtalar om delaktighet och arbetssätt uttrycks uppfattningar om att te-
maarbeten där eleverna arbetar i grupp kan ses som ett bra exempel på 
situationer som resulterar i gemensamma lösningar. Där läggs fokus på att 
diskutera fram något för gruppen gemensamt, man lyssnar på allas åsikter 
och pratar igenom ämnet. På så sätt har individuella åsikter efterhand blivit 
en gruppåsikt. Men när det gäller diskussioner i helklass däremot ”är det 
nästan alltid jag-form, vad tycker jag, hur tänker jag, … där känner jag 
skulle man försöka diskutera … mer i vi-form” (Susanne). Det handlar 
då om att tänka mer ur ett samhällsperspektiv, ”inte bara att alla får säga 
vad dom tycker och sedan diskutera eller argumentera för det” (Susanne). 
Alla måste dock få uttrycka och argumentera för sina egna åsikter, anser 
eleverna, ”men ska man inte prata ihop [sig också]”? (Sandra). Det här 
momentet anser eleverna att det ofta saknas idag och samtalar vidare om 
hur det skulle kunna se ut i en samtalssituation där ett vi-perspektiv mer 
kan komma till uttryck.

Sara: [När] man pratar ihop sig efteråt, så kanske det inte blir lika bra utan 
då tycker jag att det är bättre att en liten grupp pratar ihop sig … tycker 
ganska likadant och säger, vår åsikt och sedan att vi säger vår åsikt till resten 
av klassen och de får säga sin och sedan att det blir … allas åsikt.

Sofi a: Ja, grupperna … för att i våran klass har alla så mycket åsikter … om 
man haft ett ämne som man pratar om då har man ändå hunnit bilda sig en 
egen uppfattning och brinner man så starkt för den … som vi pratade om 
… så känner man att man kanske egentligen inte vill ändra på den. Ska jag 
tycka likadant som alla andra bara för att de tycker det? Jag vill inte vara 
som alla andra … jag står för det jag tycker … och då är det kanske bättre 
som Sara sa att man pratar ihop sig och kommer fram till någonting några 
stycken.  Det är lättare … att kanske … om man säger … inte vika ner sig, 
men … 

Sara: Få fram allas åsikter.
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Sofi a: Ja … få fram allas åsikter. …

Susanne: Något jag kan känna på diskussioner det är att vi är lite dåliga på 
att knyta ihop diskussionerna på slutet.

Sara: Knyta ihop det i en säck.

Susanne: Ok, nu har vi sagt det här … om läraren bara kort sammanfattar 
och sedan … ok nu se det ut så här. Det här är vad vi tycker överlag … det 
är vi lite dåliga på. Vad kom vi fram till … vad är det de fl esta tycker … 
bara sammanfatta det.

Samtidigt som eleverna här pekar på vissa möjliga vägar att lyfta fram det 
gemensamma visar de tydligt hur viktiga de individuella åsikterna är i många 
frågor och att man inte vill tycka som andra bara för att de gör det och man 
vill inte ”vika ner sig”. Framkomligheten på den gemensamma vägen kan 
ligga i att gå via samtal i mindre grupper och i lärarens förmåga att knyta ihop 
säcken, att sammanfatta utifrån ett vi- eller ett samhällsperspektiv. Återigen 
pekar dessa elever på situationer där de önskar en större medvetenhet hos 
och ett tydligare agerande från läraren. Även gruppen av manliga elever på 
det studieförberedande programmet lyfter fram lärarens roll att överväga 
det gemensamma. De återkommer ofta till frågor om lärarens auktoritet 
och ger i detta sammanhang exempel där deras lågstadielärare har varit 
bra på att ”tänka på klassens bästa” (Sebastian). De konstaterar i övrigt att 
detta att tänka på det gemensamma är det svåraste som fi nns att göra, men 
utvecklar det inte närmare. Det problematiska i dessa situationer belyses 
även i samtalen med de manliga eleverna på yrkesförberedande program. 
På min fråga om hur de uppfattar att det är att kompromissa och ge upp 
sin egen uppfattning om det skulle behövas för en bra gemensam lösning 
framhåller de:

Benny: Ja, … det har man ju varit tvungen att göra.

Jimmy: Men man vill ju gärna få det som man själv vill. 

Benny: Ja, men ibland så orkar man ju inte …

Jimmy: … anpassa sig efter andra.

Som exempel på situationer när man kan ge upp de egna tankarna för en 
större grupp nämner de hur man resonerar sig fram till vart man ska åka på 
en skolresa och där det inledningsvis fi nns fl era olika förslag som man måste 
kompromissa om. Svårigheter att ge upp individuella och privata uppfatt-
ningar framhålls även av de kvinnliga eleverna på yrkesprogrammet: 

Yvette: Ja, för en del är det nog jättesvårt och släppa på sina egna grejer för 
att det ska bli bra för alla. 
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Veronica: Ibland kan jag också tycka det för, ibland är man så säker på och 
vet vad man vill att den gången man väl måste ändra på sig att det blir för 
jobbigt. Ibland kan det vara svårt att anpassa sig, tycker jag i alla fall, … 
det är jag säkert inte ensam om …

Viktoria: … man kanske vill att sina egna idéer ska vara … (…)

Ylva: Ibland kan man vara lite för egoistisk och bara tänka på sig själv … 
(jaa, fl era) man behöver nästan lite det …

Det är en situation som dessa elever lyfter fram där det är viktigt att prioritera 
gemensamma intressen framför de individuella uppfattningarna och det är 
om de skulle ha någon konfl ikt eller liknande i klassen. I sådana fall måste 
man försöka ta vara på det som är bäst för klassen och hitta en gemensam 
lösning som blir så bra för alla som möjligt. Samtidigt konstaterar en elev 
att man egentligen borde tänka på detta även när det inte är någon konfl ikt 
eller liknande. 

Bland lärarna kommer samtalet aldrig explicit in på dessa frågor. Vad 
som däremot diskuteras i lärargruppen är, som tidigare nämnts, tankar 
kring hur samverkan mellan olika klasser och lärare skulle kunna se ut för 
att utveckla och pröva nya lösningar. Det kan handla om att söka sig fram 
till skilda former av (refl exiv) samverkan såsom att organisera tillfällen för 
elevgrupper från olika klasser att mötas kring någon för dem gemensam 
fråga. Därigenom kan det även fi nnas möjligheter att utveckla mer seriösa 
lärandetillfällen genom samtal i tillfälliga elevgrupper, något som tas upp i 
gruppsamtalen och som kommer att behandlas i det följande avsnittet.

6.3.3 Frågor om seriösa lärandesituationer och klassrummet
som ett offentligt rum 
Att undersöka frågor om ändamålsenliga miljöer eller situationer för lärande 
om demokrati och samhälle där elevers delaktighet och lärande genom 
samtal sätts i fokus är, som bekant, ett huvudintresse i detta avhandlings-
arbete. I detta sista avsnitt där elev- och läraruppfattningar kring samtal, 
klassrumsklimat och delaktighet i gymnasieskolans samhällsundervisning 
presenteras kommer sådana frågor kring hur undervisningen kan organise-
ras för meningsfullt lärande att speciellt lyftas fram. Vilken potential kan 
fi nnas i att betrakta skolan/klassrummet som en offentlig miljö eller ett 
offentligt rum? I det följande kommer jag att diskutera elev- och lärarupp-
fattningar från gruppsamtalen inom detta område. Genom samtalsmallen 
förde jag också med mig ett intresseområde till de samtalen som handlade 
om tillfälliga samtalsgrupper, men det var helt andra elevtankar som öpp-
nade för ett vidare perspektiv på dessa frågor. 

Det är i samtalen med de manliga eleverna på yrkesförberedande pro-
gram som vi, när vi pratar om lärarens ”egenskaper”, kommer in på frågor 
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om vad som är på allvar eller inte i skolan. Läraren ska inte bli berörd om 
eleverna sitter och snackar om sex eller skämtar när han/hon kommer in 
i klassrummet. På min fråga om det är inte är skillnad på vad man pratar 
om i samhällskunskapens klassrum och på fritiden samt om man inte i 
skolan ska utveckla och tillämpa ett förhållningssätt som man sedan har i 
arbetslivet, menar de att: 

Ronny: Det är ju skillnad, här känner man ju alla.

Tommy: Alla är lika i stort sett.

Benny: Här går det att vräka ur sig vad som … 

De tycker vidare att det skulle bli alltför tråkigt om man skulle vara i skolan 
som i arbetslivet och framhåller att man fattar vad som är allvar och inte. 
”Då vi pratar i klassen det är ju mycket på skämt” (Tommy). Om det skulle 
komma in elever från en annan klass (t ex SP) skulle de snart gå därifrån 
för att de tror att någon blir sårad av snacket eller nedtryckta, men det är 
inte avsikten. ”Det är ju ett helt annat språk, det är ju … skillnad på en 
blomsteraffär och en verkstad, det är stor skillnad på hur de pratar” (Benny). 
När jag uttrycker funderingar kring om det kan fi nnas ett behov eller in-
tresse hos dem av att utveckla ett annat sätt att vara i skolan, utvecklar sig 
samtalet på följande sätt:

Ronny: Social kompetens …?

K: Ja, till exempel …

Ronny: Det pratar vi ju om en del på verkstan också, att vara trevliga mot 
kunderna och inte göra hur som helst. Inte sitta och pilla snus ungefär … 
(skratt) utan se lite vårdad ut, men det är ju stor skillnad att komma ut från 
skolan och hur det är på ett jobb.

Benny: Det är ju stor skillnad, … det märker man när man är på praktik, på 
praktiken gör man hur mycket som helst. Sedan när man är här i skolan då 
blir det mest, … det blir mest spring och lek hela tiden och … larv.

Här möter således en uppfattning om att skolarbetet inte (alltid) är på 
allvar. Enligt dessa exempel kan det vara fl era olika inslag i skolarbetet 
som inte tas seriöst trots att det handlar om elever i gymnasieskolans sista 
år. Att intresset och engagemanget inte fi nns hos alla elever när det gäller 
kärnämneskurser som den i samhällskunskap har nämnts tidigare i sam-
talen med den aktuella elevgruppen, men här handlar det om ett vidare 
skolperspektiv och en stor skillnad mellan det vardagliga skolarbetet och 
praktiken framhålls också av dessa elever. Enligt min uppfattning kan detta 
ses som ett exempel där det privata, i betydelsen det självcentrerade så som 
diskuteras i avsnitt 4.3.1, i stor utsträckning tas med in i skola och klassrum 
på ett sätt som inte utvecklar, utan snarare försvårar, skolarbetet. Det kan 
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i dessa situationer, när skola och klassrum betraktas som en ”privat” plats 
där det inte görs någon större skillnad mellan hur man agerar i skolan eller 
på fritiden, uppstå problem av olika slag till exempel kring en demokratisk 
medborgarfostran. En annan situation som delvis handlar om denna pro-
blematik är, som nämnts i inledningen av detta kapitel, när en av lärarna 
uppfattar att några manliga elever i en av de yrkesförberedande klasserna 
mer eller mindre medvetet motarbetat seriösa diskussioner. Lennart berättar 
om en helt unik situation som han aldrig varit med om tidigare, ”i slutet av 
tvåan så fi ck jag ta det dramatiska beslutet att vi har slutat med diskussioner 
i klassen därför att … det blir ingen kvalitet, utan det är några som bara är 
ute efter att det inte ska bli någonting av det hela” (Lennart).

När det gäller frågan om tillfälliga samtalsgrupper med elever från olika 
program kan noteras att elevgruppen med manliga elever på yrkesprogram 
anser att elever som går på olika program har fördomar om dem som går på 
andra program och dessa elever är först skeptiska till att blanda elever från 
olika program och med så olika intressen. Det fi nns en risk att man skulle 
bli osams, menar de. Men när jag tar som exempel att fem killar från deras 
klass skulle kunna ingå en samtalsgrupp med exempelvis fem tjejer från ett 
program med kvinnlig dominans väcks ett intresse. ”Ja, det vore nog rätt 
roligt skulle jag tro att blanda ihop oss med en sådan klass” (Ronny) ”och 
att få lära känna lite annat folk än vårt program …” (Benny). De erinrar 
sig även erfarenheter från en ”relationsvecka” som de hade ett tidigare 
läsår. De tror att elever från andra klasser blev livrädda när de skulle träffa 
dem, eftersom de kanske trodde att de var rasister och inte justa mot tjejer, 
och konstaterar att: ”Vi fi ck världens blickar när vi tyckte någonting så 
där som de absolut inte trodde …” (Tommy) och att ”det var många höjda 
ögonbryn den dagen” (Benny). Vi är överens om att det säkert inte är lätt i 
början, men när man fått chansen att lära känna varandra kan det nog bli 
intressanta samtal. Elevgruppen ser även en möjlighet till delaktighet om 
sådana här tillfälliga samtalsgrupper skulle kunna organiseras bland annat 
genom att välja ämnen för samtal. De återkommer till tankar om hur det 
skulle kunna påverka deras inställning till att mycket skolarbete idag inte 
uppfattas som så seriöst.

K: Om man satsar på sådana här saker och att man får träffas några gånger, 
… man kanske kan lära sig litet annat sätt att diskutera och argumentera 
än vad ni är vana vid …?

Benny: Ja, … för sitter vi i klassrummet då kommer det bara (plopp med 
fi nger i munnen) … då häver man ju bara ur sig, … sitter mer folk … som 
man inte känner då uppför man sig ju lite och inte bara sitter och gapar och 
skriker …

Ronny: jävla idiot … är du dum i huvudet … (som exempel)
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Benny: … ja det kommer ju att börja med att ingen säger ett ljud, men det 
kommer att sluta med sedan att …

Tommy: det blir mer och mer (…) 

Benny: Ja, det kommer inte sluta med att någon gastar, men … det kommer 
ju att leda till en diskussion i sinom tid …

Här möter elevuppfattningar som är positiva till att organisera tillfälliga 
samtalsgrupper med elever från olika program/klasser kring frågor som 
de har gemensamt. Hur ser då andra elevgrupper och lärarna som ingår i 
samtalen på dessa frågor? Gruppen med kvinnliga elever på yrkesprogram 
ställer sig också positiva till idén, just när det är program med nästan enbart 
manliga respektive kvinnliga elever i klasserna. 

Yvette: Jag tycker sådana idéer är jätteroliga … 

Flera: Ja … spännande … att se vad de tycker …

Viktoria: Om det nästan är en ren killklass och vi är nästan en ren tjejklass 
då är det jättekul att höra vad de tycker.

Ylva: Kanske skulle vi uppfatta saker väldigt olika.

Flera: ja… nyttigt att höra … jättekul.

Yvette: Men, det är klart att det skulle vara väldigt stelt i början, men jag 
tror att det släpper efter ett tag,

Veronica: Ja ge det några gånger … så 

Yvette: … så tror jag det skulle vara ett jättegivande samtal … (fl era: mm).

Här återkommer således den nyfi kenhet att höra vad andra tycker som jag i 
tidigare avsnitt har lyft fram från en del samtalssituationer. Under dessa mer 
organiserade samtalsformer ser eleverna även olikheten mellan elevgrupper 
som en tillgång; något som delvis skiljer sig från andra kommentarer där 
man inte betraktar skillnader mellan elevgrupper som en tillgång, utan 
snarast som något som utgör en svårighet för kommunikativa möten. 

I lärargruppen som har erfarenheter av undervisning i elevgrupper på 
de program som dessa elever går på fi nns också, som jag redan nämnt, ett 
intresse för att organisera tillfälliga samtalsgrupper. Intresset fi nns där att 
söka sig fram längs nya vägar, att pröva och testa och om man ska blanda 
upp de här grupperna med bara killar och tjejer, hur ska det då lösas orga-
nisatoriskt frågar de sig? 

Lars: Jag tror att det skulle vara intressant, fast det är ju schematekniska 
problem alltså att man blandar … tjejgrupp med killgrupp. Jag tror inte det 
är bra [med bara] tjejer och bara killar för så är det mycket med yrkesklas-
serna … det blir ju en viss jargong åt båda håll där faktiskt. (…)
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Lage: Men, man behöver ju inte ha blandade grupper alltid för ibland kan 
det vara en fördel att man är i sin trygga hemmiljö, man skulle kunna ha 
någon periodindelning som var … varannan månad hade man en breakdag 
som skulle kunna mixa klasser kring något tema eller där de fi ck redovisa för 
varandra olika fördjupningsarbeten som de arbetat med i respektive klasser 
och så. Det klart är att det går att hitta former för det. (…)

Leif: Skulle man komma dit med blandade grupper och så, … det är ju 
ingenting man genomför över en dag utan det är ju något man får jobba 
… väldigt konstruktivt och konsekvent med.  (…) Våra grupper blir för 
homogena … eller  (…)

Lage: Men det måste ändå vara en så pass vanligt förekommande grej, att 
man slipper den här tuppfäktningen i början när alla ska vara störst och 
bäst … som man ser när man slår ihop klasser till tvåan. Då är det alltid 
ett par månader som går till spillo för att man ska hävda sig som elev och 
hitta sin position. 

I denna samtalssekvens belyses såväl möjligheter som problem. Där det fi nns 
ett intresse ser man positivt och framhåller att det måste gå att ordna. Vad 
som talar för att det skulle kunna vara framgångsrikt att pröva sig fram efter 
denna väg är att även elever ställer sig positiva och uttrycker ett intresse att 
vara med och ”organisera” delar av arbetet bland annat eftersom man är 
nyfi ken på att få ta del av andra uppfattningar. Detta är också en situation 
där det pekas på möjligheter för elever att få vara delaktiga och medansva-
riga exempelvis för val av ämnesområden och organisation av fungerande 
samtalsgrupper. Svårigheterna ligger dels på det praktiska planet att orga-
nisera dessa samtal till exempel schematekniskt, dels inom det relationella 
området; att helt enkelt få grupperna att fungera för öppna samtal. Samtidigt 
ges, enligt min uppfattning, möjligheter att utveckla olika kommunikativa 
aspekter (och demokratisk kompetens) såsom deliberativa färdigheter och 
moraliska frågor, till exempel kring erkännande, i anslutning till dessa 
samtals/undervisningssituationer. Dessa kan ordnas i enlighet med uppfatt-
ningar om värdet av att betona det offentliga framför det privata i samtal 
och i frågor om klassrums/samtalsklimat (även som en viktig medborgerlig 
erfarenhet med bäring i vidare sammanhang än skolan).

En annan aspekt kring klassrummet som ett offentligt rum kommer till 
uttryck i gruppsamtalen med elever på studieförberedande program. De 
manliga eleverna talar, som tidigare framhållits, om värdet av att i samhälls-
kunskapen arbeta med det näraliggande (t ex kopplat till fritidsintressen) 
och konkreta och att man i arbetet kommer fram till någon slutprodukt som 
man kan visa på. Orsakerna till dessa önskemål förefaller vara fl era; dels 
uttrycker de en uppfattning att de har lättare är lära i sådana situationer 
eftersom det ligger i deras inställning att de ibland tar saker och ting lite 
lättvindligt, dels att de upplever en större motivation när de får ”fram ett 
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riktigt resultat på slutet och att genomföra något man är intresserad av” 
(Sebastian). Exempel från de temaarbeten som eleverna på samhällspro-
grammet har erfarenhet av visar också på denna kopplig till att arbeta med 
undersökande frågor i närsamhället till exempel inom samhällsplanering där 
eleverna även redovisat färdiga planeringsalternativ. Detta arbete kan ske i 
projekt eller teman delvis i samarbete med såväl tjänstemän som politiker 
i kommunen och peka på en annan roll för ungdomar i gymnasieskolan; 
nämligen att vara delaktiga i samhällsfrågor som berör skolan eller när-
samhället. 

De kvinnliga eleverna på det studieförberedande programmet pekar på 
några erfarenheter från sina år i gymnasieskolan där de anser att en del 
killar i klassen inte tar vissa inslag i skolarbetet på allvar. Deras exem-
pel hämtas från diskussioner kring jämställdhet, där de uppfattar att det 
 ibland känns så meningslöst att diskutera dessa frågor för att killarna inte 
ger uttryck för sina egentliga uppfattningar utan att de mer är ute för att 
”trigga” dem eller retas. De kanske säger vissa saker ”för att de ska vara 
häftiga inför kompisarna och lite coola” (Susanne). Vilket leder fram till 
att en elev konstaterar att:

Sofi a: Det är så svårt att veta också, för när de bara säger en sak, ska vi bara 
anta då att de tycker egentligen inte så här för dom bara säger så? För jag 
tycker att ska man ha en diskussion i klassen, då ska man säga det och stå 
för vad man tycker. Det känns som när de säger sådana där saker då känner 
man, att de respekterar oss verkligen inte. Då känner man ännu mindre lust 
att sitta och diskutera med dom om en fråga som man inte kommer någon 
vart med … .

Detta kan relateras till några uppfattningar kring samtalssituationer i klas-
ser där man lärt känna varandras argument under fl era skolår tillsammans 
(”det blir så tråkigt”) och där det efterhand uppstår svårigheter på liknande 
sätt (jfr Larsson 2004, avsnitt 9.2.1). Mot denna bakgrund skulle mer tillfäl-
liga diskussionsgrupper kunna ses som en möjlighet att komma ifrån denna 
problematik och mer betona det offentliga framför det privata i betydelsen 
det självcentrerade. Genom möten med andra ungdomar ges tillfälle att 
 vidareutveckla sina egna åsikter och argument samtidigt som tillfällen ges 
att få möta och ta del av andra erfarenheter och perspektiv samt att överväga 
det gemensamma. 

I detta kapitel har jag valt att inte göra någon sammanfattning eftersom 
en sådan delvis behöver göras i kapitel 8 för att aktualisera de frågor som 
där kommer att diskuteras och analyseras. Detta sker huvudsakligen i de 
första avsnitten i varje del av kapitlet där svaren på avhandlingens a-fågor 
diskuteras. 

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd121   121Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd121   121 07-10-23   11.38.4507-10-23   11.38.45



Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd122   122Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd122   122 07-10-23   11.38.4507-10-23   11.38.45



123

KAPITEL 7 

Lärande genom samtal och att
överväga det gemensamma 

“A public space is created when people come together
in speech and action and try to bring into existence an

‘in-between’ among themselves”.52

I det föregående kapitlet har jag visat på den potential och det intresse som 
fi nns hos en del elever och lärare för att lära om samhället genom samtal. 
Det gäller såväl lärandepotential och möjligheter att utveckla klassrumskli-
mat som elevers delaktighet i skolans samhällsundervisning. Samtidigt fi nns 
svårigheter exempelvis kring den sociala miljön i skola och klassrum, “the 
problems of living together”, som behöver studeras vidare. I detta kapitel 
kommer några begrepp och företeelser kring samtal och deliberation att 
diskuteras främst utifrån texter av Walter C. Parker (2003, 2006). Han har 
studerat olika aspekter av fördjupad kommunikation samt frågor om det 
gemensamma och offentliga i skola och lärarutbildning i USA.53 

52 Maxine Greene, 1996, Plurality, diversity and the public space, s 28, citerat 
från Parker 2003, s 76. 
Jämför även vad Parker (2003) skriver på sidan 101: när detta sker bevittnar vi ett 
skapande av “a public space” – en offentlig sfär. I det följande stycket utvecklar 
Parker sin uppfattning om dessa uttryck : “By defi nition, an ’in-between’ is a space 
that bridges difference; this is what makes it public and dialogic. There is a path 
quality to creating these in-between spaces. Path … implies journey and creativity, 
work yet to be done, an open future. Listening is key, […]. And difference – plural-
ism and diversity – is key” (Parker 2003, s 101).
Som jag förstår och avser att använda dessa uttryck är ”ett vi” närmast uttryck för 
en grupptillhörighet jämfört med en annan grupp ”ett dom” och ett “in-between” 
handlar om en vi-känsla som utvecklas efterhand när man exempelvis möts utifrån 
sina olikheter kring något för gruppen gemensamt.

Jämför även Parker 2003, s 124: “[D]iversity is s deliberative asset. It helps to 
improve the fairness of social life, the wisdom of policy decisions, and it increases 
democratic solidarity – that in-between sense of “we-ness” needed to bind citizens 
together alongside their cultural and individual differences.”
53 Förutom de texter som jag använder här har han även publicerat en del arbeten 
tillsammans med Diana Hess, se t ex Parker & Hess 2002. 
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Syftet med detta kapitel är dels att något fördjupa och precisera det som 
tidigare tagits upp i föreliggande arbete och Larsson (2004), dels att vidga 
synfältet inför de avslutande kapitlen med hjälp av några tankar och idéer 
från en kommunikativ didaktisk praktik i amerikanska skolor. Parkers 
forskning syftar, som jag uppfattar den, till att fördjupa skolans medbor-
garfostran genom att bland annat utveckla samtalet mellan ungdomar med 
olika bakgrund och intressen samt att betona ett synsätt på skolan och klass-
rummet som en offentlig plats. Därvid riktar han sitt intresse mot “a culture 
of listening and speaking to similar and different others, publicly, about 
ideas, confl icts, and public policy” (Parker 2006, s 12). Denna  offentlighet 
kan, som framgår av citatet som inleder detta kapitel, skapas när människor 
möts i samtal och handling i en social miljö eller situation som är genuint 
demokratisk. Det som utmärker en sådan interaktion är att det skapas ett 
“in-between” mellan deltagarna och detta är något som Parker uppehåller 
sig särskilt kring och som jag också intresserat mig för, bland annat utifrån 
olika erkännanderelationer i skola och klassrum.54 I den första delen av 
kapitlet kommer jag att ta upp några exempel på hur Parker argumenterar 
för en samhällsundervisning och demokratifostran som sätter samtal och 
det gemensamma i fokus samt några svårigheter och kritiska aspekter och 
därefter presentera och diskutera hans kategoriseringar av olika slags dis-
kussioner. Den andra delen av detta kapitel ägnas åt lärares kompetens att 
planera och leda samtal och diskussioner, ett område som Parker har stor 
erfarenhet från genom sin forskning och sitt arbete inom lärarutbildning 
och fortbildning av yrkesverksamma lärare.

7.1 Samtal och diskussioner i klassrum och skola 
Framställningen kring samtal och diskussioner i denna del av kapitlet dis-
poneras i tre olika avsnitt. Först studeras möjligheter och en argumenta-
tion för lärande genom samtal, huvudsakligen med deliberativa kvaliteter, 
samt klassrummet som ett offentligt rum. I den andra delen kommer en 
del svårigheter kring olika samtalssituationer och några kritiska aspekter 
kring att samtala i skolans klassrum att tas upp. Jag uppfattar svårigheter 
i dessa sammanhang som mer praktiska frågor kring hur olika situationer 
kan hanteras och de kritiska aspekterna handlar här mer om att värdet av 
samtal som sådana ifrågasätts, men dessa överlappar delvis varandra. I den 
avslutande delen av avsnitt 7.1 presenterar jag Parkers typologi för olika 
samtalsformer.

54 Ett exempel från svensk didaktisk forskning som jag vill hänvisa till i detta 
sammanhang är Ulrika Tornbergs avhandling från 2000: Om språkundervisning 
i mellanrummet – och talet om ”kommunikation” och ”kultur” i kursplaner och 
läromedel från 1962 till 2000. Se särskilt avsnittet där hon skriver om kultur som 
ett möte i öppet landskap, s 79 ff.
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7.1.1 Möjligheter att lära genom samtal och diskussioner
Att skolan är en del av samhällets offentliga sfär och inte en privat plats 
som våra hem är en central utgångspunkt för Parkers tankar kring med-
borgarfostran, något som jag också pekat på i avsnitt 4.3.1. Han ser en stor 
potential i detta och tillskriver skolan stora möjligheter som en mötesplats 
för barn och unga med olika bakgrunder och intressen. För många barn är 
skolan det första mötet med samhället utanför familjen och därmed kan-
ske även med demokrati ur ett samhällsperspektiv.55 Här möts elever från 
skilda sociala förhållanden i nära och vardagliga kontakter i en mångfald 
av olika värderingar och åsikter. “Some have never been on the outside of 
mainstream society, others have never been on the inside” (Parker 2003, 
s 77). Situationer uppstår där svårigheterna att leva tillsammans sätts på 
prov och det gemensamma måste övervägas. 

These are mutual, collective concerns, not mine or yours but ours. 
These arise in public places – places such as schools. This is why 
public schools can, like no other place in society, nurture puberty 
(Parker 2003, s 77).   

Olikheter och problem är enligt Parkers synsätt således en viktig utgångs-
punkt för att i skolan fostra demokratiska medborgare. Han lyfter fram 
tre olika handlingsinriktningar som nyckelfaktorer i skolans demokrati-
arbete:

• öka variationen och omfattningen av interaktion mellan elever som 
är kulturellt, språkligt och på annat sätt olika varandra

• iscensätt olika samtalssituationer – deliberation – om vardagliga och 
offentliga problem, såväl sociala som akademiska56 

• tydliggör skillnaden mellan deliberation och ”struntprat” och mellan 
öppen (inkluderande) och stängd (exkluderande) deliberation (Parker 
2003, s 78, min översättning).

Utifrån dessa punkter drar han den sammanfattande slutsatsen att “expect, 
teach, and model competent, inclusive deliberation” (Parker 2003, s 78) är 
centralt och fortsätter sedan med att diskutera vad som utmärker sådan 
deliberation i skola och klassrum. Där tar han inledningsvis upp tankar om 
det gemensamma övervägandet och ömsesidig respekt, dessutom diskuterar 
och förtydligar han sin syn på några ytterligare aspekter kring deliberativa 

55 Jämför Ung i demokratin, t ex i Larsson 2004, avsnitt 8.2.
56 I skolan förekommer, enligt Parker (2003, s 78) samtal om två olika slags 
problem: sociala och akademiska; sociala problem uppstår ofrånkomligt i mot-
sättningar/störningar (friction) som fi nns i den vardagliga interaktionen i sig själv, 
akademiska problem är kärnfrågor inom varje ämnesområde.
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samtal. Han framhåller att det handlar om diskussioner som har en inrikt-
ning mot beslutsfattande och en handlingsinriktning, men att det inte är 
nödvändigt att beslutet leder till direkt handling. Att väga olika alternativ 
mot varandra och överväga vilken handlingsinriktning som är bäst för alla 
de som är berörda blir då centralt.

Deliberation ends, therefore, not in action itself but in a decision to 
take a particular course of action. Forging that decision together, 
reasoning together, generating and considering alternatives together: 
this is deliberation. It is, practically speaking, discussion with an eye 
toward decision making (Parker 2003, s 80).

Detta kan även jämföras med de tankar som Scott London (2005) fört fram 
i en artikel med namnet Thinking Together – The Power of Deliberative 
Dialogue utifrån sina erfarenheter från exempelvis National Issues Forum57. 
Han hävdar att det som skiljer en deliberativ dialog från andra former av dis-
kussioner och överläggningar, såsom till exempel debatter och förhandlingar 
av olika slag, är att målet är inte att enbart samtala tillsammans utan att 
det viktiga är att tänka tillsammans. Det handlar inte om att nödvändigtvis 
nå fram till en slutsats eller överenskommelse, utan snarare om att utforska 
olika tänkbara vägar och argument för en överenskommelse. Förutom andra 
centrala inslag i deliberativ kommunikation, som är gemensamma för fl era 
författare, pekar London på en annan aspekt: 

The process usually revolves around a pressing question that needs 
to be addressed, rather than a problem that can be effi ciently solved. 
A problem needs to be solved; a question cannot be solved, but it can 
be experienced and, out of that experience, a common understanding 
can emerge that opens an acceptable path to action. 58 

Parker betonar liknande inslag när han skriver att deliberationen är en 
kreativ process; “It is an occasion – an experience – that happens between 
persons” (Parker 2003, s 80). Men han menar också att de som deltar i 
deliberativa överväganden bör ha erfarit en ”problematisk situation” till-
sammans och att det är denna gemensamma erfarenhet som i första hand 
motiverar deliberationen. När Parker diskuterar deliberationen som kreativ 
process och de intersubjektiva relationerna mellan dem som deltar framhål-
ler han hur betydelsefulla dessa relationer är. Deliberation är därför inte 
endast ett medel för att nå fram till ”beslut” utan ett mål i sig själv eftersom 
det skapas 

57 NIF är ett oberoende nätverk av medborgar- och utbildningsgrupper som ar-
rangerar deliberation utifrån diskussionsmaterial kring kontroversiella frågor. Se 
vidare t ex Larsson 2004, avsnitt 7.2.2. 
58 Sidan 1 i min utskrift av artikeln från http://www.scottlondon.com/reports/
dialogue.html, 2005-04-19
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a particular kind of democratic public culture among deliberators. 
When a diverse group of people deliberate together, they create a 
new ’we’ in which differences are regarded as an asset, listening as 
well as expressing occurs, stories and opinions are exchanged, and 
a decision is forged together. In this way, deliberation is a public-
building activity (Parker 2003, s 80–81). 

Det är detta “we”- och ett “in-between”-skapande som Parker fl era gånger 
återkommer till och betonar värdet av i samband med deliberativa samtal 
i skolan. Det är i detta perspektiv som jag ser kopplingar till den refl exiva 
samverkan och hur den kommunikativa gemenskapen också kan bidra till 
att utveckla en kommunikativ och demokratisk praktik – “the school as a 
form of community life” för att använda Deweys ord. Parker ger ett fl ertal 
exempel på ämnen och situationer där deliberation kan genomföras i skolan 
från tidiga skolår, där han anser att förhållningssätt i klassen och på skolan 
kan vara lämpliga ämnen, till gymnasienivå där eleverna dessutom kan ha 
deliberativa samtal kring aktuella politiska frågor. För de tidiga skolåren, 
där detta gemensamma “in-between” kan grundläggas, ger Parker fl era 
intressanta exempel som han hämtar från Vivian Paley’s59 klassrumsar-
bete. Det han speciellt fokuserar är hennes arbete med att medvetandegöra 
eleverna om att klassrummet är ett offentligt rum och att hur vi uppträder 
där är någonting unikt. “In public places, we have to be concerned with 
the common good, not just private interests and personal preferences. We 
are obliged to act with civility and to engage one another with care for the 
in-between” (Parker 2003, s 83). 

När Parker diskuterar vidare kring vad som är centralt i den deliberativa 
demokratin och stävan efter inkludering och genuint erfarenhetsutbyte 
uppehåller han sig vid begreppet “reversibility”.60 Detta inslag av att sätta 
sig in i andras perspektiv och genuint erfarenhetsutbyte är ett krävande 
inslag i deliberationen, menar Parker, som kräver “inclusion, dialouge, and 
imagination” (Parker 2003, s 86). Han identifi erar vad han kallar fem för-
utsättningar för god deliberation i skolan. Dessa är i korthet:

• Elever engageras i beslutsinriktade diskussioner som innehåller au-
tentiska värdekonfl ikter som uppstår i möten i skolan

• Diskussionsgruppen är olikartat sammansatt så att varje elev kan dra 
nytta av olika erfarenheter och sociala perspektiv

59 Parker hänvisar och refererar till hennes bok från 1992, You can’t say you 
can’t play.
60 Ett begrepp som han för tillbaka till Rawls och Kohlberg som ett rättvisebe-
grepp som innebär en ideal ömsesidighet i betydelsen att vidga perspektivet genom 
att ”byta plats med” (Parker 2003, s 65).
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• Diskussionsgruppen ska vara fri från dominerande/styrande inslag 
(eftersom perspektivtagande kräver förhållanden för genuint erfaren-
hetsutbyte)

• Diskussionsledaren är erfaren och har förmåga (skill) att se och pre-
sentera orsaker och perspektiv som saknas

• Eftersom rättvisa “is ‘drawn out’ rather than ‘driven in’” ska diskus-
sionerna vara dialogiska; deltagarna är engagerade i samtalet uti-
från sina uppfattningar och argument, men inte i omväxlande långa 
 monologer (Parker 2003, s 87, min översättning).

Var och en av dessa punkter är omfattande, skriver han vidare

and a host of competencies – knowledge, skills, and dispositions – are 
involved: listening as well as talking, striving to understand points of 
view different from one’s own, challenging ideas and proposals rather 
than persons, admitting ignorance, slowing the rush to decision so as 
to clarify or reframe the problem or gather more information, coura-
geously asserting unpopular views, supporting claims with reasoning, 
drawing analogies, encouraging others to participate, noticing and 
seeking missing perspectives and arguments, even appreciating the 
principle attributed to Voltaire: “I disapprove of what you say, but I 
will defend to the death your right to say it.” (Parker 2003, 87–88).

Mot bakgrund av det nyss diskuterade framstår ambitionen att “expect, 
teach, and model competent, inclusive deliberation” som ett omfattande 
ideal att sträva mot. 

7.1.2 Svårigheter och några kritiska tankar kring samtal
och diskussioner
De svårigheter som kan fi nnas när det gäller att nå upp till de mål jag dis-
kuterat ovan utvecklar Parker i anslutning till en high-school kurs som han 
utarbetat under benämningen, Public Policy Deliberation (PPD).61 Under 
rubriken ”Kan detta göras?” diskuterar han fyra frågor: 1) Är deliberation 
effektiv?, 2) Kan lärare undervisa med hjälp av och för deliberation?, 3) 
Kan eleverna deliberera? och 4) Finns det undervisningsresurser för detta 
ändamål? Jag avser i detta sammanhang inte att gå närmare in på hur han 
besvarar dessa frågeställningar, men vill framhålla hans uppfattning att 

61 The goals of the course are democratic public building and democratic decision 
making. These two, as we have seen, are interdependent: publics are formed when 
people come together to solve problems that are held in common. The course has 
three objectives: (1) to uncover and understand the problems faced by various publics 
(e.g., classroom and school problems; local, national, and international problems), 
(2) to imagine, fi nd, develop, and evaluate policy alternatives together, and (3) to 
choose together a publicly justifi able course of action (Parker 2003, s 102).
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elever, om de ges en god stödstruktur i arbetet och om klassrumsklimatet 
stärks för att ge utrymme för skilda uppfattningar, ofta svarar mot högt 
ställda förväntningar. Resursfrågan anser han vara en av de svåraste och ser 
tre större svårigheter när det gäller att utveckla sådana klassrumssituationer 
som PPD kräver; alltför brett och ytligt innehåll (“broad and superfi cial con-
tent coverage”), låga förväntningar bland eleverna och brist på planeringstid 
för lärarna (Parker 2003, s 103–104, min översättning). Några kritiska 
aspekter kring deliberativ demokrati och deliberation är, som jag tagit upp 
i tidigare arbete62, att den kan uppfattas som ett ideal som kan vara svårt 
att nå upp till i dagens samhälle där det individuella och egenintressen ofta 
sätts före det samhälleliga och gemensamma. Personer som redan har en 
privilegierad ställning och har lätt för att uttrycka sina uppfattningar of-
fentligt skulle gynnas ytterligare, menar andra kritiker. 

Till de svårigheter som Parker nämnt ovan vill jag lägga svårigheter som 
kommit till uttryck i de gruppsamtal som redovisats i föregående kapitel, 
exempelvis kring samtalssituationer där vissa elever pratar väldigt mycket 
medan andra förblir tysta och hur lärare förhåller sig i samband med att 
främlingsfi entliga uppfattningar uttrycks av eleverna. Här möter vi således 
svårigheter av en mer praktisk natur. Det handlar inte om en direkt kritik 
av samtal och diskussioner i skolans samhällsundervisning i sig. Men det 
fi nns också exempel på en kritisk inställning till samtal och diskussioner i 
allmänhet och till det dialogiskt och socialt inriktade klassrummet när det 
gäller att lära om samhället. Jag avser att här ge några exempel på detta.

Frågor kring om det är möjligt att över huvud taget organisera goda 
samtalssituationer och ett klassrumsklimat som möjliggör respektfull kom-
munikation ställs i en antologi redigerad av Megan Boler (2004) med titeln 
Democratic Dialouge in Education: Troubling Speech, Disturbing Silence. 
I fl era bidrag och i ett förord av Nicholas Burbules diskuteras svårigheter 
i anknytning till rubrikens tema. Författarna i antologin pekar på sådana 
klassrumssituationer där företrädare för privilegierade grupper och intres-
sen tar över talutrymmet och där de uttrycker sig på ett sätt som är krän-
kande för andra i klassrummet. Bland de exempel som nämns gäller det 
ofta rasism eller homofobi och det kan röra sig om olika former av trakas-
serier, från sådant som uttrycks mer i förbigående till organiserade former 
av “hate-speech”. Här ställs lärarens överväganden kring att hantera dessa 
situationer inför svåra utmaningar. Samtidigt som de goda samtalen kan 
bidra till att reducera fördomar och missuppfattningar fi nns exempel på 
det motsatta där hat växer och kränkningar tilltar. Andra situationer kan 
uppstå där ingen på ett ärligt sätt vill ge uttryck för sina uppfattningar och 
där många elever, av olika skäl, tystnar. Hur förhåller man sig som lärare i 

62 Se Larsson 2004, avsnitt 7.2.1. 
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sådana situationer? Ett sätt kan vara att undvika diskussioner, särskilt kring 
konfl iktladdade ämnen eller att på olika sätt tysta dem som inte respekterar 
människors lika värde och rätt att vara olika. Men vad blir konsekvenserna 
av ett sådant förhållningssätt? Det är frågor av detta slag som står i fokus 
för bidragen i Troubling Speech, Disturbing Silence. Dessa problem kan 
aldrig lösas, som Burbules (2004) skriver, och det fi nns inget enda rätt sätt 
att förhålla sig till dem. Han fortsätter:

on the contrary, I read these essays with a growing sense that no 
approach to pedagogy can avoid erring in some direction, that no 
teacher can have entirely “clean hands,” that a commitment to certain 
groups comes at a cost in being able to serve the interests of others 
at the same time, and that as a result a refl ective and conscientious 
teacher must make considered choices about the social aims and 
benefi ts that can be achieved in specifi c circumstances, and at what 
cost (Burbules 2004, s xiv).

Just frågan om vilket pris som eventuellt kan motivera att vissa elever eller 
grupper av privilegierade elever tystas diskuteras av Boler. Hon förespråkar 
vad hon kallar en ”bekräftande handlingspedagogik” (an affi rmative 
action pedagogy) och diskuterar etiska överväganden kring dessa frågor. 
“An affi rmative action pedagogy seeks to ensure that we bear witness to 
marginalized voices in our classrooms, even at the minor cost of limiting 
dominant voices” (Boler 2004, s 4). Boler hävdar att alla röster inte är 
jämlika och att det inte är lärarens uppgift eller förpliktelse att garantera 
ett klassrum som är fritt från fi endskap, eftersom det är 

an impossible and sanitizing task – but rather, to challenge oneself 
and one’s students to critically analyze any statement made in a class-
room, especially statements that are rooted in dominant ideological 
values that subordinate on the basis of race, gender, class, or sexual 
orientation (Boler 2004, s 4).

Kring att begränsa utrymmet för dominerande grupper kan fl era invänd-
ningar göras, vilket sker såväl i andra artiklar som av Burbules. Att hin-
dra ett fritt meningsutbyte innebär, enligt min uppfattning, att samtalets 
grundförutsättningar sätts ur spel. Om man som lärare går in i ett klassrum 
med en medveten ambition att hindra vissa personer från att uttala sin 
uppfattning till exempel med motiveringen att samtalet ändå inte är fritt, 
så har grundläggande samtalsdemokratiska idéer satts ur spel och det blir 
svårt att överblicka konsekvenserna. Detta är något som Burbules (2004) 
också framhåller när han skriver:

Boler considers it a “minor cost” to silence … certain voices so that 
others can be heard. Is it a minor cost? What other educational values 
might be compromised for the sake of achieving specifi c, admirable, 
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purposes? Might such policies in the classroom engender a backlash 
of resentment, as other affi rmative action policies have, that might 
actually render relations between groups even more toxic? (s xxii).

Ett alternativt resonemang kring dessa problemsituationer i skolans klass-
rum kan, som jag ser det, föras med hjälp av Axel Honneths begrepp erkän-
nandets moral. Genom att utgå från olika nivåer och former av kränkningar 
och problematisera dessa kan andra redskap utvecklas för att hantera dessa 
svårigheter utan att man behöver tysta vissa elever, grupper eller intressen. 
Detta diskuterar jag närmare i avsnitt 8.2. Problemen kring tysta elever och 
olika orsaker till att så många elever förblir tysta i olika samtalssituationer 
diskuteras också av fl era författare i Troubling Speech, Disturbing Silence 
(Boler 2004, red). Kan tystnaden var en form av protest mot något eller 
någon, eller är det ett sätt att skydda sig själv och sina egna intressen i olika 
samtalssituationer? Huey Li Li (2004) belyser sambandet mellan tystnad och 
lyssnande och menar bland annat att de som pratar mycket behöver utveckla 
sin förmåga att lyssna – och att också lyssna till tystnaden. 

I sin artikel Public Discourses in Schools från 2006 tar Parker upp en del 
av det resonemang som jag nu berört. Men han pekar också på en annan 
form av kritik som riktas mot inslag av diskussion och samtal i skolan. Det 
är en kritik som går ut på att det skulle vara ett tveksamt kunskapsmäs-
sigt värde i att diskutera och samtala i skolan. Det kan ses som slöseri med 
tiden att diskutera olika samhällsfrågor eftersom läraren därigenom får 
mindre tid för sina genomgångar och andra inslag i undervisningen. Parker 
(2006) nämner Martin J Rochester som kritiserar honom bland annat för 
att inte tillräckligt betona kunskapsaspekter i sina texter. Rochester (2005) 
skriver:

Realistically, how possible is it to fi nd the time in the school day to 
teach both the “social curriculum” and the “academic curriculum”? 
The “social curriculum” can become a major distraction from teach-
ing the substance of history and related subject matter. The more time 
spent on cultivating “civic virtue,” the less time that can be devoted 
to developing cognitive competencies and skills (s 654).

Detta kan jämföras med situationen i den svenska skolan där läroplaner 
och kursplaner lyfter fram värdet av samtal och argumentation, men där 
det ändå saknas tydliga styrande inslag exempelvis i uppnåendemål och 
betygskriterier som jag berört tidigare. Därigenom kan liknande tankar som 
nämns i citatet ovan få genomslag i vissa klassrumssituationer där lärare är 
tveksamma till värdet av att organisera olika samtalssituationer. 
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7.1.3 En typologi för olika samtalsformer
Jag har tidigare skrivit om att det fi nns många olika grenar på skolans sam-
talsträd, allt från traditionella diskussioner till olika former av övervägande 
samtal. Vad som karakteriserar lärande genom samtal är, som bekant, en 
av avhandlingens huvudfrågor. För att få ytterligare underlag för att be-
svara den frågan avser jag att presentera den typologi som Parker använder 
för att göra skillnad mellan de diskussions- eller samtalsformer som han 
benämner seminarium och deliberation. En typologi är, som Parker (2003) 
framhåller, ett klassifi kationsschema som kan användas som ett (mentalt) 
redskap för att underlätta tänkande och handling kring ett fenomen eller 
en företeelse. Typologier kan vara användbara för att tydliggöra vissa saker, 
men samtidigt manar han till försiktighet eftersom dessa klassifi ceringar inte 
beskriver en verklighet. “They are helpful because they idealize distinctions, 
making boundaries artifi cially clear and, thereby, providing analytic power 
and precision” (Parker 2003, s 130). Bakgrunden till att Parker utarbetat 
en typologi för dessa diskussionsformer är hans erfarenheter från de kurser 
som han har för personer som önskar utveckla sina kunskaper i att leda 
samtal. Avsikten var att hjälpa kursdeltagare att skilja mellan olika former 
av diskussioner då han ansåg att deras kunskaper var starkt begränsade. 
Diskussioner framstod för många deltagare som både monologiska och 
osynliga; inte något som sågs som ett redskap för att nå ett visst syfte. 
“Their critiques of my demonstrations often lacked nuance and missed the 
big picture – the discussion’s purpose and whether or not it was achieved” 
(Parker 2003, s 126). 

I den typologi kring diskussioner som Parker utvecklat skiljer han således 
mellan seminarium och deliberation. Seminarier, menar han, är diskussioner 
som har som mål att fördjupa de studerandes förståelse av viktiga (power-
ful) texter.63 “A text worthy of a seminar is potentially mind-altering: one 
that gives rise to powerful issues, ideas and values” (Parker 2003, s 127). 
Deliberation är diskussioner som har som mål att de studerande ska besluta 
om vad en grupp (ett vi) ska göra; en diskussion som hjälper deltagarna 
att överväga olika alternativ kring vilken handlingsinriktning som krävs. 
Sammanfattningsvis, skriver Parker, så bidrar seminariet till att fördjupa 
vår förståelse av världen, medan deliberationen hjälper oss att tillsammans 
bestämma vad som behöver förändras och hur detta ska ske. Han ser båda 
dessa diskussionsformer som kompletterande varandra, som två vingar på 
ett fl ygplan, och menar att den ena inte fungerar utan den andra. Detta kan 
jämföras med de tankar som kom till uttryck genom mina gruppsamtal med 
elever och lärare hur viktigt det är när det gäller lärande genom samtal att 

63  “Powerful texts” exemplifi eras såsom viktiga historiska eller samhälleliga 
dokument, men också bilder och fi lm samt arbeten med andra framställningssätt 
(Parker 2003, s 127). 
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dessa är väl förberedda och att elever har goda kunskaper kring de frågor 
som diskuteras. En viktig aspekt kring lärande genom samtal är att såväl 
innehåll som arbetsform ska bidra till meningsskapande och lärande för 
den studerande. Detta understryks även av Parker som framhåller värdet 
av att arbeta tillsammans för att fördjupa kunskaper och utveckla hand-
lingsberedskap. 

Given the aims of anti-idiocy education, courses routinely must try 
to do both in tandem. The horizon-widening and knowledge-deepe-
ning function of seminars helps to provide an enlightened platform 
for public decision making and action, and vice versa (Parker 2003, 
s 129–130).

I de textavsnitt där Parker redovisar olika arbetssätt och synsätt kring 
samtalssituationer i amerikanska klassrum återkommer han ofta till hur 
betydelsefullt det är att olika diskussionsformer kompletterar varandra. 
När det gäller typologin för seminarier och deliberation är avsikten att 
skilja dem åt för att tydliggöra viktiga pedagogiska och didaktiska olikhe-
ter. Fördelen, som jag ser det, blir just ett tydliggörande av olika aspekter 
men samtidigt blir det även problematiskt eftersom uppdelningen framstår 
som ett dikotomiskt åtskiljande. Frågan är vad som kan sökas gemensamt 
ur dessa båda diskussionsformer och om det fi nns något gemensamt som 
kan ingå i en mer övergripande karakterisering av lärande genom samtal? 
Parker redovisar fyra olika dimensioner i sin typologi för att skilja mellan 
seminarium och deliberation. Dessa är syfte, ämnesstoff, öppningsfråga 
och exempel. Han diskuterar dessa dimensioner och ger olika exempel från 
sitt arbete med att utveckla lärares kompetens att planera och leda olika 
diskussioner. Jag kommer att återkomma till några av dessa i det följande 
avsnittet och väljer här att endast återge tre av dimensionerna från den fi gur 
där Parker presenterar sin typologi. Den fjärde dimensionen handlar om ett 
jämförande exempel som för seminariet anges som det sokratiska samtalet 
och för deliberationen som det akademiska meningsutbytet.
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Figur 4. Typologi, utifrån Parker, för att skilja mellan seminarium
och deliberation64

Ett gemensamt syfte för såväl seminarium som deliberation framkommer 
som synes i den andra punkten genom att båda diskussionsformerna syftar 
till att fördjupa deltagarnas förståelse av det som studeras. Jag återkommer 
till och diskuterar några av inslagen i Parkers typologi i avsnitt 8.1.2.
 
7.2 Lärares kompetens att planera och leda samtal
och diskussioner 
Frågor om lärares roll och kompetens att leda samtal och diskussioner har 
varit en fråga som jag berört i mina gruppsamtal med elever och lärare. 
Därvid framkom en del uppfattningar bland eleverna, enligt vad jag disku-
terat i förgående kapitel, att det ibland kan fi nnas önskemål om en större 
uppmärksamhet och tydlighet hos lärare i olika samtalssituationer. När 
lärargruppen får frågan om de har kompetens att leda lärande genom samtal 
så är det bara en som svarar och han menar att ”nog har vi kompetens att 
kunna leda en diskussion”, men konstaterar senare att man ändå ibland kan 
känna sig misslyckad som diskussionsledare när man inte kommer framåt 
som man önskar. För att få hjälp med att utveckla förståelsen av och få 
fl er synpunkter i den komplexa frågan kring hur lärare planerar och leder 

64 Denna text återges i min översättning utifrån Parker 2003, s 130 och Parker 
2006, s 13. 

Dimension Seminarium Deliberation

Syfte 1. Att nå fram till en fördjupad

förståelse kring en viktig text

2. Att förbättra/fördjupa

deltagarnas förståelse

1. Att nå fram till ett beslut om

vad en grupp (ett ”vi”) skall göra

kring ett delat, gemensamt

problem

2. Att förbättra/fördjupa

deltagarnas förståelse

Ämnesinnehåll
(subject matter)

Idéer, frågor och värderingar

(values) i urval från ett

textdokument eller en film,

konstverk, framträdande, politisk

karikatyr eller annan text

Alternativa handlingsinriktningar

i förhållande till ett offentligt

(delat, gemensamt) problem

Öppningsfråga Vad innebär detta? Vad händer? Vad skall vi göra? Vilket är det

bästa alternativet?

Avh Kent Larsson-PI-K251007.indd134   134Avh Kent Larsson-PI-K251007.indd134   134 07-10-25   08.33.5107-10-25   08.33.51



135

samtal och diskussioner vänder jag mig åter till Parker och hans arbeten 
kring detta. 

I en kort forskningsöversikt över klassrumsstudier i USA visar han, med 
exempel från såväl äldre som nyare forskning, på svårigheter i lärares arbete 
med diskussioner. Just att leda kvalifi cerade samtal och diskussioner kan 
ses som en av de svåraste uppgifterna som en lärare står inför i ett klass-
rum. Många gånger visar det sig, enligt Parker (2006), att lärare som anser 
sig leda diskussioner i själva verket ägnar sig åt redogörande undervisning 
(recitations). Med referens till Nystrand m fl  (2001) redovisar Parker några 
uppgifter från studier av so-undervisning (social studies) i 48 klassrum på 
high-school nivå. I undervisningssituationer där diskussion förväntades 
förekomma fanns i 90 procent av fallen ingen diskussion alls och när det 
gäller de återstående 10 procenten var medellängden på diskussionerna 31 
sekunder (Parker 2006, s 12). Han drar den sammanfattande slutsatsen att 
diskussionskulturen är svag i amerikanska skolor.65 De bristfälliga kunska-
per om vad som karakteriserar diskussioner och som var utgångspunkten 
för hans utarbetande av en typologi för diskussioner återkommer han till. 
Det är speciellt avsaknaden av ett tydliggjort syfte med en diskussion som 
oroar honom. Om det inte fi nns ett uttalat syfte med ett samtals- eller dis-
kussionstillfälle kan varken den som leder diskussionen eller deltagarna veta 
vad som förväntas av dem eller när de har kommit fram till något avgörande.  
Sådana diskussioner är inte svåra att leda:

To lead a discussion is not so diffi cult when the leader has lower 
standards. If a leader does not aim for full participation, for serious 
thinking together on powerful questions, for genuine exchange and 
perspective taking, for close reading and close listening, then leading 
a discussion requires nothing special of anyone involved, leader or 
discussants (Parker 2003, s 129).

Hur kan då dessa svårigheter mötas? Ökade kunskaper och att ständigt 
utveckla sina erfarenheter är en väg som Parker (2006) visar på när det 
gäller att leda samtal och diskussioner oavsett vilken kategori det gäller. 
Planering och underlättande eller stödjande insatser (facilitation) för att leda 
diskussioner innebär emellertid en rad problem som alltid är närvarande när 
lärande eftersträvas genom samtal. Det handlar speciellt om:

clarifying the purpose, selecting a worthy object of discussion, and 
dealing with ‘troubling speech’ and ‘disturbing silence’ (Boler 2004b), 
and conducting whatever follow-up work is needed – writing, addi-
tional study, or social action” (Parker 2006, s 12). 

65 Detta kan för svenska förhållanden delvis jämföras med vad Johan Liljestrand 
(2002) skriver om i sin avhandling Klassrummet som diskussionsarena t ex när 
han ger exempel på lärares agerande i olika samtalssituationer och som jag nämnt 
i avsnitt 3.2.2.
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En viktig fråga för läraren som samtals- eller diskussionsledare är naturligt-
vis hur man leder eleverna framåt i deras lärande och hur olika samtalssitua-
tioner kan tydliggöras. Bland de många exempel som Parker ger i sina texter 
vill jag peka på några som jag bedömer som relevanta i mitt sammanhang. 
Jag hämtar exemplen från samtal inom lärarutbildningen som Parker själv 
har lett. Det första gäller deliberativa samtal om den ”kontroversiella” frå-
gan om läraren i en samtalssituation i klassrummet ska avslöja sina egna 
åsikter kring det som diskuteras. Parker inleder samtalet med studenterna 
på följande sätt: ”Ni får lära er fl era olika sätt att se på svåra situationer” 
och fortsätter senare, ”anser ni att lärare som engagerar elever i studier kring 
kontroversiella frågor skall avslöja sin egen uppfattning i dessa frågor? Eller 
är det bättre för lärarna att behålla sina åsikter för sig själva? Jag undrar om 
vi kan komma överens om en gemensam uppfattning (consensus) om detta?” 
(Parker 2006, s 14, min översättning). Den sista frågan är en autentisk fråga 
och samtalsledaren är uppriktigt nyfi ken på studenternas svar. 

With the fi nal prompt about “consensus,” I am intentionally positing 
a “we” – a public – whose members need to pay attention to one 
another’s positions and reasoning because they are going to see if 
they can agree (Parker 2006, s 14). 

Deltagarna i den nämnda diskussionen hade starkt avvikande uppfattningar 
och konsensus nåddes aldrig så diskussionen följdes upp med en uppgift för 
studenterna att fördjupa sig i frågan och författa en argumenterande essä 
där var och en skulle tydliggöra sitt eget ställningstagande och utveckla 
sina argument. 

Exemplen kring seminariesamtalet handlar om textstudier av den ame-
rikanska författningen och är inte innehållsmässigt relevanta för mitt 
sammanhang. Utifrån allmänt hållna öppningsfrågor, såsom de möter i 
typo logiöversikten ovan, kommer Parker senare in på frågor om hur tysta 
deltagare eller deltagare med ”speciella uppfattningar” (exemplet handlar 
om en djupt religiös person) kan mötas. Detta har större relevans för före-
liggande arbete med direkt koppling till elev- och läraruppfattningar som 
jag diskuterat i föregående kapitel. Parker gick in i diskussionen för att ge 
utrymme åt dem som varit tysta tidigare och han gjorde det på vad han 
kallar ett generöst sätt och så att inte någon deltagare kände sig utpekad. 
Den inövade frågan han använde lyder: ”Jag undrar om ni skulle vilja dela 
med er av era tankar om detta?” (Parker 2006, s 14, min översättning). Två 
problem lyfter Parker utifrån detta exempel, dock utan att ge något närmare 
svar; ska tystnad motverkas och ska samtalsledaren styra diskussionens 
riktning eller låta den ta sin egen väg? I sammanhanget kan även noteras 
att Parker anser att valet av, som han uttrycker sig, “a powerful text” är 
det som han framhåller som det mest avgörande valet för ett framgångsrikt 
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seminarium. Det som utmärker sådana texter är att “they contain or arouse 
in participants challenging and perhaps liberating ideas, issues, and values” 
(Parker 2003, s 135). 

En annan fråga som jag vill uppmärksamma är hur en samtalssituation 
avslutas och följs upp. När lärare och elever arbetar med simuleringar och 
case i undervisningen är ett viktigt inslag att göra en gemensam avslutande 
uppföljning och/eller utvärdering. Detta är något som Parker framhåller 
som angeläget vid alla diskussionstillfällen. 

A debriefi ng keeps everyone’s attention on what just happened while 
at the same time extending the “occasion,” providing a refl ective 
opportunity to scrutinize what happened and why, and to hone one’s 
understanding of the facilitator and participant roles (Parker 2003, 
134).

När Parker betonar värdet av ett uppföljande refl ektionstillfälle uppehåller 
han sig i stor utsträckning vid formerna för ett seminariums genomförande. 
Han visar även på en checklista som sträcker sig från urvalet av texter till 
att tillåta att seminarier ibland får misslyckas. Han använder denna med 
syfte att synliggöra vad som hänt under seminariet och förstå varför, sam-
tidigt som refl ektionen syftar till att kommande diskussionstillfällen ska 
bli av bättre kvalitet. Det jag saknar hos Parker i detta sammanhang är en 
refl ektion kring vad deltagarna lärt sig innehållsmässigt – vilken mening 
som samtalssituationen bidragit till att skapa eller utveckla hos deltagarna. 
Sådana inslag fi nns antydda hos Parker när han i ett annat sammanhang ger 
fl er exempel på uppföljande frågor bland annat om syftet med seminariet 
har uppnåtts och om deltagarnas förståelse har ökat.

Olika former av diskussioner och samtal ses här som viktiga pedagogiska 
inslag eller redskap i skolans demokratifostrande arbete. De behöver hela 
tiden förbättras och utvecklas och Parker menar att detta kan ske bland 
annat genom att såväl erfarna som nya lärare möts för gemensamma över-
väganden. Han talar om behovet av att utveckla “refl ective knowledge” 
kring seminarier och deliberation, “the sort of knowledge that results from 
planning (with others) to lead them, refl ecting (with others) on discus-
sions in which they have participated or led, and studying (with others) 
the  distinctions among different kinds of discussion” (Parker 2003, s 148). 
Tomas Englund (2006a) skriver om lärares kommunikativa kompetens och 
framhåller betydelsen av att lärare bidrar till att skapa ett gott kommu-
nikativt klimat. Då behövs också olika möjligheter till egen utveckling. 
”Läraren måste således se sitt undervisningsarbete som ett uttryck och en 
möjlighet för att själv kunna utvecklas” (Englund 2006a, s 52). Liknande 
tankar kommer till uttryck i gruppsamtalet med lärare där det fi nns ett 
intresse att söka sig fram längs nya vägar och prova olika former av samar-

Avh Kent Larsson-PI-K251007.indd137   137Avh Kent Larsson-PI-K251007.indd137   137 07-10-25   08.33.5507-10-25   08.33.55



138

bete, samtidigt som man konstaterar att det sker i väldigt liten utsträckning 
idag. Att lärare träffas i seminarier och deliberativa samtal ser också Parker 
som en viktig angelägenhet; “in this way their own understandings can be 
enlarged and their own public problems – curriculum choices, assessment 
decisions, and other school policies – can be resolved” (Parker 2003, s 149). 
Detta kan jämföras med vad jag tidigare skrivit om behovet av mötesplatser 
för didaktisk forskning och utvecklingsarbete.66 

7.3 Sammanfattning
I detta kapitel har jag diskuterat några ytterligare aspekter kring samhälls-
undervisning som kommunikativ och demokratisk praktik. Det har skett 
främst utifrån Parkers texter kring kommunikation med fokus på delibe-
ration och med syftet att fördjupa förståelsen av olika samtalssituationer i 
genuint demokratiska sammanhang och för att vidga synfältet inför analys 
och diskussion i de båda följande kapitlen. Det som jag uppfattar som cen-
tralt hos Parker är att han med sin syn på deliberation, och det sammanhang 
som han placerar sådana samtal i skolans samhällsundervisning, lyfter fram 
inte bara det kommunikativa utan även det gemensamma och offentliga i 
den miljö där dessa samtal äger rum. Han betonar, som framgår redan av 
det inledande citatet i detta kapitel, hur tal och handling bidrar till att skapa 
en offentlighet i skolan där det gemensamma – ett ”vi” och ett “in-between” 
– blir en drivkraft för lärande.

Deliberation, in sum, creates an in-between space – potentially a 
solidarity across differences; a “we” – among people who are not 
necessarily friends or relations but who need to accomplish a goal 
that requires joining together (Parker 2003, s 81).

Förutom det gemensamma framhåller Parker även betydelsen av att samtal 
i skolan har ett kunskapsinnehåll och att detta är lika viktigt som gemen-
skapsbygget och deliberationen. “Deliberation is the basic labor of demo-
cratic life, and it requires not only a ‘we’ with a problem but a ‘we’ with 
knowledge” (Parker 2003, s 148). Parker tydliggör dels en åtskillnad mellan 
seminariet för kunskapsinhämtande och deliberationen för att besluta om 
en handlingsinriktning (jämför typologin som återgivits ovan), dels att dessa 
båda samtalsformer är så nära sammanbundna med varandra som vingarna 
på ett fl ygplan. En slutsats jag drar av Parkers resonemang är hur viktigt det 
är att det fi nns ett uttalat syfte med diskussioner och samtal i utbildnings-
sammanhang för att såväl deltagare som samtalsledare ska kunna avgöra 
när man nått fram till något avgörande och meningsfullt lärande. 

66 Se t ex Larsson 2004, avsnitt 3.5.
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När det gäller svårigheter och kritik av samtal och diskussioner tas en 
utgångspunkt i resonemang angående en high-school kurs i deliberation som 
Parker utvecklat. Han pekar på en del praktiska svårigheter kring resurser, 
innehållsfrågor och elevernas förväntningar och framhåller vikten av stöd 
och hjälp till eleverna samt ett gott klassrumsklimat för framgång. En mer 
omfattande kritik av samtalets möjligheter diskuterar jag utifrån några 
bidrag till antologin Troubling Speech, Disturbing Silence (Boler 2004, 
red). Där uppfattas en del samtalssituationer kring ämnen som till exempel 
rasism och homofobi som så svåra och riksfyllda, på grund av kränkande 
uttalanden från vissa elever, att dessa kan behöva hindras att uttrycka sina 
åsikter i klassrummet. Boler anser att det skulle vara en mindre kostnad 
som får tas för att hindra att redan marginaliserade grupper utsätts för 
kränkande handlingar i klassrumsdiskussioner. Konsekvenser av ett sådant 
agerande blir svåra att överblicka och samtal där alla kan få göra sin röst 
hörd kan därmed omöjliggöras. Kritik mot samtal och diskussioner i sko-
lans samhällsundervisning kommer även från ett annat håll där man anser 
att det närmast är slöseri med tid att diskutera eftersom tid tas från andra 
former av undervisning, till exempel lärargenomgångar, som bedöms som 
viktigare. 

I kapitlets andra del tas frågor om lärares kompetens att planera och leda 
samtal upp utifrån Parkers erfarenheter av och hans arbete med detta. Att 
arbeta med kvalifi cerade samtal är förknippat med ett fl ertal svårigheter allt 
i från val av innehåll till genomförande och uppföljning. Förutom vikten 
av ett uttalat syfte med samtalssituationen och genomförandet av denna, 
som även behandlats i tidigare avsnitt, vill jag särskilt peka på frågor om 
uppföljning och utvecklingsarbete bland lärare. När en samtalssituation 
har genomförts, oavsett av vilket slag, bör denna följas upp med ett refl ek-
tionstillfälle där såväl samtalets genomförande som dess läranderesultat 
utvärderas och placeras in i sitt sammanhang. Eftersom att planera och 
leda kvalifi cerade samtal är svårt, men samtidigt ses som viktiga inslag i 
skolans demokratifostran, behöver det skapas tillfällen för lärare att träffas 
och tillsammans överväga hur detta arbete kan vidareutvecklas.
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Kapitel 8

Samhällsundervisning som en kommunikativ och 
demokratisk praktik – som refl exiv samverkan 

I avhandlingens kapitel 4 diskuterar jag, huvudsakligen utifrån John Deweys 
texter om demokrati och utbildning, några olika perspektiv och frågor 
kring samhällsundervisning som en kommunikativ och demokratisk prak-
tik. Olika uppfattningar kring detta har sedan undersökts genom grupp-
samtal med elever och lärare och genom fortsatta studier av olika texter. 
En ambition har varit att successivt genom avhandlingstexten diskutera de 
tre huvudfrågeställningarna om lärande genom samtal, klassrumsklimat 
och elevers delaktighet och i detta kapitel sammanfattar och analyserar jag 
detta nu vidare.

Kommunikation är, enligt Dewey, det sätt på vilket människor utvecklar 
det de har gemensamt och den leder till en förändrad eller utvidgad erfa-
renhet. Just sambandet mellan kommunikation och erfarenhet framhåller 
Dewey som en viktig förutsättning för kunskapsutveckling och menings-
skapande. Med denna grundsyn betonas också att utbildning borde vara en 
genuint demokratisk process i nuet och inte enbart en förberedelse för det 
framtida livet. När jag studerar samhällsundervisning som olika aspekter 
av en kommunikativ och demokratisk praktik riktar jag intresset mot den 
sociala miljön och den mellanmänskliga samverkan som blir ett resultat av 
kommunikativa möten. 

Framställningen i detta kapitel disponeras i enlighet med avhandlingens 
syfte och huvudfrågeställningar i följande delar: 1) Lärande genom samtal 
med deliberativa kvaliteter, 2) Klassrumsklimatet – den sociala miljön och 
erkännande, 3) Elevers delaktighet, det gemensamma och klassrummet som 
ett offentligt rum. I det första avsnittet i respektive del av kapitlet samman-
fattar och analyserar jag uppfattningar från samtalen i fokusgrupperna. Det 
sker således utifrån a-frågan i de tre huvudfrågeställningarna. I det andra 
avsnittet i de tre delarna analyseras b-frågan. Därvid tar jag en utgångspunkt 
i de texter som jag diskuterat i avhandlingens kapitel 4 samt i kapitel 3 och 
7 och besvarar frågeställningarna med hjälp de texterna och det empiriska 
materialet från gruppsamtalen i kapitel 6. Till sist sammanfattar jag detta 
kapitel, i del 4, bland annat med hjälp av begreppet refl exiv samverkan. 
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8.1. Lärande genom samtal med deliberativa kvaliteter 
Samtalets och diskussionens betydelse för lärande och för demokratins ut-
veckling har efterhand betonats alltmer i skolans styrdokument exempelvis 
genom vissa tillägg i de senaste versionerna av Lpo94 och i gällande kurs-
planer från år 2000. I arbetet med en ny kursplan i samhällskunskap för 
gymnasieskolan i samband med GY2007 talades, som jag visat i kapitel 3, 
ännu tydligare om att eleven genom sina studier i ämnet samhällskunskap 
ska utveckla sin förmåga att argumentera, lyssna på, tolka och värdera 
andras argument. Genom formuleringar av detta slag kan den deliberativa 
demokratiuppfattningen därmed sägas ha etablerats i skolans styrdoku-
ment. Men ett problem i sammanhanget är att de uttryckssätt som möter i 
dokumenten är tämligen allmänt hållna och att det ofta är formuleringar i 
läroplanens och kursplanernas allmänna delar. Därigenom fi nns det en risk 
att talet om den deliberativa kommunikationen ses som delar av en allmän 
retorik som inte problematiseras och blir en utgångspunkt för att organisera 
lärandesituationer som skapar mening för de studerande. Ett annat problem 
kan vara att endast formen för kommunikationen blir det som sätts i fokus 
för intresset och att lärandeinnehållet kommer i skymundan. När jag mot 
bakgrund av detta riktar intresset mot lärande genom samtal i gymnasie-
skolans samhällsundervisning är det i en ambition att bidra till en didaktisk 
problematisering som sätter olika frågor om elevers meningsskapande om 
samhälle och demokrati i centrum. I de båda följande avsnitten sker detta i 
enlighet med avhandlingens första frågeställning. Allra först sammanfattar 
och diskuterar jag uppfattningar från gruppsamtalen. 

8.1.1 Lärande genom samtal – möjligheter och svårigheter
Det fi nns, som vi sett i kapitel 6, ett fl ertal uppfattningar i elev- och lärarsam-
talen som pekar på de möjligheter som kan fi nnas för att lära om samhället 
genom samtal. En gemensam uppfattning som uttrycks såväl bland elever 
som bland lärare är att eleverna i allmänhet tycker att det är kul och intres-
sant att diskutera samhällsfrågor. Många är nyfi kna på att höra vad andra i 
klassen tycker i olika frågor; särskilt i viktiga samhällsfrågor, menar några 
av lärarna.  Det fi nns också inslag i det som diskuteras i klassrumssamtal 
som man kanske inte tar upp i fritidssammanhang och som kan vara en 
viktig ”samhällsdemokratisk erfarenhet” som erbjuds eleverna i klassrum-
mets olika samtalssituationer. Vidare betonar såväl lärare som elever värdet 
av att olika synsätt kommer till uttryck genom samtal och diskussioner 
och att det sker på ett bättre sätt än genom andra inslag i undervisningen. 
Därigenom kan förutsättningar skapas för att utveckla en ökad förståelse 
för andras åsikter. En del elever framhåller också att de lär sig bättre när 
de hör något muntligt och de anser att samtal och diskussioner kan fungera 
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som mer konkreta lärandesituationer än att exempelvis läsa i böcker. Bland 
positiva elevuppfattningar vill jag även framhålla tankar om att intresset och 
motivationen för att lära om samhälle och demokrati kan öka i samband 
med att man diskuterar aktuella samhällsfrågor. 

Bland lärarnas uppfattningar möter även en del hinder eller svårigheter 
som delvis kopplas till traditionella ramar i lärararbetet så som brist på tid 
och en del organisatoriskt svåra situationer exempelvis med diskussioner i 
helklass. Samtal betraktas som viktiga, men i praktiken är det ofta svårt. 
De ser en del svårigheter kring bedömning och betygsättning i samband 
med samtal och diskussioner. Det handlar dels om risken att vissa elever 
som strävar efter höga betyg kanske ger uttryck för åsikter som de tror står 
nära lärarens egna, dels om oklarheter såväl bland dem själva som bland 
elever om att samtalstillfällen inte bedöms som betygsgrundande i samma 
utsträckning som andra inslag i undervisningen. Några av de svårigheter 
som i övrigt tas upp i samtalen handlar om sådant som kommer att disku-
teras senare i detta kapitel och som berör frågor om samtalsklimat och den 
sociala miljön i klassrummet. En sådan gemensam problematik för lärare 
och elever är att en del pratar för mycket och en del är alltför tysta. Andra 
svårigheter som kommer till uttryck är när samtal inte tas på allvar av vissa 
elever och när vissa elever upplever att de inte kan ge uttryck för sina åsikter 
när läraren lägger locket på. 

De möjligheter och de positiva uppfattningar om att lära genom samtal i 
skolans samhällsundervisning som framkommit genom mina gruppsamtal 
överensstämmer delvis med vad som givits uttryck för i andra sammanhang. 
I den nationella utvärderingen av grundskolans so-undervisning undersöks 
olika sätt att arbeta; en punkt handlar om att ”Läraren och eleverna dis-
kuterar tillsammans”. Det konstateras i NU03 att diskussioner i helklass 
är vanligare nu än vad de var i utvärderingen 1992. Utifrån de studierna 
kan en slutsats vara att styrdokumentens tal om värdet av samtal i skolan 
i so-undervisningen fått ett visst genomslag. Samtidigt visar delstudier av 
lärares och elevers uppfattningar om undervisningen och dess olika inslag 
att den största skillnaden mellan vad eleverna vill ha för inslag och vad 
de erbjuds av läraren gäller diskussioner. ”SO-ämnena tillhör de ämnen i 
grundskolan där eleverna får diskutera mest men det fi nns en önskan från 
eleverna att få en undervisning som är ännu mer inriktad på diskussioner” 
(Oscarsson & Svingby 2005, s 32). Den potential som fi nns för att lära om 
samhälle och demokrati i skolans samhällsundervisning genom samtal och 
diskussioner som jag noterat utifrån gruppsamtalen med elever och lärare i 
gymnasieskolan kommer således till uttryck även genom NU03. Detta kan 
också tas som utgångspunkt för att motivera en fortsatt didaktisk utveckling 
när det gäller lärande genom samtal och samtalsdemokratiska färdigheter 
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och förmågor. I det sammanhanget behöver frågor om exempelvis bedöm-
ning och betyg tydliggöras när det gäller samtal och diskussioner som inslag 
i undervisningen.  Lärarna som deltagit i gruppsamtalen uttrycker, som 
nämnts tidigare, en svårighet just kring dessa frågor och de framhåller att 
det även bland eleverna fi nns en osäkerhet om hur samtalen bedöms. Idag 
saknas detta i uppnåendemål och betygskriterier. Ett inslag i kursplanearbe-
tet för GY2007 var att införa ett avsnitt även i gymnasieskolans kursplaner 
om bedömningens inriktning. I det förslaget framhölls att bedömningen av 
eleverna i ämnet samhällskunskap skulle inriktas mot deras ”förmåga att 
argumentera liksom att lyssna på, förstå och tolka andras argument”.67 Den 
här formen av tydligare anvisningar och inte enbart allmänna formuleringar 
i styrdokumenten om värdet av samtal kan vara betydelsefulla för att ge 
lärare ökade möjligheter att möta elevernas intresse av diskussioner och 
samtal i samhällsundervisningen. I det närmast följande avsnittet kommer 
uppfattningar om vad som utmärker eller karakteriserar lärande genom 
samtal att behandlas; först mer allmänt och därefter lärande genom samtal 
med deliberativa kvaliteter.

8.1.2 Vad karakteriserar lärande genom samtal med
deliberativa kvaliteter?
Såväl elever som lärare utrycker en uppfattning som pekar på hur viktigt det 
är att det fi nns ett relevant kunskapsinnehåll som underlag för att samtalen 
ska uppfattas som meningsfulla. Samtalen uppfattas så att de får en högre 
kvalitet när eleverna är väl förberedda och har goda förkunskaper exempel-
vis genom egna erfarenheter, en god allmänbildning i samhällsfrågor eller 
när det är inslag i samband med redovisningar av ett avsnitt. Att lärande 
genom samtal grundar sig på kunskaper – exempelvis mer faktabaserade 
uppfattningar än på förutfattade meningar, ”bara tyckande” och genera-
liseringar – kan således ses som en viktig utgångspunkt när vi talar om 
lärande genom samtal utifrån den del av avhandlingens empiri som utgörs 
av gruppsamtalen. När Walter C. Parker (2003, 2006) skriver om vad som 
utmärker meningsfulla samtal och diskussioner i ett utbildningssamman-
hang betonar han till viss del också kunskapsaspekterna, men framhåller 
speciellt hur viktigt det är att det fi nns ett uttalat syfte med samtalen oavsett 
vilken form de har. Utan ett uttalat syfte eller någon målformulering är det 
svårt för såväl deltagare som samtalsledaren att veta vad som är meningen 
med samtalet och när man eventuellt har nått fram till något meningsfullt 
lärande. En sådan situation kan närmast ses som ett exempel på det Dewey 
benämner som slumpartad och som inte utvecklar de studerandes erfaren-

67 Kursplaneförslag publicerat på Skolverkets hemsida 2006-03-27, jämför ovan 
avsnitt 3.1.2. 
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heter på ett utbildande sätt. Utifrån det nu sagda noterar jag inledningsvis 
två grundläggande drag hos lärande genom samtal; det ska dels fi nnas ett 
kunskapsinnehåll som bidrar till att skapa mening hos de studerande, dels 
ett uttalat syfte eller mål med samtalet. 

Efter dessa inledande tankar och slutsatser kring lärande genom samtal i 
allmänhet riktar jag intresset mot sådana samtal med deliberativa kvaliteter 
och frågor om demokratisk kompetens utifrån ett samtalsdemokratiskt 
perspektiv. När samtal relateras till elevers samtalsdemokratiska kompetens 
kommer frågor om vad som utmärker det deliberativa samtalet åter i fokus. 
I samband med gruppsamtalen med elever och lärare uppmärksammade jag 
detta utifrån några frågor om elevers kommunikativa färdigheter från den 
nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Oscarsson 2005) och några 
ytterligare aspekter som jag bland annat utifrån tidigare studier (Larsson 
2004) uppfattar som centrala.68 Detta tillvägagångssätt innebar således att 
sex kriterier eller punkter69 fanns med till gruppsamtalen för överväganden 
kring hur man uppfattar vad som sker i diskussioner och samtal och vad 
som uppfattas som viktigt i sådana samtalssituationer som det idag talas 
allt mer om i styrdokumenten. Såväl elever som lärare menar sammanfatt-
ningsvis att det är viktiga ”punkter” och att det är sådant som förekommer 
då och då. Vanligast är att man arbetar med de tre första kriterierna; man 
lyssnar till andras argument, argumenterar för sin uppfattning och försöker 
sätta sig in i vad andra tycker och tänker, medan de övriga inte berörs i 
särskilt stor utsträckning. Den sistnämnda punkten, hur man ska vara mot 
varandra i skolan, menar fl era elever att man borde ha klarat av i tidigare 
skolår; andra däremot menar att det fi nns stora brister i hur man fungerar 
tillsammans även i gymnasieklasser varför det borde få ett större utrymme 
än vad det har idag. Det som handlar om att ompröva sin uppfattning blir 
föremål för diskussion bland såväl elever som lärare. Några elever har först 
svårt att förstå vad det kan innebära och några är tveksamma till att om-
pröva en uppfattning som man känner sig säker på. Bland lärarna uttrycks 
detta dels som en ambition som man har – att elever ska vara öppna och 
beredda att kunna tänka om när nya förhållanden kring en fråga presen-
teras, dels som en tveksamhet om själva omprövningen i sig är något att 
sträva mot. En tänkbar situation lyfts fram som ett ”skräckscenario” när 

68 Se Larsson 2004, avsnitt 10.2: Fördjupad kommunikation genom deliberativa 
samtal och bilaga 3: Diskussioner och samtal i skolans samhällsundervisning.  
69 Dessa punkter är: 1) Lyssna på andras uppfattningar och argument, 2) Argu-
mentera för sin uppfattning, 3) Sätta sig in i vad andra tycker och tänker, 4) Ompröva 
sin egen uppfattning, 5) Fundera över vilka uppfattningar som skulle vara bäst för 
oss tillsammans (t ex för klassen/skolan/samhället) och 6) Diskutera hur man ska 
vara mot varandra i klassen. Se vidare ovan avsnitt 6.1.2.
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det gäller frågor om rasism och främlingsfi entlighet om en grupp elever, till 
exempel som resultat av ett klassrumssamtal, omprövar sin uppfattning och 
ansluter sig till mer eller mindre odemokratiska uppfattningar. Här belyses 
således problematiska frågor kring om det fi nns någon uppfattning som det 
är bättre eller önskvärt att man omprövar sin uppfattning till och frågor 
om demokratins ”öppenhet” och tilltro till kunskaper framför fördomar. 
Punkten som tar upp frågor om det gemensamma kommenteras i detta sam-
manhang inte av någon av eleverna eller lärarna som deltog i gruppsamtalen. 
Däremot togs den upp i ett annat sammanhang i gruppen med kvinnliga 
elever på studieförberedande program när de funderade över lärarens roll 
i olika samtalssituationer. De framhöll då att läraren har en viktig uppgift 
att summera eller knyta ihop resultatet av en diskussion och att detta med 
fördel kan göras så att läraren bland annat lyfter fram det gemensamma och 
poängterar det som är ”vår” uppfattning tillsammans i klassen. Bland de 
kvinnliga eleverna på yrkesförberedande program betonades att frågor om 
lyssnandets svåra konst skulle behöva utvecklas ytterligare. Varken förmå-
gan att ompröva sin egen uppfattning eller att överväga det gemensamma 
var således något som de elever eller lärare som deltagit i de nu genomförda 
gruppsamtalen hade någon direkt erfarenhet av. 

Uppfattningarna från gruppsamtalen kan jämföras med vad Parker skriver 
om deliberation när han har studerat demokratifostran i den amerikanska 
skolans so-undervisning. Det som jag uppfattar som centralt i hans synsätt 
är att det skapas samtalssituationer där såväl det kommunikativa som det 
gemensamma och offentliga betonas. Det gäller att organisera olika slags 
samtalssituationer som kan utveckla interaktionen mellan ungdomar som 
har olika bakgrunder och intressen med inriktning mot ett beslutsfattande 
i frågor som innehåller autentiska värdekonfl ikter som uppstår i möten i 
skolan. Det kan då skapas en vi-situation som också kan utvecklas till vad 
han kallar ett ”in-between” mellan deltagarna. Deliberativa kvaliteter i 
sådana samtal som Parker pekar på är att samtalsgruppen ska vara fri från 
dominerande eller styrande inslag för att bland annat möjliggöra ömsesi-
diga överväganden och perspektivbyten. Ett annat krav som lyfts fram är 
att det krävs en erfaren samtalsledare som har förmåga att leda samtalet 
framåt och se vad som eventuellt behöver tillföras i samtalet. När lärare 
arbetar med samtal i skolans samhällsundervisning ställs det enligt min 
uppfattning även stora krav på hur dessa avslutas och utvärderas för att 
ett meningsfullt lärande ska kunna utvecklas bland eleverna, vilket också 
kommer till uttryck i elevuppfattningar från gruppsamtalen där de pekar 
på lärarens viktiga roll i dessa sammanhang. Denna viktiga lärarroll, inte 
minst när det gäller samspelet mellan lärare och elever, understryks också 
av bland andra Johan Liljestrand (2002) och Christer Fritzell (2003a b). En 
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speciell svårighet är att fatta beslut om avvägningen mellan att utveckla 
samtalsprocessen och sådana färdigheter och förmågor som hör till denna 
och att utveckla innehållsliga kunskaper i sådana frågor som står i fokus 
för samtalen.

Parker (2003, 2006) skiljer, som jag nämnt tidigare, mellan seminarier 
och deliberation i sina arbeten. Seminariet syftar, enligt hans uppfattning, 
till att de studerande når fram till en fördjupad förståelse utifrån en viktig 
(powerful) text medan deliberation har som syfte att nå fram till ett beslut 
om vad en grupp ska göra i anslutning till ett gemensamt problem; att be-
stämma sig för en handlingsinriktning. Trots dessa åtskilda syften menar 
han att det även fi nns ett gemensamt syfte genom att de båda samtalsfor-
merna har som mål att fördjupa deltagarnas förståelse. Lärande genom 
samtal utifrån en samtalsdemokratisk kompetens (jämför avsnitt 3.2.3) 
inkluderar, som jag ser det, båda de perspektiv som Parker tar upp och som 
han något motsägelsefullt ibland betraktar som helt åtskilda och ibland som 
nära förbundna med varandra. Det vill säga, lärande genom samtal har 
som syfte att både fördjupa de studerandes förståelse av det ämnesområde 
som behandlas och att överväga olika handlingsalternativ. En viktig aspekt 
kring lärande genom samtal är att såväl innehåll som arbetsform ska bidra 
till ett meningsfullt lärande för den studerande. När arbetet inriktas mot 
det dubbla syftet att fördjupa kunskaper, det som Tomas Englund (2007a) 
benämner samtalets kunskapsbildande dimension, och att utveckla hand-
lingsberedskap så erbjuds de studerande att utveckla och klargöra mening. 
Det handlar här, enligt min uppfattning, om ett medborgerligt menings-
skapande som är centralt i samhällsundervisningens klassrum; att utveckla 
elevernas kunskaper och röster – en samtalsdemokratisk kompetens – för 
användning såväl i skolan som i (när)samhället i övrigt i deras egenskap 
av unga medborgare eller samhällsmedlemmar under utveckling för att 
använda Deweys uttryckssätt (jämför också avsnitten 6.3.3 och 8.3.2). 

I resonemanget kring deliberation i skolans samhällsundervisning är det 
även intressant att peka på Scott Londons (2005) synsätt att deliberation 
handlar snarare om att tänka tillsammans i en angelägen fråga än att det 
rör ett problem som kan lösas på ett effektivt sätt. Den uppfattningen lig-
ger nära några av de slutsatser som jag redovisade i mitt tidigare arbete 
(Larsson 2004) exempelvis när jag diskuterade vilka krav som kan stäl-
las på elevers deltagande i deliberativa samtal i en skolsituation där man 
inte kan räkna med att alla elever har ett intresse och engagemang för de 
ämnen eller frågor som blir föremål för samtal. Trots fördelar med detta, 
något mer allmänt hållna synsätt i vissa sammanhang, ser jag dock Parkers 
uppfattning om att deltagarna i deliberativa överväganden bör ha erfarit 
en problematisk situation tillsammans, som en slags ideal situation. Mitt 
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ställningstagande beror främst på den möjlighet som här fi nns att betona 
det gemensamma; att en gemenskap, ett vi-perspektiv och ett ”in-between”, 
därigenom lättare kan utvecklas bland deltagarna och även bidra till att 
utveckla ett väl fungerande samtals- och klassrumsklimat. Särskilt om det 
också kan kopplas till elevernas verkliga delaktighet i processen med att 
välja ämnen och organisera samtalsgrupper av olika slag. Just att betona 
det gemensamma perspektivet i deliberativa samtal har inte explicit ut-
tryckts i andra sammanhang som jag studerat, exempelvis i samband med 
NU03 eller av andra författare som diskuterat deliberation och utbildning. 
Där framhålls i stället värdet av mångfald och pluralism. En alltför ensidig 
betoning av detta mångfaldsperspektiv anser jag kan bidra till att lyfta fram 
specifi kt individualistiska aspekter hos deltagarna. Däremot pekar Amy 
Gutmann & Dennis Thompson (1996) tydligt på sådana krav kring det 
gemensamma som kan ställas på deliberativt inriktade medborgare när det 
gäller ett anlägga ett mer osjälviskt perspektiv och att utveckla en vilja att 
se bortom egenintressen och i stället se till det allmännas bästa och det för 
en gemenskap goda. De tidigare nämnda svårigheterna att få med alla elever 
i deliberativt inriktade samtal i skolan kan även jämföras med några idéer 
från det utvärderingsprojekt om demokratisk kompetens som Per Gerrevall 
(2003) redovisat (se avsnitt 3.2.3). Samtalssituationer studerades där utifrån 
i vilken utsträckning alla elever vill delta i samtalen och om de vill lära ge-
nom att till exempel problematisera innehållet.70 Dessutom ingick kriterier 
som, mer traditionellt för deliberativ kommunikation, betonar vikten av att 
alla får delta fritt och att det sker på lika villkor samt i vilken utsträckning 
alla verkligen kan delta genom att ge uttryck för de åsikter och tankar som 
ligger bakom de egna ställningstagandena och argumenten. 

Utifrån det resonemang som förts med anknytning till olika delar av 
föreliggande avhandlingsarbete vill jag formulera följande slutsatser för vad 
som kan karakterisera lärande genom samtal med deliberativa kvaliteter (i 
skolans samhällsundervisning): 

• Syfte: det fi nns ett tydliggjort syfte med samtalet och detta kan pla-
ceras in i ett didaktiskt relevant sammanhang 

• Lärandeinnehåll: samtalstillfället föregås av eller innehåller moment 
där för ämnet relevanta kunskaper kan utvecklas och bidra till att 
olika kunskapskvaliteter och mening kan skapas

70 För ytterligare problematisering kring detta se Moira von Wright 2007b, Kon-
frontation och problematisering i den verbala kommunikationens gränstrakter. von 
Wright diskuterar dessa frågor om svårigheter i kommunikativa situationer även i 
texten Affi niteten mellan pragmatism och pedagogik (2007a), speciellt s 42.

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd148   148Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd148   148 07-10-23   11.38.5907-10-23   11.38.59



149

• Samtalets genomförande och lärarens roll: Deltagarna tillämpar och 
utvecklar 

  – förmågan att lyssna till andras argument, argumentera för sin upp-
fattning och försöka sätta sig in i vad andra tycker och tänker 

  – förmågan att överväga och ge uttryck för olika handlingsalternativ 
eller ställningstaganden (och konsekvenser av dessa) 

  – ett förhållningssätt eller en vilja att ompröva sin egen uppfattning till 
exempel utifrån det gemensammas bästa (ett vi-perspektiv)

  – samt att läraren leder/utvecklar sin förmåga att leda samtalet i en-
lighet med de föregående punkterna så att alla får komma till tals på 
lika villkor och så att ytterligare perspektiv eventuellt kan föras in i 
samtalet

• Uppföljande refl ektionssamtal: samtalet utvärderas såväl till innehåll 
som till form, och om det eventuellt ska följas upp med andra akti-
viteter – denna utvärdering dokumenteras för att ligga till grund för 
följande samtalstillfällen

 
Utifrån sammanhanget kan läraren, eller läraren och eleverna tillsammans, 
avgöra vilka inslag som efterhand kan vara tillämpliga i olika samtals-
situationer bland annat beroende på elevernas erfarenheter, förkunskaper 
och vanor av diskussioner och samtal. I olika situationer prövas lärarens 
tålamod och omdöme att använda en långsiktig planering eller att utnyttja 
tillfälliga situationer, eventuella konfl ikter eller andra händelser som upp-
står i skolvardagen utifrån ett gemensamt problem att leva tillsammans 
eller inom ämnesområdet. Här ingår det att avgöra om ett samtal bör ge-
nomföras direkt eller vid ett senare tillfälle beroende av omständigheterna. 
I dessa sammanhang behöver även en del praktiska frågor exempelvis om 
gruppers sammansättning och klassrummets möblering också övervägas 
med en uttalad ambition att kontinuerligt utveckla de studerandes samtals-
demokratiska kompetens. 

8.2 Skolans sociala miljö och klassrumsklimat
När jag diskuterar skolans sociala miljö med en utgångspunkt i Deweys 
texter om demokrati och utbildning vill jag understryka hans uppfattning 
att skolan är en speciell social miljö. Eftersom den sociala miljön i sig har 
en fostrande och utbildande effekt pekar han på värdet av att den utfor-
mas på ett ändamålsenligt sätt för möten och samtal människor emellan. 
I föregående avsnitt, där lärande genom samtal med deliberativa kvaliteter 
diskuterats, berör jag även uppfattningar om det gemensamma och sociala 
relationer i sådana samtal där bland annat respekt för deltagarna och  deras 
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olika uppfattningar är centralt. Detta sker exempelvis utifrån Parkers (2003) 
tankar om olika svårigheter att leva tillsammans, till exempel i skolans 
klassrum, när barn och unga med skilda bakgrunder möts för gemensamma 
aktiviteter. I sådana sammanhang betonar han deliberationens betydelse 
som ett medel för att utveckla det gemensamma mellan deltagarna genom att 
det skapas ett vi-perspektiv och ett ”in-between”. I denna del av kapitlet (8.2) 
analyserar jag olika uppfattningar om klassrumsklimatet och dess betydelse 
för lärande genom samtal så som de kommer till uttryck i gruppsamtalen 
samt utifrån Axel Honneths (2003) studier kring moralisk kränkning och 
hans skiss till erkännandets moral och övriga texter i enlighet med avhand-
lingen andra huvudfrågeställning. 

8.2.1 Uppfattningar om klassrumsklimatets betydelse
för lärande genom samtal
Under denna rubrik sammanfattar och diskuterar jag elevers och lärares 
uppfattningar om vad som ses som bra och vad som kan behöva utveck-
las när det gäller klassrumklimatet och dess betydelse för lärande genom 
samtal så som de kommit till uttryck i de genomförda gruppsamtalen som 
redovisats i kapitel 6. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det är vissa 
svårigheter och problematiska situationer kring skolans och klassrummets 
sociala miljö och relationer som dominerar. Det handlar exempelvis om att 
det i vissa klasser fi nns fl era olika elevgrupperingar och att elever i dessa 
inte har någon närmare kontakt med varandra trots att de går tillsammans i 
samma klass under två till tre år i gymnasieskolan. Detta leder till att en del 
elever inte har nära relationer till särskilt många klasskamrater och till en 
viss otrygghet som påverkar samtalsklimatet i klassen. Svårigheter av detta 
slag framstår som problematiska när de jämförs med Ellen Almgrens (2006) 
studier som visar på den betydelse som ett öppet klassrumsklimat har för 
elevers politiska kunskaper och kunskaper om demokratins grundprinciper. 
Det fi nns enskilda elever, även i det relativt begränsade material som lig-
ger till grund för denna studie, som aldrig blir riktigt delaktiga i klassens 
sociala gemenskap. Detta blir bland annat synligt i samband med samtal 
och diskussioner i klassen genom att vissa elever kan förbli mer eller mindre 
tysta genom hela gymnasieutbildningen. När vi i gruppsamtalen diskuterar 
orsaker till detta och vad som skulle kunna göras åt denna problematik, 
så menar de fl esta elever som deltagit i samtalen att det är mycket som är 
relaterat till den enskilda personen själv.71 Vissa är tysta, andra är pratglada 
och det är som det är och inget man kan göra särskilt mycket åt, möjligen 

71 Jag vill i detta sammanhang påminna om vad jag tidigare diskuterat, se bl a 
kapitel 5.2, när det gäller urvalet av elever som deltagit i gruppsamtalen och att 
det är elever som huvudsakligen känner sig bekväma i samtalssituationer som här 
uttalar sig om svårigheter som gäller andra elever. 
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kan läraren bromsa de som pratar mest och pusha på de tysta eleverna 
lite. Här framträder uppfattningar som tyder på att det skulle vara vissa 
personliga egenskaper, något som är naturligt eller medfött, som gör att 
vissa inte deltar i samtal och diskussioner i klassrummet. För att utveckla 
resonemanget om detta vill jag jämföra med vad Gerrevall (2003) tar upp 
när det gäller begreppet demokratisk kompetens och som jag behandlat i 
avsnitt 3.2.3 ovan. När kompetens ses som en egenskap blir det en del av 
individens ”intellektuella eller kognitiva förutsättningar” (Gerrevall 2003, 
s 46) och därmed något som man har eller inte har. Som exempel på ett 
annat synsätt vill jag nämna ett relationellt eller situerat där det kollektiva 
eller intersubjektiva är avgörande för personers agerande i olika situationer. 
Detta uttrycks av Gerrevall (2003) som att kompetens då kan förstås som 
”en funktion av samspelet mellan de individer som ingår i gruppen” (s 47). 
Mot bakgrund av detta är det intressant att notera att ingen elev eller lärare 
i gruppsamtalen explicit ger uttryck för ett sådant kollektivt eller situerat 
synsätt eller intersubjektivt samspel. Snarast tar eleverna i samtalen, som 
tidigare nämnts, för givet att vissa är tysta och att det beror på individen 
själv och därmed är något som man inte kan göra mycket åt. 

En annan möjlighet att analysera situationer kring ”problematiskt tal 
och störande tystnad” och därmed en slags lagompratandets problematik 
erbjuds genom de olika bidragen i den antologi under Megan Bolers (2004) 
redaktörskap, som jag tagit upp i kapitel 7. I anknytning till de uppfattningar 
om tysta elever som jag berört ovan är det speciellt Huey LiLis (2004) tankar 
om sambandet mellan tystnad och lyssnande som jag bedömer som relevant i 
det här sammanhanget. Det gäller, menar han, att lyssna till tystnaden. Det 
kan också vara en väg för att förstå olika orsaker till tystnad hos vissa elever; 
exempelvis i vilken utsträckning tystnad kan vara en protest mot något eller 
någon (inklusive läraren) eller om det är ett sätt att skydda sig själv eller sina 
egna åsikter eller intressen. Ytterligare ett exempel som pekar mot brister 
i klassrumsrelationer, till exempel i form av att man inte har ett uttalat 
vi-perspektiv, och att man inte har utvecklat någon vana att gripa in och 
stötta varandra nämns i en av samtalsgrupperna. Det gäller när en elev som 
inte brukar yttra sig så ofta gör ett inlägg i en diskussion så möts det med 
förvåning av de andra eleverna. I stället för att spinna vidare på detta och 
uppmuntra sin klasskamrat att komma med fl er synpunkter får den följande 
reaktionen närmast motsatt effekt. Alla vänder sig om och tittar på eleven 
och en pinsam situation uppstår. Med ett mer öppet klassrumsklimat och en 
vi-känsla där man arbetar tillsammans och regelbundet också, med samtalet 
som nav, överväger vad som fungerar bra och vad som skulle kunna behöva 
förbättras i samband med olika samtalssituationer skulle sådana problem 
kunna aktualiseras och bearbetas. En utgångspunkt för sådana övervägan-
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den kan vara elevers erfarenheter från aktuella eller tidigare situationer. 
Detta tas upp av några elever i gruppsamtalen då de nämner att hur aktiv 
man är i samband med samtal och diskussioner också kan bero på vanor 
som de utvecklat tidigare och upplevelser som de har med sig från tidigare 
skolår, ”man vet ju aldrig vad som hänt innan” (Veronica). Några elever ger 
även konkreta exempel på hur de blivit utsatta eller kränkta på högstadiet 
och betonar i sådana sammanhang vikten av att läraren är observant och 
engagerar sig i klassen och dess sociala relationer. I några exempel från 
gruppsamtalen visar elever på varför det är viktigt att lärare är synnerligen 
uppmärksamma på vad som händer mellan eleverna även i gymnasieskolan. 
Några manliga elever på studieförberedande program beskriver vad som 
närmast kan uppfattas som en idealisk situation som de är nöjda med; de 
tycker att de i sin klass har lyckats med att bygga upp klassrummet som 
en fristad för åsikter och fri diskussion. De kvinnliga eleverna från samma 
klass betonar i stället att det är mycket som sker utanför klassrummet som 
läraren inte märker. När man haft en diskussion under lektionen så är det 
ibland så att man får pikar eller blickar efteråt från killarna i klassen kring 
sådant som de har en annan uppfattning om men inte vågat ta upp i klass-
rummet i lärarens närvaro. En annan elevgrupp menar att lärarna tar för 
givet att eleverna har kunskaper och erfarenheter på samma sätt som många 
vuxna, men framhåller att så är det inte och att i många frågor kring sociala 
relationer känner de sig inte som vuxna.

Här pekas på några situationer där det framstår som en angelägen upp-
gift att även i gymnasieskolan inte bara hålla frågor om respekt och andra 
värdegrundfrågor levande utan att också fördjupa arbetet med dem. Detta 
skulle, enligt min uppfattning, exempelvis kunna ske i form av deliberativt 
inriktade samtal mellan elever och lärare om hur man i en aktuell klass ser 
på dessa frågor; vilka erfarenheter har eleverna av såväl aktuella situationer 
som från tidigare år och hur kan man stödja varandra i att utveckla goda 
relationer och ett bra klassrumsklimat där fl er elever kan uppleva trygghet, 
respekt och erkännande. Detta kan ses som exempel på den form av deli-
berativa samtal om värdegrundsfrågor som Englund (2000, 2007a) skriver 
om. I det här sammanhanget vill jag även nämna deliberationens möjligheter 
för att skapa ett vi-perspektiv och det ”in-between” mellan deltagarna som 
jag, med referens till Parker (2003), skrivit om i tidigare kapitel. Här ser jag 
paralleller till läroplanens formuleringar om skolan som en levande social 
gemenskap där eleverna ska möta respekt för sin person och sitt arbete. 
Det handlar då om att elever och lärare tillsammans utifrån medvetna 
överväganden bidrar till att utveckla klassrummet som en fristad för åsikter 
och fri diskussion, i enlighet med den uppfattning som några av eleverna 
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tidigare givit uttryck för, och att detta sedan kan följa eleverna vidare ut i 
skola och samhälle. 

Komplexiteten i frågor om klassrumsklimat och skolans sociala miljö 
kommer också till uttryck i samtalet med lärargruppen. De framhåller just 
hur svårt det är att ha situationen helt klar för sig. Som lärare har man ibland 
en känsla av att trots uppfattningen att en samtalssituation har gått bra och 
att eleverna även säger det, så fi nns det någon som kan vara besvärad eller 
lite sur efteråt. Det är således svårt att som lärare alltid se och förstå vad 
som händer i samband samtal och diskussioner. Detta belyser även värdet 
av att i utvärderingen efter att man exempelvis arbetat med lärande genom 
samtal, som nämnts i avsnitt 8.1.2, ge utrymme för alla elever att på olika 
sätt (även enskilt) få uttrycka sina erfarenheter och att dessa utvärderingar 
ligger till grund för det fortsatta arbetet. Såväl bland elever som bland 
lärare i gruppsamtalen betonas de positiva erfarenheter man har av att 
arbeta med samtal i mindre grupper än helklass. Detta gäller till exempel 
case-seminarier där man arbetar i halvklass och med en möblering i klass-
rummet som innebär att alla har möjlighet till ögonkontakt med varandra. 
Vid samtal i mindre grupper ökar även möjligheten att få fl er elever aktiva 
och ge ett större utrymme för elever som annars brukar förbli tysta i en 
helklassdiskussion. Den fråga som ägnas störst uppmärksamhet i samtalet 
med lärargruppen är, som jag nämnt tidigare, problematiska situationer när 
vissa elever uttrycker åsikter som kan uppfattas vara i strid med samhällets 
och skolans demokratiska värdegrund och där det föreligger risk för att 
andra elever i klassen av olika skäl kan känna sig kränkta. Sådana frågor 
som handlar om kränkningar, respekt och erkännandets moral står i fokus 
för framställningen i det närmast följande avsnittet. 

8.2.2 Sociala relationer, klassrumsklimat och erkännandets moral 
Dewey skriver att den sociala miljön har en utbildande och fostrande ef-
fekt och jag har tidigare ställt frågan vad som är viktigt att överväga när 
det gäller att fostra och utbilda med hjälp av skolans sociala miljö. En 
aktuell studie är Almgren (2006) som visar på sambandet mellan ett öppet 
klassrumsklimat och elevers politiska kunskaper och kunskaper om demo-
kratins grundprinciper. I det föregående avsnittet har svårigheter och en 
del problematiska situationer kring sociala relationer och klassrumsklimat 
redovisats när det gäller elevers och lärares erfarenheter från gymnasie-
skolans samhällsundervisning. I avhandlingens teoretiska del har frågor 
kring kränkningar och moraliska överväganden studerats utifrån Honneths 
(2003) arbete med en skiss till erkännandets moral. I detta avsnitt ska olika 
elev- och läraruppfattningar från gruppsamtalen och studier av texter som 
gjorts inom detta avhandlingsarbete analyseras med hjälp av Honneths syn-
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sätt och uppfattningar om kränkningar och moraliskt erkännande. Syftet 
är att, i enlighet med avhandlingens andra huvudfrågeställning, undersöka 
om och i så fall hur begreppet erkännandets moral kan användas för att 
utveckla tankar som kan möta de svårigheter och problematiska situationer 
som tidigare givits uttryck i gruppsamtal och textstudier. Med hänvisning 
till de positiva effekter som Almgren (2006) och Skolverket (2001a) visat på 
kring vad som benämns ett öppet klassrumsklimat eller samtalsklimat och 
den slutsats som dras i Skolverket (2005) att skolor som lyckas bra satsar på 
såväl omsorg som kunskap framstår det som angeläget att närmare studera 
sådana svårigheter och problem som jag iakttagit genom gruppsamtalen. 

När Honneth utvecklar sin skiss till erkännandets moral är han intres-
serad av att studera vilken plats moralen har för att man ska kunna under-
söka förutsättningarna för ett gott liv och pekar på det nära sambandet 
som ”moraliska inställningar och normer har med former av intersubjektivt 
erkännande” (Honneth 2003, s 89). Han studerar olika situationer som 
upplevs som orättvisa och konstaterar att det är när någons ”medvetande 
om att inte vara erkänd i sin självförståelse” (s 98) som en moralisk kränk-
ning uppstår. Det handlar om att den personliga integriteten föraktas och 
därmed förvandlas, enligt Honneth (2003, s 98), ”en handling eller ett 
yttrande till en moralisk kränkning”. Han ser här ett nära samband mellan 
moralisk kränkning och undanhållet erkännande och uppfattar en moralisk 
kränkning som ”en akt av personlig skadegörelse” (s 99) som reducerar 
handlingsförmågan hos en person. Hur kan detta förstås när intresset riktas 
mot förutsättningarna för ett gott liv i skola och klassrum? Jag har tidigare 
i avhandlingen ställt frågan om klassrummet kan framstå som en ”farlig 
plats” när det gäller sociala relationer mellan elever. I den mångfald av mö-
ten och samtal som sker i skolvardagen förekommer ett antal handlingar, 
yttranden och omständigheter som hos en del elever kan uppfattas som ”en 
akt av personlig skadegörelse” och därmed även utgöra en moralisk kränk-
ning. Men ett problem i detta sammanhang är också i vilken utsträckning 
andra elever och lärare uppfattar det som sker just som en moralisk kränk-
ning och om och i så fall hur de reagerar och agerar.  

I gruppsamtalen framstår, som nämnts i föregående avsnitt, ett fl ertal 
situationer som problematiska till exempel när det gäller vissa elever som 
förblir mer eller mindre tysta vid diskussioner och samtal genom hela gym-
nasietiden. När dessa situationer diskuteras i gruppsamtalen är, som jag 
nämnt tidigare, den vanligaste förklaringen att detta beror på de enskilda 
eleverna själva; de är ju sådana och det är inte mycket att göra åt. Men det 
förekommer även några exempel på situationer som elever upplevt som 
tråkiga, pinsamma eller otäcka. Det är kvinnliga elever som uppfattar att 
manliga elever, även under åren i gymnasieskolan, ibland avstår från att 
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föra fram sina åsikter vid samtal i klassrummet och i lärarens närvaro och i 
stället ger pikar och blickar efter lektionen; ”sådant är ju jättetråkigt, för då 
känner man … att man får inte ha sina egna åsikter” (Susanne). Ett annat 
exempel gäller situationen i klassen på högstadiet när en elev berättar om 
sina upplevelser om hur jobbigt det var att prata inför hela klassen eftersom 
”det fanns några killar som gjorde narr av folk som stod där uppe” (Sofi a). 
Detta hade en stark inverkan på Sofi a för när hon började i gymnasieskolan 
så var muntliga redovisningar det värsta hon visste; ”jag tyckte det var så 
fruktansvärt otäckt” (Sofi a). Men efter åren i gymnasieskolan, där situatio-
nen i klassen varit en annan, så tycker hon att det är ganska kul att prata 
inför klassen. Hennes slutsats i sammanhanget är att om man ska arbeta mer 
med samtal i undervisningen ”så gäller det att läraren är med på ett tidigt 
stadium och säger ifrån … när folk sitter och gör narr av personer och går till 
attack” (Sofi a). De exempel som jag återgivit här uppfattar jag som tydliga 
exempel på sådana handlingar och yttranden som Honneth benämner en 
akt av personlig skadegörelse och att de därmed också utgör en moralisk 
kränkning. Enligt den fi gur (fi gur 2, s 49) där jag sammanfattat och redovi-
sat olika nivåer av självrelation och moralisk kränkning efter Honneth rör 
sig dessa exempel kring den tredje nivån; individens känsla av egenvärde. Det 
handlar om kränkningar som innebär att en person genom förödmjukning 
eller genom brist på visad respekt undanhålls ett erkännande och känslan av 
att vara socialt betydelsefull, i den gemenskap som en skolklass utgör, kom-
mer därmed till skada. Trots det allvarliga i detta är det inget som lärarna i 
de nämnda exemplen förefaller ha varit medvetna om eller har gjort något 
åt som blivit uppmärksammat av eller känt för eleverna. 

Denna problematik kan också belysas med de två exempel från en enkät-
undersökning om klassrumsklimat och elevers delaktighet som jag använde 
som underlag för samtalen i lärargruppen och nämnts ovan (6.2). Det gäller 
två kvinnliga elever i årskurs två i gymnasieskolan, en på yrkesförberedande 
program och en på studieförberedande. De kommenterar klassrumsklimatet 
i sina respektive klasser genom att konstatera dels att vem som helst inte får 
ge uttryck för sina åsikter, dels att vissa personers synpunkter alltid upp-
fattas som bra medan andras alltid uppfattas som dåliga. Här görs således 
skillnad på människors värde tvärtemot de bärande demokratiska idéerna 
om alla människors rätt att vara olika men att alla ändå ska ha samma 
värde; något som även är en viktig utgångspunkt för arbetet i skolan enligt 
såväl läroplaner som andra styrdokument. Med Honneths terminologi inne-
bär det att en persons självaktning därigenom skadas eller förstörs genom 
erfarenheten av att andra personer inte erkänner värdet av den egna omdö-
mesförmågan när argumenten inte duger eftersom det är ”just jag” som för 
fram dem. Elever får i sådana fall inte erfara att vara socialt betydelsefulla 
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i den konkreta sociala gemenskap som deras skolklass är. Hur kan vi möta 
elever i dessa sammanhang när det gäller att utveckla en känsla av trygghet 
och tillit och bidra till att skapa ett klassrumsklimat där de kan ”våga mera” 
när nu fokus dessutom ökar på frågor om kommunikativa färdigheter och 
förmågor i skola och samhälle? Problemet framstår här som tydligt när 
vissa elevers uppfattningar behandlas positivt och andras negativt enbart 
därför att det är olika personer som framför åsikter och förslag – situatio-
ner där personen och inte åsikten ställs i fokus. Förutom de problem som 
föreligger för de individer som behandlas på detta sätt och det avsteg från 
den viktiga demokratiska principen om alla människors lika värde är det 
ett centralt problem när deliberativ demokrati, lärande genom samtal och 
samtalsdemokratisk kompetens diskuteras. Jag pekade i föregående avsnitt 
på hur överväganden med samtalet som nav kan göras för att förbättra 
sådana situationer i klassrummet som upplevs som problematiska. Det 
handlar exempelvis om samtal med utgångspunkt i samhällets och skolans 
demokratiska värdegrund eller med andra ord sådana deliberativa samtal 
som Englund (2007a) benämner som omdömesbildning och där moraliska 
dimensioner bedöms som viktiga för såväl klassrumsklimat som för lärande. 
Jag vill också framhålla betydelsen av det mellanmänskliga i dessa samtal, 
på liknande sätt som Nicholas Burbules gör i den dialogform som han be-
nämner konversation, där det handlar om att ”uppnå mellanmänsklig för-
ståelse och kunskap om varandra i ett bildande syfte” (Roth 2006, s 89).  

De nyss nämnda exemplen kan uppfattas som kränkningar på individnivå, 
men jag vill här även ta upp några exempel på gruppnivå. I vissa studier och 
utvärderingar kring unga och demokrati, som jag redovisat tidigare, talas 
om att unga inte räknas som medborgare (Eriksson 2006, Bronäs 2000) och 
att det är stora avstånd mellan de möjligheter till delaktighet och infl ytande 
i skolan som föreskrivs i exempelvis läroplanerna och hur vardagen ser ut i 
många skolor (Forsberg 2000, Skolverket 2001a, 2003). Så som jag uppfattar 
Honneths andra nivå, enligt fi gur 2 ovan s 49, kan detta ses som exempel på 
hur ungdomar som grupp eftersätts och hur deras självaktning eller själv-
respekt därmed inte ges möjligheter att utvecklas på ett tillfredsställande 
sätt i skolans demokratiarbete. Det fi nns en risk i dessa sammanhang att 
ungdomar inte får möjlighet att utveckla erfarenheter av att andra personer 
erkänner värdet av deras demokratiska omdömesförmåga. Några exempel 
på sådana situationer fi nns i de gruppsamtal som jag genomförde i arbetet 
med licentiatuppsatsen där elever ger uttryck för sin besvikelse över att 
elevdemokratiska frågor på skolan och aktuella frågor i kommunen som har 
berört och engagerat dem inte har tagits upp i samhällskunskapen eller på 
skolan i övrigt. De känner sig besvikna när de inte har fått vara delaktiga i 
förändringar på den egna skolan eftersom de uppfattar att deras erfarenheter 
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och synpunkter hade varit viktiga bidrag i ett demokratiskt beslutsfattande 
(Larsson 2004, avsnitt 9.3). Detta undanhållna erkännande kan då också 
uppfattas som en moralisk kränkning.

I redovisningen av undersökningen Ung i demokratin för gymnasieskolan 
(Skolverket 2003) noteras att elever på mansdominerade yrkesprogram i 
gymnasieskolan upplever att de i mindre utsträckning än andra gymnasie-
elever kan ge uttryck för sina åsikter och värderingar i samhällsundervis-
ningen. Är det så att en del av dessa manliga elevers uppfattningar tystas 
som ”obekväma” och kan detta i så fall förstås som att lärare i vissa fall, 
till exempel i sin iver att slå vakt om vissa grundläggande demokratiska 
värden, inte erkänner dessa killars omdömesförmåga genom att inte låta 
dem utveckla sina argument och möta dem med motargument? Så uppfat-
tar delvis de elever det som deltagit i de gruppsamtal som jag genomfört 
och som redovisats i kapitel 6. De eleverna ger uttryck för uppfattningen 
att de inte fi ck säga vad de tyckte eftersom det var en del saker som deras 
samhällskunskapslärare inte gillade. Detta kan jämföras med den upp-
fattning som kom till uttryck i samtalet med lärargruppen när det gäller 
demokrati och vissa andra värdegrundsfrågor; ”I det här fallet så har vi ju 
rätt och fel, läroplanens demokratiuppfattning …” (Lars). Det visade sig i 
de fortsatta samtalen att det eleverna tänker på i första hand gäller deras 
uppfattningar om invandrare och invandringspolitik och det problem som 
eleverna upplever är att de ”inte får förklara färdigt hur det är vi precis 
tycker och känner” (Tommy). Kan den uppfattningen eller känslan av att 
inte få förklara sig, med hänvisning till Honneth, också ses som exempel på 
situationer där elevers känsla av egenvärde skadas? När frågor om sådana si-
tuationer diskuteras med lärarna i gruppsamtalen framstår situationen som 
mycket komplex. Då dessa elever ska förklara ”hur det är vi precis tycker 
och känner” kommer en del främlingsfi entliga uppfattningar till uttryck i 
klassrummet och därmed blir stämningen i klassen laddad och problematisk 
dels eftersom fakta hamnar i skymundan av fördomar (se exemplet i avsnitt 
6.2.2, s 106–107), dels eftersom andra elever kan känna sig kränkta. Därmed 
belyses konkret det problem som Honneth (2003) pekar på när han menar 
att det är ett ständigt spänningsförhållande mellan olika former av erkän-
nanden. Det är inte givet på förhand vad som ska prioriteras utan det är de 
individuella överväganden i varje specifi k situation som får avgöra. Här vill 
jag också anknyta till vad Burbules (2004) skriver, och som jag tagit upp i 
avsnitt 7.1.2, när dessa frågor är aktuella. Han framhåller hur lätt det är 
att något blir fel oavsett hur man går tillväga och att det därför är särskilt 
angeläget att ”a refl ective and conscientious teacher must make considered 
choices about the social aims and benefi ts that can be achieved in specifi c 
circumstances, and at what cost” (Burbules 2004, s xiv). 
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Det som lärarna i gruppsamtalen tycker är det svåraste, vid sidan av hur 
man ska arbeta för att försöka få alla elever att komma till tals, är hur man 
hanterar de elevers åsikter som ligger på gränsen till vad som kan uppfattas 
som förenligt med samhällets och skolans demokratiska värdegrund. Ett 
dilemma i dessa sammanhang är att hålla i sär skillnaden mellan åsikt och 
person. En person ska alltid, så som Honneth framhåller med hänvisning till 
Kant och tankar kring individens universella rättigheter, ha rätt att respek-
teras om person. Men samtidigt har läraren en skyldighet att inte låta vissa 
elevuppfattningar stå oemotsagda (jämför Myndigheten för skolutveckling, 
2004, Politik i skolan) och markera att vissa åsikter inte kan accepteras i 
en demokratisk skola och ett demokratiskt samhälle. Det gäller naturligtvis 
främst sådana åsikter som kan uppfattas som kränkande mot vissa individer 
eller grupper av människor. Det svåra i dessa situationer är att försöka få till 
stånd en sakligt inriktad diskussion, där personens rätt att ha olika uppfatt-
ningar och åsikter balanseras mot att andra elever inte kränks och de elever 
som för fram tveksamma uppfattningar inte ska behöva uppleva att de tystas 
eller att locket läggs på. Här fi nns ett fl ertal etiska dilemman när man vill 
försöka ge alla elever uppskattning och erkännande. Detta gäller inte enbart 
åsikter som kan betecknas som rasistiska eller främlingsfi entliga utan även 
en del andra frågor som ofta diskuteras i samhällsundervisningen. Ett sådant 
exempel som tas upp av lärarna i gruppsamtalen gäller dödsstraff. Elever 
som har uppfattningar som ligger i utkanten av samhällets demokratiska 
värdegrund riskerar att känna ”väldigt lite uppskattning för om man tycker 
någonting annat, som inte hänger med i normen” (Leif). Svårigheter och 
dilemman av det slag som jag diskuterat här utgör en del av det demokratiska 
systemets paradox och innebär en utmaning för (samhällskunskaps)lärare 
i skolvardagen och när det gäller skolans demokratiuppdrag. Det fi nns 
inte heller några på förhand givna lösningar på sådana dilemmasituationer 
utan här utmanas och prövas lärarens omdömesförmåga från situation till 
situation, bland annat i enlighet med det synsätt som Honneth ger uttryck 
för och som jag nämnt ovan. 

I ett par av elevgrupperna diskuteras frågor om relationer och respekt. I 
en del klasser har elever nära kontakter endast med dem som man har en 
vänskapsrelation till och det utvecklas inga närmare relationer mellan elever 
i övrigt trots att man går tillsammans i två till tre år. Det beror dels på att de 
har olika intressen och att detta leder till en uppdelning i olika  grupperingar, 
dels att man uppfattar sig ha olika personligheter. Det är ”ju så att man inte 
tycker om alla människor och det är ju ganska naturligt” (Yvette). Vissa per-
soner går inte ihop alls, de pratar inte ens med varandra, men i skolarbetet 
har man ju någonting gemensamt att prata om ”så jag förstår inte varför 
man inte skulle prata om någonting” (Veronica). Sam tidigt framhåller dessa 
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elever att om de blir tvungna att arbeta tillsammans kring någon uppgift 
så gör man det utan några större problem, men ändå så leder det inte till 
någon förändring av relationerna. En förklaring som elever för fram är att 
det föreligger svårigheter att respektera människor som är olika och att det 
krävs en ömsesidighet som förefaller svår att upprätta: ”jag respekterar de 
som respekterar mig, är det en viss person som inte respekterar mig då får 
den ingenting tillbaka utav mig” (Yvette). När jag relaterar detta till vad 
Honneth skriver om respekt så framhåller han principen om en universell 
likabehandling där alla har samma förpliktelse att respektera varandra. Så 
tycks det inte fungera i den här klassen där eleverna är väldigt uppdelade 
i olika grupperingar och enbart tycks respektera dem som man redan har 
nära vänskapliga relationer till. Dessa elever menar emellertid också att det 
idag fi nns en respektlöshet i samhället och att skolan, speciellt gymnasiesko-
lan, skulle behöva göra mer för att bidra till att höja respektnivån mellan 
människor i samhället. De talar i det sammanhanget om hur viktigt det är 
att lära sig lita på varandra; ”det är mycket det att man litar inte på en viss 
person då brister respekten” (Ylva). Här fi nns det likheter med Honneth när 
han diskuterar den tredje nivån av moraliskt erkännande. Det rör sig om 
erkännanden där värdet av olika personers individuella förmågor bekräftas 
i en specifi k värdegemenskap till exempel i en skolklass eller en grupp av 
elever som arbetar tillsammans. Det handlar, med Honneths synsätt, om 
att skapa förutsättningar för att utveckla en solidaritet eller lojalitet mellan 
dem som ingår i klassen eller gruppen på så sätt att de får uppskattning 
och känner att de har ett värde för den konkreta gemenskapen (jämför 
även Dysthe 2003b). Här för eleverna i den aktuella gruppen även fram ett 
konkret förslag på hur arbetet med att öka respekt och tillit, och därmed 
moraliskt erkännande, skulle kunna gå till genom att föreslå temadagar där 
man lär sig lita på varandra i klassen och därigenom öka förutsättningarna 
för att arbeta bättre tillsammans. Vad dessa elever här tar upp belyser, enligt 
min uppfattning, värdet av att lärare i gymnasieskolan arbetar med sådana 
värdegrundsfrågor och tillsammans med eleverna, som tidigare nämnts i 
föregående avsnitt, mer eller mindre kontinuerligt samtalar om och över-
väger olika möjligheter att kartlägga och utveckla gemensamma relationer 
och klassrumsklimat. 

Det föreligger således ett fl ertal dilemman och det fi nns många komplexa 
frågor kring samhällsundervisningens olika demokratiska dimensioner såväl 
mer innehållsmässiga som sådana som gäller förutsättningar för diskussio-
ner och samtal och därmed även mera allmänt kring klassrummets sociala 
miljö. De ämnesdidaktiskt betonade frågorna om innehåll och problem med 
exempelvis främlingsfi entliga uppfattningar diskuteras på ämneskonferenser 
och i liknande sammanhang. Däremot framkommer det i samtalen att det 
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kan vara svårare att hitta former för hur man hanterar frågor som handlar 
om relationer mellan elever samtidigt som man framhåller att det är svårt 
för läraren att ha full kontroll över vad som händer i samband med samtal 
och diskussioner. Detta styrks även av en del elevuppfattningar som kommer 
till uttryck i gruppsamtalen där elever menar att lärare skulle behöva vara 
mer aktiva för att främja ett gott klassrumsklimat där elever kan uppleva 
trygghet och respekt. En svårighet är hur lärare ska kunna öka sina kun-
skaper och sin medvetenhet om vad som sker och hur det uppfattas av olika 
elever i skilda klassrumssituationer. Som yrkesverksam samhällskunskapslä-
rare med många års erfarenhet har jag personligen relativt få exempel från 
vardagliga samtal och utvärderingar som pekar i denna riktning. När jag 
däremot i rollen som forskare i pedagogik satt mig ner tillsammans med 
elever i gruppsamtal med fokus på frågor om klassrumsklimat och elevers 
delaktighet framträder en delvis annan bild med ett antal svårigheter på det 
sätt som jag uppmärksammat här. 

Frågor kring skolan som en social miljö har fått en ökad aktualitet genom 
den nya lag som antogs 2006 och som innebär förbud mot diskriminering 
och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen gäller alla 
skolformer, således även elever i gymnasieskolan, och ansvaret att agera 
mot sådant som kränker en elevs värdighet, som lagen också uttrycker det, 
omfattar all personal i skolan. En likabehandlingsplan ska fi nnas på varje 
skola för att förebygga/motverka och utreda/förhindra diskriminering och 
annan kränkande behandling med syfte att främja likabehandling med 
nyckelord som trygghet, respekt och ansvar.72 När man studerar vad det 
fi nns för redskap i skolan idag för att öka kunskaper om och möjligheter 
att reagera och agera kring sådant som i olika sammanhang kan uppfat-
tas som kränkande för elever fi nns material av olika karaktär. Det rör sig 
exempelvis om mer allmänt stöd- och servicematerial från Skolverket och 
Myndigheten för skolutveckling samt texter och material från förlag och 
organisationer. Det senare har ofta fokus på arbetet med de yngre barnen. 
Det är min uppfattning att Honneths texter med sin inriktning mot såväl 
moralisk kränkning som erkännandets moral ger kunskaper och en djupare 
förståelse som, bland annat utifrån mitt resonemang, kan bidra till att ex-
empelvis förebygga/motverka och utreda/förhindra kränkande behandling. 
Med hjälp av kunskaper om olika former av moraliskt erkännande och 
olika situationer där erkännande förvägras i skolans klassrum kan lärare 
ges hjälp att uppfatta sådana svårigheter och problem som kommit till ut-
tryck bland annat i gruppsamtalen och att de utgör moraliska kränkningar 

72 http://www.skolverket.se/sb/d/1320/a/5664, 2007-04-22. Jämför även Skol-
verkets (2004) Allmänna råd och kommentarer, För arbetet med att motverka alla 
former av kränkande behandling. Där uttrycks t ex arbetet att motverka alla former 
av kränkande behandling som en del av det demokratiska uppdraget i skolan. 
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av unga människor i en verksamhet som läraren ansvarar för. Genom den 
dubbla inriktningen i Honneths studier, både mot orättvisa situationer och 
kränkningar samt mot de positiva och intersubjektiva erkännanderelatio-
nerna, utgör hans skiss till erkännandets moral, enligt min uppfattning, ett 
underlag för såväl den lärarprofessionella refl ektionen som för övervägande 
samtal mellan elever och lärare kring dessa svåra frågor om ett öppet klass-
rumsklimat och ett moraliskt gott liv i skolan.  

8.3 Elevers delaktighet, det gemensamma och 
klassrummet som ett offentligt rum
I denna den tredje delen av kapitel 8 är det olika aspekter av elevers delak-
tighet i skolans samhällsundervisning som en demokratisk praktik som står 
i fokus för framställningen som är disponerad på samma sätt som i de båda 
föregående delarna av kapitlet. Det innebär, i enlighet med avhandlingens 
tredje frågeställning, att i avsnitt 8.3.1 sammanfattar och diskuterar jag elev- 
och läraruppfattningar från gruppsamtalen om möjligheter och svårigheter 
när det gäller elevers delaktighet i gymnasieskolans samhällsundervisning. 
Det sker bland annat med hjälp av Eva Forsbergs (2005) text om subjektiva 
och formativa intressen i planeringsprocessen. I den andra delen, 8.3.2, 
analyserar jag frågor om det gemensamma, det privata och offentliga samt 
klassrummet som ett offentligt rum. Utgångspunkten är Deweys uppfatt-
ning om skolan som en demokratisk och gemensam praktik där utbildning 
betraktas som ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte i skolvardagen. Jag rela-
terar också Deweys tankar till Wilfred Carr & Anthony Hartnetts (1996) 
uppfattningar om social kompetens och demokratisk kultur. När jag till sist 
i denna del tar upp frågor om det privata och offentliga sker det med hjälp 
av Englunds och Parkers syn på skolan som en mötesplats för barn och unga 
med skilda bakgrunder, värderingar och intressen.

8.3.1 Elevers delaktighet i samhällsundervisningen 
– möjligheter och svårigheter 
Bland eleverna fi nns ett uttalat intresse av att vara delaktiga i planeringen 
av arbetet inom ämnet. Även lärarna ger uttryck för ett sådant intresse och 
en ambition att försöka få eleverna med i planeringsprocessen. Samtidigt 
framstår det som en svår balansgång mellan olika intressen, möjligheter 
och svårigheter. Eleverna på det studieförberedande programmet har gan-
ska omfattande erfarenheter från att vara delaktiga bland annat genom de 
ämnesövergripande temaarbeten som man arbetar med inom programmet 
på den aktuella skolan. Trots detta anser åtminstone en av eleverna att 
de har blivit bortskämda av lärarna som givit dem mycket ”gratis” i pla-
neringssammanhang genom åren, exempelvis när det gäller tidsplanering 
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och målformuleringar, och menar att de som elever borde få ta ännu större 
ansvar. En annan elev invänder mot detta med en fundering om vad som 
då skulle vara lärarnas uppgift och får till svar att lärarna kan ”hjälpa oss 
på traven, handleda oss” (Sebastian) i planeringen. Så förutom att utöva 
en handledarroll när det gäller elevers lärande i snäv kunskapsbemärkelse 
pekar Sebastian på en liknande handledarroll för läraren i planeringspro-
cessen. Jag uppfattar detta exempel som intressant för att belysa lärarens 
uppgift och förhållningssätt i planeringen såsom Forsberg (2005) skriver 
om lärarens situation utifrån det formativa intresset som jag tagit upp i 
avsnitt 3.2.4. Hon framhåller läraren som en central person för en sådan 
planerings- eller formeringsprocess som kännetecknas av ”möten och dia-
log, mångfald, beaktande av subjektiva intressen samt utsträckning i tid 
och rum” (Forsberg 2005, s 34). Genom en tydligare handledarroll även 
vid planeringen kan läraren fungera som den dörröppnare för elever när 
det gäller att utveckla såväl det egna synsättet som relationer till andra 
i planeringssammanhang som Forsberg skriver om. Så bedömer elever i 
gruppsamtalen också lärarnas idéskisser i samband med introduktion av 
nya teman; läraren kommer med ett grundförslag som ger ”en liten idé … en 
liten klick i hjärnan som liksom säger att, ja men sådär kanske vi ska göra” 
(Sara). Det här uppfattar just dessa elever som bra, de får ta del av några 
idéer eller exempel, och utifrån dessa sedan formulera sina egna önskemål 
i den fortsatta planeringsprocessen. 

I gruppsamtalen framträder även exempel på problematiska situationer 
som för tankarna till problem som fi nns kring elevers subjektiva intressen. 
Forsberg (2005) framhåller att det kan vara svårt för elever att veta dels vad 
de själva vill, dels ge uttryck för de egna intressena på grund av olika skäl, 
bland annat grupptryck. De kvinnliga eleverna på det studieförberedande 
programmet framhåller svårigheter av det förstnämnda slaget när de näm-
ner att det ibland känns som att läraren förväntar sig för mycket; ”att vi 
ska kunna lägga upp arbetet, vad ska vi göra, hur ska det se ut, hur ska vi 
redovisa” (Susanne). Då blir det helt enkelt för mycket och de känner att de 
inte blir delaktiga eftersom det ställs för stora krav på dem. Det nu nämnda 
kan jämföras med vad gruppen av kvinnliga elever på yrkesförberedande 
programmet säger kring samma fråga. Deras uppfattning är att det aldrig 
kan ställas för stora krav på delaktighet; ”ju mer delaktighet desto bättre” 
(Ylva) medan det i den tidigare nämnda gruppen fi nns uppfattningen att ”det 
är jättebra att vi får bestämma, men det kan vara jobbigt att få bestämma för 
mycket” (Susanne). En refl ektion, utifrån dessa olika uppfattningar, är om 
lärare ibland ställer större krav på eleverna, även när det gäller delaktighet, 
när samhällskunskap är ett karaktärsämne på samhällsprogrammet än när 
det studeras som en kärnämneskurs på andra program. 
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Lärargruppen framhåller en annan problematik. Det gäller i klasser på 
yrkesprogram med dominans av manliga elever där lärarna ser det som 
väldigt svårt att involvera eleverna i planeringsprocessen trots en uttalad 
ambition. Lärarna får sällan eleverna att ge uttryck för sina subjektiva 
intressen; ”bestäm du säger de” (Lars) och vill att läraren kommer med en 
helt färdig plan som de sedan tycker är bra och godkänner. Utifrån dessa 
exempel saknas elevernas vilja att engagera sig i en planeringsprocess så som 
läraruppfattningarna kommer till uttryck i gruppsamtalen. Dessa elever ger 
i samtalen själva uttryck för en splittrad uppfattning av värdet att få vara 
delaktiga i samhällsundervisningen. Det fi nns en grundinställning om att 
det är bra att lärarna bryr sig, men det fi nns också uppfattningar som är 
mer negativa. Det handlar om ett ifrågasättande från vissa elever av att över 
huvud taget läsa dessa ämnen när de går på yrkesförberedande program och 
hos en del även ett bristande engagemang. Genom att vissa elever tydligt ut-
talar sitt ifrågasättande av ämnet fi nns risken att det uppstår ett grupptryck 
i klassen som kan bidra till att andra elever inte vill engagera sig i en plane-
ringsprocess och det blir som tidigare nämnts svårt för lärare att involvera 
eleverna i planeringen. En slutsats som grundar sig i detta resonemang är 
att de subjektiva intressena, trots vissa svårigheter kring dem, behövs som 
viktiga inslag i den formativa planeringsprocessen, men också att lärare 
refl ekterar över dessa olika aspekter. Jag ser även stora likheter mellan en 
sådan planeringsprocess och deliberativt inriktade samtal och vill även i 
detta sammanhang visa på den betydelse som ett öppet klassrumsklimat 
med goda relationer har för dessa former av kommunikation och interaktion 
mellan såväl eleverna själva som tillsammans med läraren. 

Ytterligare underlag för refl ektion kring det som nyss diskuterats kan 
hämtas från den studie inom NU03 där elevers möjligheter till delaktighet i 
grundskolan undersökts (Skolverket 2006) med hjälp av läraruppfattningar 
och som jag tagit upp i avsnitt 4.2.2. I den undersökningen visar det sig att 
cirka 60 % av de tillfrågade lärarna sällan eller aldrig planerar undervis-
ningen tillsammans med eleverna och ungefär en fjärdedel anser dessutom 
att det är av mindre betydelse att eleverna får vara delaktiga i planeringen. 
De uppfattningar om svårigheter kring planeringen som lärarna i grupp-
samtalen givit uttryck för ovan där det kan vara svårt för elever att, såväl 
kunna som vilja, uttrycka sina subjektiva intressen kan vara en bidragande 
förklaring till den stora andel lärare som i NU03-studien sällan eller aldrig 
planerar tillsammans med eleverna. Men det handlar även, som framgår 
av Skolverkets (2006) studie, om lärares inställning till värdet av elevernas 
delaktighet. I gruppsamtalen berättar lärare i gymnasieskolan hur de an-
stränger sig för att involvera eleverna i planeringen. När de uppfattar att 
den planering de lagt fram för klassen inte fungerar så bra försöker de få till 
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stånd förändringar genom att sätta sig ner i smågruppssamtal med elever 
för att den vägen kunna engagera dem bättre i samhällsundervisningen. Där 
framträder väldigt olika bilder bland lärare och elever av hur undervisningen 
fungerar; ”Eleverna tyckte att det fungerade ju alldeles utmärkt, medan jag 
tyckte att det här fungerar inte alls” (Lennart). Dessa skillnader beror enligt 
min uppfattning på skilda ambitioner och ibland brist på (elev)engagemang. 
En lärarerfarenhet som uttrycks i detta sammanhang är att det kan bli lite 
mer av engagemang, åtminstone hos en del elever, i trean. Då känner elever 
och lärare varandra lite bättre och det kan bidra till att en del av svårig-
heterna att få elever delaktiga reduceras. 

Ibland blir det till synes tillfälligheter som öppnar för ett mer uttalat 
elevengagemang som en av de lärare som deltog i gruppsamtalet berättade 
om i ett exempel från en klass på yrkesförberedande program med ganska 
jämn könsfördelning. Eleverna i det exemplet visade sig mycket intresserade 
av att samtala om det som de höll på med i ämnet och om deras infl ytande 
över kursen. Det eleverna speciellt betonade var ”vad kul det var med sam-
hällskunskap för att de fått vara med och styra verksamheten så mycket som 
inte är så vanligt fast vi har sagt så mycket att vi vill göra det” (Lennart). 
På min fråga om Lennart kunde säga något om orsakerna till elevernas 
positiva reaktioner i det här fallet uppfattar han det som om det var något 
eleverna väntat på eller ”kämpat för att de skulle få vara med mer och 
bestämma i undervisningen än vad de har fått”. Genom sin öppna attityd 
och lyhördhet i detta sammanhang öppnade Lennart, närmast omedvetet, 
för elevernas möjligheter att bli delaktiga i större utsträckning än tidigare. 
När jag i gruppsamtalen ställer konkreta frågor till eleverna som ingår i min 
undersökning vad de uppfattar som det allra viktigaste för att de ska känna 
sig delaktiga så handlar svaren i stor utsträckning om engagemang och ly-
hördhet. ”Att läraren verkligen lyssnar på varje elevs åsikter och tar upp det” 
(Sofi a) eller att man uppfattar ”att man får sin röst hörd” (Ylva). Även i de 
andra elevgrupperna uttrycks dessa uppfattningar att det är viktigt att man 
får föra fram sina åsikter om olika inslag i undervisningen. Det ömsesidiga 
engagemanget – både hos lärare och hos elever – återkommer fl era gånger 
i samtalen som synnerligen betydelsefullt. Om läraren visar engagemang 
och ”om läraren är delaktig i eleven så känner sig eleven delaktig” (Sandra) 
och det viktigaste som krävs av elever för att delaktigheten ska fungera; 
”samma sak där – engagemang!” (Susanne). Delaktighet och engagemang, 
öppenhet och lyhördhet är således viktiga ord när frågor om möjligheter 
kring elevers delaktighet i skolans samhällsundervisning diskuteras. Svårig-
heter fi nns främst kring den balansgång det är för läraren att hitta lagom 
nivå när det gäller att involvera eleverna i planeringsprocessen samt kring 
hur elevers subjektiva intressen kan ges tillfälle att uttryckas. Jag vill i det 
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här sammanhanget även peka på det nära sambandet mellan den formativa 
planeringsprocessen och lärande genom samtal med deliberativa kvaliteter 
samt frågor om skolans sociala miljö och klassrumsklimat. Ytterligare as-
pekter avseende dessa frågor diskuterar jag i det följande avsnittet där det 
gemensamma, privata och offentliga står i fokus för intresset.  

8.3.2 Det gemensamma och frågor om det privata och 
offentliga samt klassrummet som offentligt rum
När samhällsundervisning studeras som en demokratisk praktik är elevers 
delaktighet i planeringen en aspekt, bland annat så som jag belyst den 
i föregående avsnitt. I denna delaktighetsaspekt ryms även den syn som 
kommer till uttryck i läroplanerna om att demokratiska erfarenheter ut-
vecklas genom att eleverna i skolan utövar demokrati och inte bara läser 
om den.73 Ett sådant synsätt står i överensstämmelse med Deweys syn på 
demokrati som livsform och detta framhålls också i den aktuella kursplanen 
för samhällskunskap (Skolverket 2000). Dewey betraktar utbildning som 
ett erfarenhetsutbyte ”som fördjupar erfarenhetens mening och förstärker 
förmågan att styra senare erfarenheters riktning” (Dewey 1916/1999, s 117). 
Den erfarenhet som eftersträvas är den som är utbildande, eftersom den 
öppnar för möjligheterna att utveckla fl er och djupare erfarenheter, och 
de skiljer sig från vad Dewey benämner rutinmässiga och nyckfulla. Med 
stöd i Deweys texter ser jag utbildning som en social process där utbildande 
erfarenheter utvecklas i vardagliga skolsituationer här och nu “a process 
of living and not preparation for future living” (Dewey 1897/1972, s 87). 
Vilka andra aspekter av samhällsundervisning som en demokratisk praktik 
och elevers delaktighet kan då studeras mot bakgrund av avhandlingens 
teoretiska perspektiv, övriga texter som jag använt och gruppsamtalen som 
jag genomfört? 

Delaktighet i det gemensamma
I samband med att uppfattningar från gruppsamtalen diskuterats i avsnitt 
6.3, har jag tidigare skrivit om delaktighet i samtal och den gemenskap 
som en skolklass kan utgöra. Andra exempel från det demokratiska om-
rådet kan gälla i vilken utsträckning man som ung medborgare känner sig 
delaktig i närsamhället och i gemensamma/politiska frågor som är aktuella 
där. När det gäller lärande genom samtal med deliberativa kvaliteter och 
klassrumklimat har jag också, bland annat med hjälp av Parker (2003), 
pekat på att ett vi-perspektiv och ett “in-between” kan utvecklas mellan 
deltagarna när de överväger gemensamma angelägenheter. Samtidigt fi nns 

73 Jämför Skolverket 2001a och det som där sägs om vad skolan gör som organi-
sation respektive institution, se även Larsson 2004 avsnitt 8.2.1.  
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svårigheter när det gäller frågor om det gemensamma i samhällsundervis-
ningen. Detta visar sig i gruppsamtalen där lärarna inte alls tar upp dessa 
frågor och där eleverna endast för några få tankar på tal som kan relateras 
till detta. När vi i en av elevgrupperna kommer in på ett resonemang om 
det gemensamma och ett vi-perspektiv framhåller eleverna att det främst 
är när de gör ett större arbete och arbetar en längre tid ihop i en grupp, till 
exempel i tema- och projektarbeten, som de uppfattar att man kommer fram 
till gemensamma lösningar. Då har man tid till att arbeta sig samman och 
de individuella åsikterna blir efterhand en gemensam gruppuppfattning. I 
helklassdiskussioner och andra kortare samtalstillfällen menar de att de 
individuella ”jag-uppfattnigarna” helt dominerar. Men när man försöker 
se något ur ett samhällsperspektiv i klassen framhåller en av eleverna; ”där 
känner jag skulle man försöka diskutera … mer i vi-form” (Susanne). Här 
menar eleverna i den aktuella gruppen att läraren har en viktig uppgift i 
dessa sammanhang att försöka sammanfatta och lyfta fram vad vi i klas-
sen kommit fram till i en samtalssituation. Därmed pekar eleverna på en 
möjlighet för läraren att i många vardagliga situationer bidra till att elever 
utvecklar ett gemensamt eller samhälleligt perspektiv – eller med andra ord 
samhällskunskaper. Även om inslag att på olika sätt prata ihop sig kring en 
gemensam uppfattning känns viktiga för dessa elever är de också angelägna 
att framhålla att alla måste få uttrycka sina egna tankar och åsikter och 
ser det ibland som problematiskt när man måste fatta gemensamma beslut 
och jämka samman individuella uppfattningar som går åt olika håll. Man 
vill inte tycka som andra bara för att andra gör det och man vill inte vika 
ner sig, som Sofi a uttrycker det, och överge sina egna uppfattningar i första 
taget. De manliga eleverna i gruppsamtalen framhåller dels att tänka på det 
gemensamma är det svåraste som fi nns, dels att man ibland är tvungen att 
anpassa sig till andra, men ”man vill ju gärna få det som man själv vill” 
(Jimmy).  Liknande uppfattningar uttrycks även av en av de kvinnliga elev-
erna som menar att ”för en del är det nog jättesvårt att släppa på sina egna 
grejer för att det ska bli bra för alla” (Yvette). De tycker att ibland behöver 
man få vara lite egoistiska och bara tänka på sig själv. De praktiska exempel 
som eleverna i samtalen tar upp i detta sammanhang gäller ett mer vardag-
ligt och formellt beslutsfattande i gemensamma angelägenheter som när en 
klass ska bestämma mål för en skolresa, ett studiebesök eller liknande.  

Med de nu nämnda uppfattningarna om elevers delaktighet – det vill säga 
samhällsundervisning som en demokratisk praktik – vill jag fortsätta mitt 
resonemang genom att återknyta till Deweys grundläggande princip om sko-
lan “as a form of community life” (Dewey 1897/1972, s 88) och begreppet 
social kompetens. När demokratiska medborgare ska utbildas, skriver Carr 
& Hartnett (1996) att “the most important native power of human beings 
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is their social intelligence” (s 62) och att denna sociala kompetens eller för-
måga utvecklas genom deltagande och samspel i en utbildningsmiljö som är 
genuint demokratisk i sina relationer och arbetsformer. Vilka möjligheter 
och svårigheter fi nns när det gäller att organisera en samhällsundervisning 
i enlighet med denna uppfattning? Carr & Hartnett (1996) betonar några 
centrala inslag. De förespråkar deltagande i “co-operative deliberation, 
shared enquiries and collective decision-making” (s 63). Planeringen av 
undervisningen, dess innehåll och arbetsformer, och beslutsfattade i vissa 
praktiska frågor kan ses som exempel på delade problem och gemensamma 
angelägenheter på samma sätt som lärande genom samtal med deliberativa 
kvaliteter och andra situationer där till exempel elever tillsammans och/eller 
tillsammans med läraren överväger frågor kring ett öppet klassrumsklimat 
och goda relationer i klassen (moraliskt erkännande). Kommunikation och 
den sociala miljön har, som Dewey ofta framhåller, en stor betydelse för 
ungas lärande om demokrati och samhälle och därmed det politiska och 
det sociala. Utbildning handlar, enligt Dewey, om en process för kontinu-
erligt erfarenhetsutbyte tillsammans med andra, eller uttryckt på annat 
sätt och med fokus på demokrati och samhälle, att överväga frågor om det 
gemensamma och ”de svårigheter det innebär att leva tillsammans” (Dewey 
1916/1999, s 239).

I Skolverkets (2001b) defi nition av demokratisk kompetens framhåller 
författarna ”[f]örmågan att kommunicera med andra i svåra och komplexa 
frågor, även där uppfattningar och åsikter går isär” (s 3–4). När frågor kring 
detta har tagits upp i gruppsamtalen med elever och lärare har också frågan 
om tillfälliga samtalsgrupper, till exempel med elever från olika klasser, 
diskuterats. I sådana grupper ställs såväl kommunikationen mellan elever 
som frågor om mer praktisk samverkan i fokus; något som jag skulle vilja 
relatera till Honneths begrepp refl exiv samverkan.  De manliga eleverna 
på det yrkesförberedande programmet var först skeptiska till grupper där 
man blandar elever från olika program eftersom de menar att det fi nns 
fördomar om dem som går på andra program och det kan uppstå osämja i 
sådana grupper. Men när jag föreslår samtalsgrupper där exempelvis killar 
och tjejer från yrkesprogram med ojämn könsfördelning blandas blir de mer 
positiva. Förutom fördelar med att olika synsätt och perspektiv kan tillföras 
i samtalen så uppfattar jag att de även ser möjligheter att utveckla social 
kompetens i sådana situationer. Som det är nu, när de är i en grupp med 
mest killar och som känner varandra väl, ”då häver man ju bara ur sig, … 
sitter mer folk … som man inte känner då uppför man sig ju lite mer och 
inte bara sitter och gapar och skriker” (Benny). Även i gruppen av kvinnliga 
elever på det yrkesförberedande programmet fi nns ett uttalat intresse för 
idén med tillfälliga samtalsgrupper organiserade på det nämnda sättet. De 
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tror att killar och tjejer uppfattar saker väldigt olika och att det skulle vara 
både nyttigt och kul att höra andra uppfattningar på detta sätt, även om det 
skulle vara stelt i början, ”så tror jag att det skulle vara jättegivande samtal” 
(Yvette). Här återkommer således den nyfi kenhet att höra vad andra tycker 
som jag i tidigare avsnitt har lyft fram från en del samtalssituationer. Under 
dessa mer organiserade samtalsformer ser elever olikheten mellan elevgrup-
per som en tillgång; något som delvis skiljer sig från andra kommentarer 
där man inte betraktar skillnader mellan elevgrupper till exempel i den egna 
klassen som en tillgång, utan snarast som något som utgör en svårighet för 
den vardagliga kommunikationen. Därigenom kan en refl exiv samverkan 
i sådana samtalsgrupper, där olika perspektiv, erfarenheter och intressen 
möts, bidra till en ökad förståelse för gemensamma frågor i demokratin. 

Även bland lärarna som deltagit i gruppsamtalet fi nns en positiv inställ-
ning till sådana här tillfälliga samtalsgrupper på yrkesprogrammen bland 
annat eftersom de menar att det lätt blir ”en viss jargong åt båda håll” (Lars) 
när det är klasser med manlig respektive kvinnlig dominans. Att arbeta med 
sådana grupper kan också skapa möjligheter för elever att få vara delaktiga 
och medansvariga, exempelvis vid val av ämnesområden och organisation av 
fungerande samtalsgrupper. Svårigheterna ligger dels på det praktiska planet 
att organisera dessa samtal till exempel schematekniskt, dels inom det rela-
tionella området; att helt enkelt få grupperna att fungera för öppna samtal. 
Samtidigt ges, som jag ser det, möjligheter att utveckla olika kommunikativa 
och samverkande aspekter, som social och demokratisk kompetens. Detta 
kan ske till exempel i enlighet med Carr & Hartnetts (1996) uppfattning 
om att ”upprätta” en demokratisk kultur där elever uppmuntras att ”lösa 
praktiska, moraliska och sociala problem i gemensamma aktiviteter och 
kollektivt beslutsfattande […] genom att ställas inför delade problem och 
gemensamma angelägenheter” (s 63, min översättning). Även Parker (2003, 
2006) skriver i några sammanhang, som jag också tagit upp i kapitel 7, om 
hur en demokratisk kultur kan utvecklas i samtalssituationer där människor 
möts för att överväga det gemensamma och offentliga. Särskilt betonar han 
de möjligheter som fi nns i att människor med olika bakgrund och skilda 
intressen möts i deliberativa samtal “for it creates a particular kind of de-
mocratic public culture among the deliberators” (Parker 2003, s 80). 

Frågor om det privata och offentliga
I vilken utsträckning kan lärande om samhälle och demokrati problemati-
seras med hjälp av frågor om det privata och offentliga och hur kan övervä-
ganden kring det gemensamma kopplas till det offentliga? Jag har tidigare 
(se avsnitt 4.3.3) ställt frågan vilken potential det kan fi nnas i att betrakta 
skolan/klassrummet som en offentlig miljö eller ett offentligt rum. I samtalet 
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med gruppen av manliga elever på yrkesförberedande program kom vårt 
samtal att kretsa kring vad som är på allvar eller inte i skolan eller med 
andra ord seriöst eller inte seriöst och därmed även kring frågor om det 
privata och offentliga. Eleverna i gruppen ser större likheter mellan skolan 
och fritiden än mellan skolan och arbetslivet. I klassen känner man alla 
och alla är i stort sett lika och då ”går det att vräka ur sig vad som helst” 
(Benny). De tycker att det skulle bli för tråkigt i skolan om det skulle vara 
som i arbetslivet, för när man pratar i klassen ”är ju mycket på skämt” 
(Tommy), och jag uppfattar att eleverna här även avser aktiviteter under 
lektionstid. Deras erfarenheter från praktiken visar på att det är stor skillnad 
på hur det är på ett jobb och i skolan; ”på praktiken gör man hur mycket 
som helst. Sedan när man är här i skolan då blir det mest, … det blir mest 
spring och lek hela tiden och … larv” (Benny). På min fråga om orsaker till 
att man ser på skolan på ett liknande sätt som på fritiden snarare än som 
i arbetslivet ges inga direkta svar. Enligt min uppfattning kan det som här 
diskuterats ses som ett exempel där det privata i betydelsen självcentrerad 
(självisk) i stor utsträckning tas med in i skola och klassrum på ett sätt som 
inte utvecklar, utan snarare försvårar, skolarbetet. Det kan i dessa situatio-
ner, när skola och klassrum betraktas som en ”privat” plats där det inte görs 
någon större skillnad mellan hur man agerar i skolan eller i kompisgruppen 
på fritiden, uppstå problem av olika slag till exempel kring demokratiskt 
meningsskapande i skolan. 

Det är mot bakgrund av elevuppfattningarna ovan samt Parkers (2003, 
2005) och Englunds (2004, 2007a) texter som mitt intresse för att studera 
och analysera vad det kan innebära att betrakta skolan och klassrummet 
som ett offentligt rum har utvecklats. De synsätt och åsikter som barn och 
unga har med sig från den privata sfären, från hem och familj samt en del 
fritidsaktiviteter, är ofta förankrade i någon eller några få grundläggande 
värderingar. I skolan erbjuds möjligheter till delaktighet i en allmän eller 
offentlig sfär med en mångfald av olika uppfattningar och åsikter. Det jag 
uppfattar som särskilt viktigt i dessa sammanhang är möjligheten för barn 
och unga att i skolan bli delaktiga i gemensamma och samhälleliga angelä-
genheter; och därmed att utveckla en förståelse av det politiska genom att 
utveckla förmågan att överväga det gemensamma. Vid en jämförelse med 
den privata sfären framstår skolor som viktiga mötesplatser för en mångfald 
av olika uppfattningar. Parker (2005) jämför dem bland annat med torg 
och andra liknande platser där människor möts. På sådana allmänna och 
offentliga platser “we have to be concerned with the common good, not 
just private interests and personal preferences. We are obliged to act with 
civility and to engage one another with care for the in-between” (Parker 
2003, s 83). 
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Förutom de ovan nämnda elevuppfattningarna som kan ses som exempel 
på situationer där det privata tar stort utrymme i skolan på bekostnad av 
det seriösa och offentliga vill jag även nämna ett annat exempel från grupp-
samtalen. Det handlar om kvinnliga elever på studieförberedande program 
och deras erfarenheter av diskussioner i klassen om jämställdhet. De menar 
att det inte gått något bra att samtala om dessa frågor eftersom killarna 
i klassen ibland uttryckt negativa uppfattningar om jämställdhet och inte 
lyssnat på tjejernas argument. Dessa kvinnliga elever är också tveksamma 
till om alla killarna verkligen har de åsikter som de ger uttryck för eller 
om de ibland uttrycker sig som de gör för att retas med dem eller för att 
vara häftiga inför kompisarna. Jag ser det nu nämnda som ett exempel på 
förhållanden där man inte lever upp till kraven att gemensamt verka för det 
”in-between” som Parker talar om som centralt för ett seriöst och offentligt 
handlande. För dessa kvinnliga elever innebär killarnas agerande i samtal 
om jämställdhet att de ser ett fl ertal problem som, enligt min uppfattning, 
kan relateras till att de manliga eleverna inte betraktar jämställdhet som 
en gemensam angelägenhet utan mer fokuserar på det privata och inte helt 
seriösa. Detta innebär för de kvinnliga eleverna i klassen att det också 
uppstår svårigheter kring samtalsklimatet. Det blir svårt att veta vad som 
är på allvar eller inte; ”för när de bara säger en sak, ska vi anta då att de 
tycker egentligen inte så här … [utan] bara säger så?” (Sofi a). Hos dessa 
elever fi nns det även en känsla av att killarna inte respekterar dem och de 
tappar lusten för att diskutera en fråga där det är så låsta positioner att man 
inte kommer vidare i samtalet. Sådana erfarenheter som uttrycks med dessa 
exempel visar fördelar med varierande eller tillfälliga samtalsgrupper även 
bland elever på studieförberedande program. En sådan uppfattning styrks 
av de tankar som elever i årskurs tre på samhällsprogrammet, i den tidigare 
omgången av samtal (Larsson 2004), gav uttryck för. De uppfattar att de 
känner varandra för väl efter två till tre år tillsammans; ”vi vet liksom vad 
folk tycker, det är ingen som orkar gå in i en diskussion på skoltid, man vet 
var alla står” (AE4). Liknande tolkningar gör också en av lärarna på den 
skolan ”man kan varann utan och innan, vet precis vad man går för och 
kan säga vad den tycker … det blir för tråkigt” (AL3). Dessa exempel visar 
även på motsägelsefulla inslag i klassrumsrelationer där det ibland saknas 
tillräckligt nära relationer och där sådana ibland framstår som problema-
tiska. Tillfälliga samtalsgrupper kring gemensamma angelägenheter, där 
eleverna gärna själva är delaktiga i val av innehåll och i hur grupperna ska 
utformas, kan utifrån ovanstående exempel ses som en möjlighet för elever 
att utveckla sina perspektiv och erfarenheter. På så sätt kan även frågor som 
ibland blivit ”för privata” för en elevgrupp göras mer offentliga och bidra 
till att andra dimensioner förs in i olika samtalssituationer. Detta synsätt 
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kan även relateras till vad jag skrivit om skolan som en svag offentlighet i 
avsnitt 4.3.1 med referens till Englund (2007a). Därigenom erbjuds elever 
att utveckla utbildande erfarenheter i skolan som en svag offentlighet – med 
Deweys ord som samhällsmedlemmar under utveckling – där kompetens 
kan utvecklas och mening skapas som i sin tur leder till medborgerligt del-
tagande i samhällets starka offentligheter. 

Två exempel som visar på tankar kring ett samarbete mellan samhälls-
undervisningen och det omgivande närsamhället fi nns med från grupp-
samtalen. Det handlar dels om det exempel som jag nämnt i avsnitt 8.2.2 
och som kommer från den första omgången av samtal där elever i årskurs 
tre på samhällsprogrammet uttrycker sin besvikelse över att de inte alls 
har uppmärksammat beslut som rört förändringar på och kring den egna 
skolan i samhällsundervisningen, dels ett exempel från de nu genomförda 
samtalen. I det första fallet kan noteras att det funnits ett unikt tillfälle till 
att arbeta med elevernas utbildande erfarenheter eftersom de inte bara var 
direkt berörda utan att fl era elever i klassen också arbetade med förändrings-
frågorna i elevrådet på skolan. Det fanns således ett fl ertal beröringspunkter 
med samhällets offentliga sfär, men dessa utnyttjades inte i undervisningen 
till elevernas besvikelse. Detta kan också ses som exempel på den slutsats 
som Cecilia Eriksson (2006) framhåller, att elever inte kopplar samman 
möjligeter att utöva demokrati med vad som sker i den egna skolmiljön (se 
3.2.1). I exemplet från gruppsamtalen i det föreliggande arbetet belyser de 
manliga eleverna på samhällsprogrammet positiva erfarenheter kring att 
arbeta med näraliggande och konkreta samhällsfrågor. Det är i temaarbeten 
där man arbetat med frågor i den egna kommunen, exempelvis samhällspla-
nering, men även inom projektarbetets ram som man haft kontakter med 
tjänstemän och politiker och fått lägga fram och presentera egna förslag 
i aktuella planeringsfrågor. Sådana inslag i samhällsundervisningen kan 
leda till ett ökat demokratiskt och politiskt och därmed också moraliskt 
erkännande för ungdomar som grupp i lokalsamhället. Att arbeta mer 
med sådana möten och frågor i samhällsundervisningen kan bidra till att 
utveckla klassrummet som ett offentligt rum och därmed en potential för 
deltagande i samhällslivets starka offentligheter. I vissa sammanhang, till 
exempel där ett ungdomsperspektiv är centralt i kommunens handläggning 
och beslutsfattande, skulle samhällsundervisningen kunna vara en del i det 
offentliga lokalsamhället där unga medborgare ges möjligheter att utveckla 
sitt politiska deltagande. 
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8.4 Sammanfattning – samhällsundervisning
som refl exiv samverkan
I denna den avslutande delen av kapitel 8 är det min avsikt att sammanfatta 
några av de mest centrala tankegångarna från de tidigare delarna i kapitlet 
och därmed också utveckla några idéer om samhällsundervisning som re-
fl exiv samverkan. Lärande genom samtal med deliberativa kvaliteter är de 
kommunikativa aspekter av samhällsundervisning i gymnasieskolan som jag 
studerat. När det gäller den demokratiska praktiken har den studerats som 
klassrumsklimat och olika former av elevers delaktighet i samhällsundervis-
ningens klassrum till exempel i planeringsprocessen och andra för klassen 
gemensamma angelägenheter. Samtidigt ges såväl i samtalen i fokusgrup-
perna som hos de författare vars texter jag har studerat ett fl ertal exempel 
som visar på hur nära integrerade dessa olika aspekter är med varandra.74 
När det gäller vad som karakteriserar lärande genom samtal med delibera-
tiva kvaliteter vill jag dels framhålla ett tydligt syfte och kunskapsinnehåll, 
dels olika förmågor kring det ömsesidiga övervägandet och samtalsdemo-
kratisk kompetens. Därmed har jag betonat den dimension av deliberativa 
samtal som Englund (2007a) skriver om som kunskapsbildning. Dessutom 
är utvecklandet av det gemensamma centralt; att ett vi-perspektiv utvecklas 
bland deltagarna bland annat genom att man möts i samtal kring ett gemen-
samt problem och i uppföljande refl ektionssamtal. På så sätt har jag belyst ett 
samband mellan det deliberativt inriktade samtalet och ett väl fungerande 
samtals- och klassrumsklimat. Detta det öppna klassrumsklimatet har i sin 
tur, som till exempel Almgren (2006) visat, betydelse för elevers kunskaper 
till exempel om det politiska och demokratins grundprinciper. 

Honneths skiss till erkännandets moral ger ett redskap att uppmärk-
samma orättvisa situationer och kränkningar samtidigt som positiva er-
kännanderelationer kan övervägas. De mest problematiska situationer som 
möter i gruppsamtalen gäller att en del elever sällan deltar i samtal utan 
förblir tysta samt när åsikter uttrycks som kan uppfattas vara i strid med 
skolans och samhällets demokratiska värdegrund. I det sistnämnda fallet är 
det en svår balansgång för läraren att väga olika erkännandesituationer mot 
varandra. Dels fi nns risken att enskilda elever känner sig kränkta genom att 
exempelvis främlingsfi entliga eller rasistiska åsikter uttrycks i klassrummet, 
dels risken att vissa grupper av elever känner sig tystade eller kränkta om 

74 Jämför Larsson 2004, avsnitt 10.4, där jag talar om ett ”helhetsperspektiv” 
på ungas lärande om samhället utifrån en transaktionell syn på lärandet. Se också 
Öhman (2006), s 104: Mening i möte, för ett exempel på lärande och menings-
skapande i ett ömsesidigt möte och s. 112, not 2 för ett resonemang om Deweys 
användning av interaktion och transaktion; ”inter” i betydelsen mellan och ”trans” 
i betydelsen ömsesidigt eller reciprokt. 
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läraren avbryter samtalet så att de inte får möjlighet att förklara sina upp-
fattningar. När det gäller situationer kring de tysta eleverna har jag belyst 
dessa med ett fl ertal olika exempel. Gemensamt för fl era förklaringar till att 
en del elever är och förblir tysta även under längre period i skolan är att vi 
är olika som människor och att vi har olika egenskaper; att det således beror 
på individen själv. Några exempel ges också på att det kan vara negativa 
erfarenheter från tidigare skolår och upplevelser där som gjort att man inte 
vill delta i diskussioner och samtal. Men inte vid något samtalstillfälle har 
tankar förts fram kring att man kan ta upp och överväga detta gemensamt 
i klassen, till exempel utifrån ett situationellt synsätt, för att hjälpas åt att 
få fl er delaktiga och den vägen tillsammans bidra till ökad trygghet, ett 
öppnare samtalsklimat och bättre sociala relationer. Överväganden, med 
samtalet som nav, i anknytning till dessa relationella frågor, exempelvis 
utifrån Honneths skiss till erkännandets moral, ser jag som exempel på 
sådana deliberativa samtal kring värdegrundsfrågor eller med inslag av 
omdömesbildning som Englund (2000 resp 2007a) talar om. Med dessa 
exempel framstår ett nära samband mellan olika kommunikativa aspekter 
och klassrummets sociala relationer; något som också kan ses som exempel 
på demokrati som ett socialt ideal. 

Det handlar i dessa sammanhang om såväl det kommunikativa som olika 
former av praktisk samverkan och därmed, med ett annat av Honneths 
begrepp, också om refl exiv samverkan. När Honneth (2003) med utgångs-
punkt hos Dewey studerar refl exivt förfarande och samhällelig samverkan 
är det med syfte att bidra till en utvidgad demokrati i samhället. Mitt 
intresse har riktats, som nämnts i avsnitt 4.3.2, mot begreppet refl exiv 
samverkan och hur det kan användas för att utveckla demokratiaspekter 
i gymnasieskolans samhällsundervisning. Det resonemang som förts ovan 
i avsnitt 8.3.1, med hjälp av det formativa intresset (Forsberg 2005), och 
elevers möjligheter och svårigheter att delta i planeringsprocessen betraktar 
jag som ett konkret exempel på refl exiv samverkan. Elever och lärare möts 
i en gemensam planerings- eller formeringsprocess, i en dialog kring olika 
intressen och önskemål, med syfte att tillsammans utforma en planering av 
innehåll och arbetssätt. Därmed uppfattar jag att det gemensamma, eller 
intersubjektiva, talet är utgångspunkten för en praktisk samverkan i plane-
ring och som en följd därav i genomförande av undervisning och lärande 
i enlighet med de båda ”delarna” i Honneths begrepp refl exiv samverkan. 
Detta kan även ses som ett deliberativt inriktat samtal kring ett gemensamt 
problem. I detta sammanhang i ett vi-perspektiv som även inkluderar lära-
ren, bland annat i enlighet med elevönskemål om att läraren tydligare ska 
bidra till att utveckla olika aspekter av det gemensamma i klassen. På så 
sätt framstår dessa samtal som en form av deliberativa planeringssamtal för 
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överväganden kring gemensamma angelägenheter. Det är också ett exempel 
på en situation där gruppens vikänsla kan utvecklas vidare till ett “in-bet-
ween” mellan deltagarna. Därmed skapas möjligheter till att utveckla, vad 
jag vill benämna som, en dimension av samhörighetsbildning genom samtal 
inom klassens ram.

I den tredje delen av kapitel 8 har jag diskuterat aspekter angående elevers 
delaktighet utifrån hur det privata och individualistiska samt det gemen-
samma och offentliga ”möts” i gymnasieskolans samhällsundervisning. 
Genom några uppfattningar från gruppsamtalen har jag givit exempel på 
hur det privata, i betydelsen självcentrerad och i form av icke-seriösa inslag 
i skolarbetet, kan bli ett hinder för meningsskapande och lärande. Jag har 
också diskuterat dessa frågor med utgångspunkt i en idé om tillfälliga sam-
talsgrupper (som ett exempel på refl exiv samverkan), där elever exempelvis 
från olika klasser möts under viss tid för deliberativt inriktade samtal kring 
gemensamma angelägenheter. Elevers positiva reaktioner bottnar i en nyfi -
kenhet att få ta del av olika perspektiv och åsikter när grupper organiseras 
på detta sätt för att mötas över skillnader och olika gruppintressen. Detta 
skiljer sig från elevers uppfattningar i andra situationer där olikheter inom 
den egna skolklassen betraktas som ett hinder när det gäller att utveckla 
det gemensamma. Samtidigt skapas med dessa grupper, enligt min mening, 
tillfällen till kommunikativa möten som kan bidra till att utveckla en demo-
kratisk kultur samt elevers sociala och demokratiska kompetens genom att 
de ställs inför och, med handledning från läraren, får lösa delade problem 
som berör gemensamma angelägenheter. Andra situationer där sådana mer 
tillfälliga diskussionsgrupper kan bidra till meningsskapande samtal är när 
elever i en klass efter en tid tillsammans känner varandra så väl att det blir 
tråkigt och för privat att engagera sig i ”skoldiskussioner”. Några andra 
exempel har visat på möjligheter för elever, i tema- och projektarbeten i an-
slutning till ämnet samhällskunskap, att arbeta med verkliga samhällsfrågor 
i kommunen som ett sätt att knyta ihop klassrummet som en svag offent-
lighet med samhällets starka offentlighet. En innebörd av att lyfta fram det 
offentliga i skolan och samhällsundervisningens klassrum som ett offentligt 
rum är således att frågor om delaktighet, delat ansvar och samverkan kan 
aktualiseras på fl era olika plan. Samtidigt kan det bidra till att utveckla en 
deliberativ grundinställning att se bortom (vissa) egenintressen och mer 
till det för en grupp människor gemensamma och därmed en dimension av 
samhörighetsbildning. Samhällsundervisningens klassrum som ett offentligt 
rum skulle på så sätt kunna bli en arena för deliberation och ett rum där 
unga medborgare överväger sina gemensamma angelägenheter och därige-
nom utvecklar en samhörighet och en samtalsdemokratisk kompetens för 
användning även i ett vidare medborgar- och samhällsperspektiv.
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KAPITEL 9 

Överväganden kring en deliberativ didaktik

När idéer om en deliberativ demokrati började växa fram i slutet av 1980- 
och början av 1990-talet skedde det främst inom det statsvetenskapliga 
området och bland annat med ett syfte att revitalisera deltagardemokratiska 
aspekter i det politiska systemet. Detta sammanfaller med ett ökat intresse 
för kommunikation i olika sammanhang och från slutet av 1990-talet talas 
det om en deliberativ och kommunikativ vändning inom fl er områden än 
det strikt politiska.75 Ett sådant område är utbildning och i Sverige blir detta 
synligt i olika tillägg till och förändringar av skolans läroplaner och kurs-
planer samt i andra dokument från de nationella skolmyndigheterna som 
jag pekat på tidigare i mitt arbete. Intresset för frågor om den deliberativa 
demokratin utvecklas också inom den pedagogiska forskningen. Det sker 
genom ett intresse för hur medborgare kan utbildas för den deliberativa de-
mokratin (Roth 2000, 2004) och för deliberativa samtal i skolan (Englund 
2000, 2004). I ett pedagogiskt forskningsprojekt studeras demokratiska 
samtal som steg mot en praktisk-pedagogisk deliberationsmodell (Fritzell 
2003a, b) och i ett annat utbildning som deliberativ kommunikation (Eng-
lund 2007 red). I samband med den nationella utvärderingen av grundsko-
lan 2003 skriver Vilgot Oscarsson (2005), som jag nämnt i kapitel 3.3, om 
deliberativ didaktik. Han gör ingen närmare problematisering av begrep-
pet utan sätter likhetstecken mellan deliberativ didaktik och det Tomas 
Englund (2004) benämner deliberativa samtal. Jag fi nner ett sådant synsätt 
tveksamt, bland annat eftersom didaktiska överväganden inkluderar mer 
än själva samtalandet, men samtidigt väcktes mitt intresse för begreppet 
deliberativ didaktik. Därför vill jag här i avhandlingens slutkapitel, i enlig-
het med mitt övergripande intresse för skolans demokratifostran, överväga 
vad som kan karakterisera en deliberativ didaktik mot bakgrund av mina 
studier av samhällsundervisning som en kommunikativ och demokratisk 
praktik. Genom att på detta sätt problematisera några frågor om utbildning 
och deliberation avser jag att genom avhandlingen också ge ett didaktiskt 
bidrag med en något vidare innebörd, utöver samhällsundervisningen, för 
didaktik och skolans demokratifostran. 

75 Se exempelvis Kylhammar & Battail, 2003.
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9.1 Didaktik –som forskningsområde och undervisningspraktik
En central utgångspunkt när didaktik studeras och analyseras är, enligt en 
läroplansteoretisk uppfattning, att varje undervisnings- och lärandesitua-
tion bygger på ett antal olika val, exempelvis kring innehåll, arbetssätt och 
varför vi gör det vi gör samt andra överväganden kring hur arbetet i skolan 
kan organiseras i olika sammanhang. Varje val som görs har konsekvenser 
för den studerandes möjligheter till meningsskapande och lärande. Dessa val 
påverkas även av olika undervisningstraditioner och av den tidsanda som 
råder i samhället och som avspeglas i skolans styrdokument såsom exem-
pelvis en deliberativ och kommunikativ vändning. Didaktik och didaktisk 
analys kan, som Bengt Schüllerqvist (2001) framhåller, studeras såväl som 
forskningsområde och som en del i en undervisningspraktik. Han citerar 
Gerd och Gerhard Arfwedson och deras uppfattning att didaktik är ”den 
praktikanknutna vetenskapen om alla de faktorer som påverkar skolans 
undervisning och dess innehåll” (Schüllerqvist 2001, s 11). En så bred de-
fi nition av didaktik kan naturligtvis vara en nackdel, men samtidigt kan 
fokus riktas mot fl er faktorer än de som ofta och traditionellt brukar sam-
manfattas i de didaktiska huvudfrågorna vad, hur och varför. 

9.1.1 Det didaktiska forskningsfältet – en utgångspunkt
och en fortsättning
Didaktik som forskningsområde har en tvärvetenskaplig inriktning genom 
att didaktikens kunskapsområde befi nner sig i ett spänningsfält mellan äm-
nesteori, pedagogik som vetenskap och lärares yrkespraktik. Jag har tidigare 
(Larsson 2004) diskuterat en läroplansteoretisk utgångspunkt där jag be-
traktar valet av innehåll i undervisning och lärande och en problematisering 
av detta som centralt i enlighet med ett intresse för vilka olika innebörder 
och konsekvenser dessa val kan få för den studerandes meningsskapande. 
Det som nu är föremål för mitt intresse är, som jag nämnt i avsnitt 3.3, hur 
didaktiska överväganden kan fördjupas utifrån de studier som genomförts 
i detta arbete kring olika aspekter av samhällsundervisning som kommu-
nikativ och demokratisk praktik. När samtal och deliberation studeras 
är samtals- och klassrumsklimatet och därmed den miljö som ramar in 
samtalssituationen viktig såsom framgår av de resultat som jag redovisat i 
föreliggande avhandling. Därmed bedömer jag det som angeläget att proble-
matisera frågor om det didaktiska rummet, en didaktikens var-fråga, i vid 
bemärkelse. Den rumliga aspekten kan i första hand associera till klassrum-
mets fysiska miljö, och sådana frågor som handlar om exempelvis möble-
ring vid samtal och gruppstorlek är inte oviktiga vilket också framgått av 
gruppsamtalen. Men utifrån det teoretiska perspektiv som ligger till grund 
för denna avhandling och mina överväganden i dessa frågor är John Deweys 
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uppfattning om den sociala miljöns betydelse för lärande vägledande. Så när 
jag här använder uttrycket det didaktiska rummet avses i första hand den 
sociala miljön i klassrummet med sådana frågor kring trygghet, relationer, 
respekt och erkännande som jag studerat och analyserat utifrån avhand-
lingens andra huvudfråga. I detta klassrum möts läraren och eleverna för 
att, till exempel i enlighet med styrdokumentens intentioner, tillsammans 
skapa goda betingelser och en god miljö för undervisning, utveckling och 
lärande. Därmed aktualiseras olika aspekter av elevers delaktighet och en 
didaktikens vem-fråga. När lärare och elever möts i en planerings- och 
formeringsprocess möts de i ett samtal, exempelvis ett deliberativt inriktat 
samtal kring ett gemensamt problem – i ett vi-perspektiv, som resulterar i en 
samverkan för det fortsatta arbetet med undervisning och lärande där, enligt 
min uppfattning, det gemensamma och samhörighetsbildande är centrala 
delar. Det intersubjektiva talet och den praktiska samverkan i detta sam-
manhang kan uppfattas som ett exempel på det som Axel Honneth (2003) 
benämner refl exiv samverkan. Här framträder även det samband mellan ett 
deliberativt öppet samtals- och klassrumsklimat och elevers kunskapsbild-
ning och påverkansmöjligheter som Ellen Almgren (2006) skriver om.

9.1.2 Didaktik som praktik för undervisning och lärande 
– lärarens centrala roll
Didaktik kan, i enlighet med vad jag framhållit ovan, studeras som ett re-
fl ekterande och problematiserande förhållningssätt hos lärare (och elever) 
i en undervisningspraktik. Det gäller varför-frågor, val av innehåll och 
arbetssätt i undervisning där olika val leder till skilda konsekvenser för 
elevers meningsskapande och lärande, men också refl ektioner kring ett 
vidare förhållningssätt. När jag studerat samtal, klassrumsklimat och elev-
ers delaktighet som olika aspekter av samhällsundervisning som kommu-
nikativ och demokratisk praktik i föreliggande avhandling är, enligt min 
mening, en av de mest centrala och dessutom gemensamma uppfattningar 
som möter i texter och gruppsamtal sådana som betonar lärarens centrala 
roll. Oscarsson (2005) skriver om den betydelsefulla roll som läraren har i 
samhällsundervisning och speciellt i demokratifostrande sammanhang; det 
handlar framför allt om att ställa ”relevanta, synvändande” (s 71) frågor och 
att främja ett positivt klassrumsklimat. Almgren (2006) pekar på lärarens 
centrala roll när det gäller att organisera ett deliberativt klassrumsklimat 
och elevers påverkansmöjligheter. När Eva Forsberg (2005) diskuterar olika 
aspekter av elevers delaktighet framhåller hon läraren som en central person 
när det gäller att värna om en fri formeringsprocess (med möten, dialog, 
mångfald, subjektiva intressen och tid) och att fungera som en dörröppnare 
för elever att ”utveckla nya sätt att se på både sig själva, på relationer till 
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andra och omvärlden” (s 34). I det nu nämnda synsättet fi nns fl era likhe-
ter med det som Englund (2006a) skriver om som lärares kommunikativa 
kompetens och (2007b) talar om som lärarens möjlighet eller förmåga att 
skapa en diskursiv situation i klassrummet och att ”[l]ärarens avgörande 
roll kan inte nog understrykas” (s 157). 

Bland eleverna som deltagit i gruppsamtalen betonas också lärarens 
 viktiga roll för undervisning och lärande speciellt när det gäller frågor 
kring den sociala miljön och elevers delaktighet. Att lärare är observanta på 
vad som händer mellan elever och är engagerade samt lyhörda för elevernas 
synpunkter på innehåll och arbetssätt nämns som särskilt betydelsefullt. I 
en elevgrupp pekas på värdet av att arbeta mer med frågor kring relationer 
och respekt även i gymnasieskolan. De eleverna tror att lärarna tar för 
givet att eleverna har samma erfarenheter och kunskaper som vuxna, men 
i detta exempel känner sig eleverna inte som vuxna. I några sammanhang, 
bland annat med exempel till tidigare skolerfarenheter, menar elever att 
lärarna inte alltid lever upp till deras förväntningar när det gäller att vara 
observanta på vad som händer i olika samtalssituationer och hur de agerar 
för att exempelvis få med tysta elever och att ta initiativ för att lyfta fram 
det gemensamma. Bland lärarna framhålls att det är svårt att ha situatio-
nen kring samtal och relationer helt klar för sig. Trots det som sägs efter 
en diskussion pekar i riktning mot att det gått bra och allt är som det ska, 
så fi nns ibland en känsla av att så inte är fallet. Andra svåra överväganden 
där lärares och elevers intressen möts, i såväl samspel som motspel76, gäller 
planeringssituationer och elevers delaktighet såsom diskuterats i avsnitt 8.3 
och 8.4 bland annat med hjälp av det formativa intresset (Forsberg 2005). 
Jag uppfattar, som nämnts där, denna process där intressen formuleras 
och omformuleras – en formativ planeringsprocess – som ett exempel på 
refl exiv samverkan där lärare möts i tal och handling. Det handlar om en 
idé om en gemensam formeringsprocess där det intersubjektiva talet är ut-
gångspunkten för en praktisk samverkan i planering och genomförande av 
undervisning och lärande. Det är en idé som också är central i en deliberativ 
uppfattning av demokratisk kompetens där intersubjektiva kvaliteter och ett 
ömsesidigt samspel betonas. När lärarna i gruppsamtalen berättar om olika 
sätt att försöka engagera elever att vara delaktiga i planeringsprocessen är 
det ett sätt att erbjuda eleverna rollen som medproducenter i det som sker i 
klassrummet och samtidigt ett exempel på refl exiv samverkan. 

Processen visar även på svårigheter att väga olika intressen, såväl subjek-
tiva som objektiva, mot varandra. De uppfattningar som eleverna ger uttryck 
för att de har benämns som subjektiva intressen. Uppfattningar som bland 

76 Detta kan också ses som exempel på sådana deliberativa överväganden, utifrån 
olika intressen och kompetenser, som Fritzell (2003a, b) skriver om och som jag 
tagit upp i avsnitt 3.2.3.
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annat uttrycks i skolans styrdokument om vad som anses främja elevens 
bästa kan då benämns som objektiva intressen (Forsberg 2005). I den ge-
mensamma kursplanen för de samhällsorienterande ämnena (Grundskolan, 
Skolverket 2000) talas exempelvis om det nationella uppdraget som texten 
ger för ämnet. Detta kan därmed även uppfattas som ett lärarprofessionellt 
uppdrag. Hur förhåller det sig då med lärares och elevers (olika) intressen? 
Här fi nns en oklarhet, så som jag uppfattar Forsbergs resonemang. Det 
subjektiva intresset förknippas med eleverna och det objektiva intresset 
med styrdokument och det professionella lärarintresset. Men det fi nns både 
subjektiva och objektiva intressen närvarande hos såväl elever som lärare 
varför det i den formativa processen blir relevant att snarare tala om hur 
olika elev- och lärarintressen möts. 
 
9.2 Deliberativ didaktik – några slutsatser
I det föregående avsnittet har samspelet mellan elever och lärare betonats 
som viktigt. Jag vill i det här sammanhanget när det handlar om didaktiska 
överväganden utgå från några tankar om refl exiv samverkan och hur lärare 
kan mötas för att utveckla refl exiv kunskap. Bland lärarna som deltagit i 
gruppsamtalet uttrycks intressen i den riktningen. Det gäller ett intresse 
att utveckla såväl elevers delaktighet som att tillsammans med andra lärare 
försöka fi nna praktiska lösningar på situationer där exempelvis tillfälliga 
samtalsgrupper kan organiseras för att skapa möten mellan elever från olika 
klasser. Ur denna refl exiva samverkan kan kunskaper utvecklas som under-
lättar för lärare att organisera samtal och utveckla förmågan att leda samtal. 
Detta är också något som Walter C. Parker (2003) framhåller när han skriver 
att lärarens uppgift är inte enbart att delta i diskussioner och samtal tillsam-
mans med eleverna utan även att utveckla refl exiv kunskap tillsammans med 
andra och att delta i deliberativt inriktat utvecklingsarbete.  

Oscarson (2005) satte i sin rapport från den nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003, om elevers demokratiska kompetens, likhetstecken mel-
lan deliberativ didaktik och deliberativa samtal. Jag menar, som jag också 
tidigare framhållit, att didaktiska överväganden är komplexa fenomen som 
handlar om mer än enbart själva samtalssituationen; exempelvis hur beslut 
kan genomföras och vilka konsekvenser de får för undervisning och lärande. 
Utifrån de studier som genomförts inom ramen för denna avhandling vill 
jag formulera deliberativ didaktik som en didaktisk dimension av refl exiv 
samverkan. Det handlar om ett refl ekterande förhållningssätt där läraren 
bjuder in eleverna att tillsammans överväga olika frågor om innehåll och 
arbetssätt, samtals- och klassrumsklimat (den sociala utbildningsmiljön) 
och olika former för elevers delaktighet samt det gemensamma. Jag vill 
också betona den praktiska samverkan, den handling, som följer av det 
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gemensamma talet som lika betydelsefull i en didaktisk praktik som själva 
samtalet. 

Jag har samlat några av dessa aspekter i en fi gur, eller en didaktisk mo-
dell, där innehållet i undervisning och lärande – i form av utbildningens 
kärna – sätts i centrum för dessa överväganden (se fi gur 5, bilaga 3). Mina 
erfarenheter från olika sammanhang, till exempel i lärarutbildningen, visar 
att många didaktiska beslut i vardagen börjar utifrån överväganden kring 
arbetssätt och metodfrågor så som diskussion och olika former av elevaktiva 
arbetssätt exempelvis deliberativa samtal. I ett sådant tillvägagångssätt fi nns 
det en risk; att ensidigt utgå från ett arbetssätt där deliberation görs till en 
metod kan innebära att frågor om innehållet, men även frågor om elevers 
delaktighet, förblir orefl ekterade eller till och med glöms bort. Jag betraktar 
deliberativ didaktik som en didaktisk dimension av refl exiv samverkan som 
påverkar såväl varför-frågor som valet av innehåll och arbetssätt. Det är 
en dimension där den sociala miljön och klassrumsklimatet (det didaktiska 
rummet) utgör en viktig utgångspunkt för en didaktikens var-fråga och 
olika aspekter av elevers delaktighet på motsvarande sätt för vem-frågan 
(se fi guren). 

I samband med ett växande intresse för deliberation i olika utbildnings-
sammanhang ökar möjligheterna att skapa ett mer samlat perspektiv på 
utbildning som kommunikation. Ett deliberativt didaktiskt förhållnings-
sätt kan enligt min uppfattning vara ett bidrag till ett sådant perspektiv. 
Därigenom kan såväl lärare som elever i olika grupperingar, var för sig 
och tillsammans alltefter vad de deltagande bedömer som relevant, bidra 
till att utveckla en vana att arbeta med deliberativa samtal av skilda slag. 
Idag saknas många gånger en sådan vana. Detta belyses dels av de nu ge-
nomförda gruppsamtalen och erfarenheter från det utvärderingsprojekt 
kring deliberativ demokratisk kompetens som jag skrivit om tidigare, dels 
av studenter som under sin verksamhetsförlagda utbildning försöker sig på 
att prova olika former av deliberativa samtal. Lärande genom samtal med 
deliberativa kvaliteter, vars karakteristika jag bidragit med att utveckla i 
denna avhandling, är exempel på sådana deliberativa samtal som benämnts 
som kunskapsbildande. Övervägande samtal kring skolans och klassrum-
mets sociala miljö, bland annat utifrån olika erkännanderelationer som 
jag analyserat i kapitel 8.2, ser jag på motsvarande sätt som exempel på 
det deliberativa samtalets omdömesbildande dimension. I samtal om olika 
aspekter av elevers delaktighet och det gemensamma/offentliga ges ett fl ertal 
tillfällen att arbeta med och utveckla deliberation exempelvis genom tillfäl-
liga samtalsgrupper och med stöd i tankar om sådana samtalsgrupper och 
en formativ planeringsprocess som jag diskuterat i kapitel 8.3 vill jag betona 
en samhörighetsbildande dimension. Dessa exempel och de resultat som 
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jag presenterat i denna avhandling visar på deliberationens och det över-
vägande samtalets potential i olika utbildningssammanhang – inte minst 
när det handlar om demokratifostrande aspekter. Genom att betona dessa 
olika aspekter av undervisning som en kommunikativ och demokratisk 
praktik ges elever möjligheter att utveckla vanor och erfarenheter, i såväl 
samtal som handling, som bidrar till att utveckla deras samtalsdemokratiska 
kompetens.

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd181   181Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd181   181 07-10-23   11.39.1607-10-23   11.39.16



Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd182   182Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd182   182 07-10-23   11.39.1707-10-23   11.39.17



183

Summary

Dialogue, classroom climate and student participation 
– some aspects of deliberative didactics
Democracy and citizenship education are the principal focus of this disser-
tation. I take my starting point in the growing interest in deliberative demo-
cracy and communication, seen both in society at large and in education over 
the last decade. Examples include the fi nal report of the Swedish National 
Commission on Democracy, several texts from the National Agency for 
Education, and a number of dissertations in education and political science. 
This interest is also refl ected in the national syllabuses from 2000 for civics 
and other social science subjects, at both primary/lower secondary and up-
per secondary levels, where words such as communication, argumentation, 
dialogue and communicative competence occur more frequently than used 
to be the case. At the same time though, in evaluation and research reports, 
attention is drawn to a range of diffi culties and shortcomings, especially 
when it comes to students participating in the democratic life of schools in 
accordance with curriculum objectives. 

Aim and outline of the study
In this dissertation I focus on learning through deliberative dialogue, the 
social climate of the classroom, and certain aspects of student participation 
in civic education in upper secondary schools, as well as aspects of delibe-
rative didactics. 

The following questions are addressed:
1.
a) What opportunities are there for students to learn about society and 
democracy through dialogue or discussion, and what diffi culties stand in 
the way of such process of learning?
b) What are the characteristics of learning through dialogue with delibe-
rative qualities?

2. 
a) What signifi cance does the social climate of the classroom have for lear-
ning through dialogue? What is regarded as good in this regard, and what 
may need to be developed?

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd183   183Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd183   183 07-10-23   11.39.1707-10-23   11.39.17



184

b) Can the concept of a morality of recognition be used to develop our thin-
king about the social climate of the classroom and the social environment 
of learning in civic education? And if so, how?

3.
a) What opportunities are there for student participation in civic education, 
and what diffi culties stand in the way of such participation? What different 
opinions are expressed on this subject?

b) What could the implications be for student participation of a view of the 
classroom as a public sphere in which students can develop their ability to 
deliberate on what is common and public in school and society?

The questions marked (a) above are analysed primarily on the basis of em-
pirical studies involving focus group interviews with students and teachers, 
and those labelled (b) also with the help of different texts studied within the 
theoretical perspective adopted, together with current research and texts 
from the national education authorities. 

The dissertation consists of nine chapters. In the fi rst, I give a short back-
ground and present some of the results of my licentiate thesis (Larsson 2004), 
as well as its relationship to the present work, while the second chapter sets 
out the aim and arrangement of the dissertation and the research questions 
addressed. In chapter 3, I give an overview of (parts of) the complex fi eld of 
democracy and (civic) education, and especially of the concepts of concern 
here, i.e. deliberative democracy, the social climate of the classroom, dia-
logue, democratic competence and certain aspects of student participation. 
I provide this overview, which includes a number of examples of recent 
Swedish research in education and political science, as well as texts from the 
national education authorities, in order to give the reader an insight into the 
fi eld. For my own purposes, the texts referred to are tools for the discussion 
and analysis of the following chapters. Theory and methodology are presen-
ted and discussed in chapters 4 and 5, respectively. The results of the focus 
group interviews with students and teachers are presented and discussed in 
chapter 6. In chapter 7 I return to texts about learning through dialogue, 
the classroom as an arena for common understanding and certain aspects 
of the teacher’s role, in order to provide a broader and deeper perspective 
for the discussion and analysis of the research questions in chapter 8 and 
for my discussion of deliberative didactics in chapter 9.
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Theory and methodology
My theoretical approach takes its point of departure in John Dewey’s texts 
on democracy and education and, consequently, in pragmatism as it is ex-
pressed there. Dewey’s thinking on knowledge, communication, experience 
and action is examined as a framework for the study. Particular interest is 
focused on the importance of the social environment of education, pos-
sibilities in terms of organizing the student’s educative experiences, and 
Dewey’s understanding of learning. He took the view, for example, that 
we never educate directly, but by means of the environment, and hence 
that environment needs to be “deliberately regulated with reference to its 
educative effects” (Dewey 1916/1985, p. 23) if it is not to be a chance environ-
ment. Dewey also wrote that the process of living together educates, and 
concluded that such an education for social life is moral. To deepen and 
shed more recent light on such a moral perspective, I have turned to Axel 
Honneth (2003, 2007) and to his studies of humiliation and disrespect and 
his sketch of a theory of moral recognition. From Dewey’s thinking about 
school as a form of community life, I go on to study certain aspects of the 
social environment of education, with the help of Wilfred Carr & Anthony 
Hartnett (1996) and their views on “social intelligence”. The school as a 
public sphere and questions of private and public in civic education are 
discussed with reference to Walter C. Parker (2003, 2005) and Tomas Eng-
lund (2004, 2007a). To round off chapter 4, I tie together the ideas of civic 
education as a practice of communication and democracy with Honneth’s 
understanding of democracy as refl exive cooperation, where, with reference 
to Dewey, he “combines the idea of democratic deliberation with the notion 
of community ends” (2007, p. 220) and thus accentuates intersubjective 
speech as well as the action that follows from it.

Following the theoretical perspective of Dewey’s pragmatism, in my discus-
sion in chapter 5 of the methodology of the dissertation I take as my starting 
point “educational inquiry” as a model for educational research. I do this 
with reference to Gert Biesta & Nicholas Burbules (2003), and a view of a 
transactional framework and a close interaction between educational re-
search and educational practice. From this point of view, the results of edu-
cational research can provide teachers with different ideas and perspectives 
as a “tool” for their inquiries and actions. But the educational practitioner 
cannot expect direct or concrete solutions to educational problems in the 
classroom, or rules for educational action, from educational research. In the 
second part of chapter 5, I present my use of interviews with students and 
teachers, and discuss focus groups as the qualitative method used in these 
group interviews with reference to, among others, David L. Morgan (1997). 
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For an earlier study (for my licentiate thesis), I visited three upper secondary 
schools in central Sweden and interviewed one group of four students and 
one group of four teachers at each of them. For my doctoral dissertation, I 
interviewed another four groups of students and one group of teachers at 
one of these schools about their opinions and experiences, on the basis of 
the dissertation’s aim and the research questions it addresses. The chapter 
ends with some (self-)critical refl ections on the method chosen, on idealism 
in democracy education, and on my dual role as both a researcher and a 
teacher of civics at an upper secondary school. 

Learning through dialogue with deliberative qualities
In updated versions of Swedish national curricula and syllabuses from the 
last decade, we fi nd a growing emphasis on the importance of dialogue 
and discussion for the development of democracy (and social change). The 
steering documents for the country’s schools have thus come to incorporate 
a deliberative approach to democracy. These circumstances have guided my 
research interest and inspired me to study what opportunities there may be 
for students to learn about society and democracy through dialogue and 
discussion in civic education, and what obstacles there may be to that hap-
pening (1 a), and to explore what the characteristics of such a dialogue with 
deliberative qualities could be (1 b). 

In the focus group interviews with students and teachers which I conducted 
as a basis for a discussion and analysis of my research questions, both stu-
dents and teachers drew attention to the potential to learn civics through 
dialogue and discussion. They felt that discussions were interesting and 
fun, and the students were curious to acquaint themselves with different 
views on the issues in focus in their learning about society. With such a 
process there also followed an increased understanding for other people 
and their opinions. Some students said that they learned better from verbal 
situations, perceiving them as more tangible than studying from textbooks. 
Another positive view expressed by students was that their interest and 
motivation to learn about society and democracy increased when there 
were more discussions focused, for example, on topical social issues. The 
teachers regarded dialogue as an important element in civic education, but 
also saw certain problems. These were related to what can be called frame 
factors, such as shortage of time, how to organize classroom discussions, 
and unclear rules on assessment and grading. There were also a number 
of diffi culties that were identifi ed by teachers and students alike. Most of 
these were concerned with how to deal with silent students and “troubling 
speech” – situations which are the focus of my second research question 
and are discussed later. 
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What are the characteristics of learning through dialogue with deliberative 
qualities? Both students and teachers in my group interviews pointed out 
how important they considered knowledge content to be, to ensure that the 
students had some basic facts and were familiar with some aspects of the 
context, in order to learn in a meaningful way from dialogue and discussion. 
Parker (2003, 2006) adds a second foundational element of meaningful lear-
ning through dialogue and discussion, when he emphasizes the importance 
of clarifying the purpose of such a situation. This is necessary both for the 
participants and for the leader of a discussion, who needs to know how to 
prepare and how to facilitate participation, and to be able to see when the 
intended results have been achieved. 

Let us turn now to abilities which are or may be essential for participants 
in a deliberative dialogue. An evaluation of civics in year 9 of primary and 
lower secondary school, carried out by the National Agency for Education 
(Oscarsson 2005), focused on three characteristics of deliberative compe-
tence/deliberative dialogue. On the basis of my earlier studies of delibera-
tive democracy (Larsson 2004) and ongoing discussions with students and 
teachers, I was able to add another three aspects. I brought these views 
on relevant characteristics to the focus group interviews, to encourage the 
students and teachers to share their experiences of how they work and their 
views on what they think is important when engaging in dialogues, and 
asked for additional ones. From the group interviews and the studies of 
texts presented in chapter 3 (e.g. Gerrevall 2003) and chapter 7 (e.g. Parker 
2003, 2006), I arrive at the following characteristics of learning through 
dialogue with deliberative qualities:

Purpose: There should be a clearly defi ned purpose to the dialogue or discus-
sion, and it should be part of or related to a planned learning process.

Knowledge content: When a dialogue is planned, relevant knowledge of the 
topic to be considered should be studied, to enable the students to learn in 
a meaningful way from the dialogue and discussion.

Conduct of the dialogue and the role of the teacher: The participants should 
apply and develop 

• an ability to listen to the opinions and arguments of other students, 
to argue their own opinions, and to try to take the perspective of 
others and understand their views,

• an ability to consider – and express – different positions or alternative 
courses of action (and their consequences),
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• a readiness to reconsider their own opinions, for example in the light 
of what could be the best solution from the standpoint of a common 
interest (a “we” or “in-between” perspective).

• In addition, the teacher should lead, or develop his or her ability to 
lead, the dialogue in accordance with the points above, to give every 
student the same opportunity to speak and to allow additional per-
spectives to be brought into the dialogue where relevant.

Refl ection/evaluation: The dialogue should be evaluated with regard to 
both content and form, and an assessment made of the need to follow it up 
with other activities – and this evaluation should be documented as a basis 
for future dialogues.

Depending on the students’ experience of dialogue and discussion in the 
classroom, the teacher, or the teacher and students together, will decide 
which elements can gradually be applied in given situations. There are also 
a number of practical matters to consider, including how to form discussion 
groups and how to arrange the furniture in the classroom, all with the aim 
of continuously improving the deliberative competence of the students. 

The social climate of the classroom, and moral recognition
The school is a special environment, Dewey wrote when he studied its social 
function, and he stressed how we educate indirectly by means of the envi-
ronment. He also focused on how people meet and develop their experiences 
in communication, and on the problems of living together. In line with the 
theoretical approach of my dissertation, this provides the starting point as 
I now turn to a study of the social climate of the classroom in civic educa-
tion. What do students and teachers regard as good and what needs to be 
developed concerning the social climate in the classroom, especially in the 
context of learning through dialogue and discussion (question 2 a)? And 
secondly, can the concept of moral recognition be used to develop thinking 
about the social environment of learning in the civic education classroom, 
and if so, how (2 b)?

A number of diffi culties and problematic situations dominated the opinions 
expressed in the focus group interviews, by students and teachers alike. For 
example, in some classes there were groups of students, and even individu-
als, who had hardly any contact or any kind of close relationship with each 
other, despite being in the same class for three years. This led to insecurity 
on the part of some students, with the result that they did not (did not dare 
to) take part in classroom conversations and dialogues and did not get a 
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chance to put their thoughts and views across. When the reasons for and 
ways of handling such situations were discussed in the interviews, most 
participants believed that they were due to the individuals involved. Some 
people were quiet and others liked to talk a lot, and there was not much to 
be done about it, at least not at school. Perhaps, the students suggested, the 
teacher could restrain those who were always talking and try to encourage 
the quiet ones to take part. No one in the focus groups explicitly expressed 
the idea that the situation in the classroom or other factors related to the 
interaction there could be the reason for the problem. Here I see a need to 
look more closely at how to handle situations like these. When the question 
is asked why some students are silent and do not take part in conversations 
in the classroom, we also have to listen to the silence and try to understand 
the reasons behind it. These are problems which Megan Boler (ed., 2004) 
has focused on in her work on “troubling speech and disturbing silence” in 
schools. Other examples from the interviews, too, focus on shortcomings in 
the social climate of the classroom, mostly as a result of the fact that students 
and teachers fail to refl ect upon these as problems in the classroom. With 
a more open social climate and a sense of “we-ness” in the classroom, it 
should be possible, partly with dialogue as a central approach, to raise and 
address such problematic situations. Other diffi cult situations, mentioned in 
particular by teachers and by male students on vocationally oriented study 
programmes, are related to what can be called “troubling speech”. Here 
we are concerned with opinions expressed by some students which can be 
viewed as expressions of hostility to foreigners (xenophobia) or racism, and 
hence with the issues of humiliation, disrespect and recognition, which are 
the focus of the next part of this dissertation. 

In a recent doctoral thesis in political science (Almgren 2006), it is shown 
how student knowledge of politics and democracy is related to an open cli-
mate in the classroom. Evaluation reports published by the National Agency 
for Education (Skolverket 2001a, 2005) also highlight the benefi cial effects 
of a good social climate in schools, and observe that schools which empha-
size both care and knowledge are more successful then others. Against this 
background and that of the focus groups, there is clearly a pressing need to 
analyse problematic situations of the kind referred to, in order to develop 
our thinking about disrespect and moral recognition, in accordance with 
my research question 2 b. To do this I have, as mentioned earlier, turned to 
Axel Honneth (2003, 2007) and to his studies of disrespect and his theory 
of moral recognition. Some central aspects of Honneth’s views are concerned 
with the “consciousness of not being recognized in one’s own self-under-
standing”, as occurs in cases of humiliation. Honneth argues that “it is the 
disrespect of personal integrity that transforms an action or utterance into 
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a moral injury”. He also concludes that “[b]ecause it destroys an essential 
presupposition of the individual’s capability to act, every moral injury re-
presents an act of personal harm” (Honneth 2007, all three quotations 
from p. 134). Several examples from my interviews and from evaluation 
reports used in my study illustrate how personal integrity can be harmed 
in an individual as well as in groups at different levels. The most complex 
situation was discussed among the teachers, when they talked about how 
to deal with expressions of hostility to foreigners. If they tried to stop such 
troubling speech on the part of the student, male students on vocationally 
oriented programmes viewed it as a form of disrespect for their points of 
view – they felt that they were being silenced and were not given the oppor-
tunity to justify their arguments. But if statements of a xenophobic kind, for 
example, were expressed in the classroom, other students were humiliated. 
Here the teacher was faced with a dilemma, and it is not possible to plan 
in advance precisely how to handle the situation, although some teachers 
argued that the democratic values set out in the curriculum made it clear how 
they should act. Honneth’s theory of recognition can be useful here as a tool 
for handling different and diffi cult dilemmas, not so much to obtain precise 
answers as to gain an understanding of how this “entire domain of moral 
is pervaded by a tension that can be resolved only in individual responsibi-
lity” (Honneth 2007, p. 141). With the help of knowledge about different 
forms of moral recognition and situations where recognition is denied in 
the classroom, the teacher can be aware of and mentally prepared to deal 
with these problematic situations. With the twofold concern of Honneth’s 
studies – which consider both situations of injustice and humiliation, and 
positive, intersubjective relations of recognition – his sketch of a theory of 
moral recognition provides, in my view, a foundation for teachers’ professio-
nal refl ections and for deliberative dialogues in which students and teachers 
form social judgements concerning these and other aspects of an open social 
climate in the classroom and a morally good school life. 

Student participation and the civic education classroom as a form of 
democratic community and a public sphere 
In the part of my dissertation in which the third research question is discus-
sed and analysed, the focus is on different aspects of student participation 
and civic education as a practice of democracy. The theoretical starting point 
is Dewey’s thinking about school as a democratic form of community life 
and a place where the students are part of a process of living, and “not a 
preparation for future living” (Dewey 1897/1972, p. 87). I relate Dewey’s 
thinking in this fi eld to Carr & Hartnett (1996) and their views on social 
intelligence and how this is developed through experience of taking part in 
a school environment that is democratically organized.
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Among students in the focus groups, there was a clearly expressed interest 
in opportunities to participate in the planning process, and to infl uence 
both the content of and ways of studying civics at upper secondary school. 
The teachers, too, showed an interest in getting the students involved and 
an ambition to do so. But there seems to be a balancing act here between 
many different interests, possibilities and diffi culties. Some students who 
had been involved to quite a large extent in planning took the view that their 
teachers had nevertheless given them too much help, by defi ning frames in 
terms of time, objectives and so on. Other students expressed the opinion 
that their teacher had demanded too much in terms of their involvement, 
and therefore saw this as problematic. Here we see how the teacher needs 
to maintain a balance and, as some students put it, “outline some ideas”, 
but not tell them exactly what to do or how to go about it, but rather “take 
a mentor approach”. 

I discuss these situations using some terms from Forsberg (2000, 2005), 
when she writes about student infl uence and about different kinds of inte-
rests and how they can be used and understood in planning as a process 
for the formation of interests. Sometimes, according to Forsberg and as 
we have seen in the examples above, it can be too diffi cult for students to 
express their own interests – their “subjective interests”. Other problema-
tic situations mentioned in the focus groups arose in classes where some 
students explicitly stated that they did not like studying civics. Here the 
teachers found it diffi cult to get any students involved in planning, especially 
if it was attempted in the class as a whole. This, as I understand it, is due 
to group pressure, which makes even students who are interested in civics 
unwilling to show their interest or express their views on how lessons should 
be designed. In such situations, the teachers try to organize dialogues in 
small groups and attempt in various ways to get the students involved in a 
process of planning and participation from which formative, or authentic, 
interests can emerge. Such a situation of mutual involvement on the part 
of teachers and students was mentioned several times in the focus groups 
as being very important. In this process of interest formation, openness 
and sensitivity to others are also signifi cant. Here I see, in addition, a close 
connection between the process of planning and learning through dialogue 
with deliberative qualities and the formation of judgements about the social 
environment in the classroom, as discussed earlier.

Student infl uence over the planning process is one of the focuses of my third 
research question, as summarized above. To analyse the second part of that 
question, I will turn to student participation within the civic education 
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classroom as a place where a sense of community is created, and to issues 
of private and public in schools. I have earlier pointed out the importance 
of a “we” or “in-between” perspective and of social relations in the class-
room. The experiences of the focus group participants in this respect suggest 
some diffi culty giving common or societal interests priority over individual 
concerns. Addressing the common interests of a community – the problems 
of living together, to use Dewey’s words – and thereby understanding some 
aspects of what politics is about, is a very central aspect of civic education. 
Infl uenced by ideas from the curriculum and from Parker (2003), I put 
forward the idea of broadening interaction between students from dif-
ferent study programmes and classes in groups organized temporarily to 
discuss topics of common interest. Both teachers and students saw this as 
an alternative way of dealing with these problems. Students were curious to 
hear the opinions of other students. Such deliberative dialogues can, with 
reference to Parker (2003, p. 80), create “a particular kind of democratic 
public culture among the deliberators”. It is interesting to note that the 
students in my interviews regarded differences among participants in these 
temporary groups as an asset, in contrast to the opposite view they held of 
differences in their own classes. 

In this part of my dissertation I also discuss certain aspects of student 
participation, with an interest in how the private and individualistic meet 
the public and common in the civic education classroom. With the help of 
opinions from the focus groups, I give a few examples of how the private, in 
the sense of selfi sh and non-serious elements in school work, can be regarded 
as a hindrance to learning. In my examples, this aspect is represented by 
male students who are not interested in studying civics, or who have a “very 
laid-back approach” to it, as they also put it. Sometimes when they expressed 
their lack of interest in or concern for civics and joked about educational 
situations, it led to insecurity and problems for other students. When you are 
engaged in a dialogue and do not know whether a participant’s arguments 
are serious or not, it is problematic, and an example of a confl ict between 
the private and the public in school. In a public place, as citizens, “we are 
obliged to act with civility and to engage one another with care for the 
in-between” (Parker, 2003, p. 83). Another example of a public concern in 
civic education is when students are involved in more extensive projects or 
interdisciplinary themes that include objects of study in their local com-
munity, such as spatial planning issues. Here, when the students work 
with real problems in society, they have an opportunity to develop their 
experience as young citizens and for the teacher to tie together work in the 
classroom as a “weak public” with the “strong public” of the wider society 
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(Englund 2007a). In this way, civic education has the potential to develop 
attitudes of deliberative democracy among the students, encouraging them 
to look away from (some) private interests in order to consider the common 
good, and hence it involves a dimension of community. The civic education 
classroom, considered as a public sphere, can be an arena for deliberation 
and a space where young citizens consider their common interests and thus 
develop a sense of community and a deliberative competence for use in a 
wider citizenship perspective. This can also be seen as an example of what 
Honneth has termed refl exive cooperation – situations where both dialogue 
and the action following from it are important.

Some aspects of deliberative didactics
With the growing interest in deliberative democracy and in deliberative 
dialogues in education (e.g. Englund 2000, 2007), which I mentioned in 
the introduction above, there has also emerged an interest in deliberative 
pedagogy (e.g. Roth 2000) and deliberative didactics (Oscarsson 2005). 
In an evaluation report published by the National Agency for Education, 
Oscarsson (2005) states that the aim of deliberative didactics is to deepen 
and develop the student’s deliberative competence. He does not problematize 
the term “deliberative didactics”, but merely equates it with “deliberative 
dialogue”. I fi nd such a position somewhat doubtful, since didactic delibe-
ration includes much more than just a dialogue, among other things the 
action that follows from it. After discussing didactics as a fi eld of research 
and an educational practice, and in that context drawing attention to the 
important role of the teacher, mentioned in the focus groups as well in most 
of the literature studied for this dissertation, I draw a number of conclusions 
on deliberative didactics.

I have found the interaction between teachers and students and a dialogic 
approach to be an important foundation for learning through dialogue with 
deliberative qualities, for the social climate of the classroom, and for student 
participation; all of which I also talk about as civic education as a practice of 
communication and democracy. I have also found the concept of democra-
tic refl exive cooperation (Honneth 2003, 2007) valuable in these contexts. 
As mentioned above, I conclude that didactic deliberations are complex 
phenomena which concern more than dialogue: among other things, how 
decisions are carried out and what the consequences are for teaching and 
learning. Consequently, I see deliberative didactics as a didactic dimension 
of refl exive cooperation. It is characterized by a refl exive approach whereby 
the teacher invites the students to deliberate on issues of subject content, 
ways of working, the social climate in the classroom (the social environ-
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ment), and different aspects of participation and common interests. I also 
wish to underline my view that the practical cooperation – the actions and 
their consequences – following from intersubjective speech are as important 
as the dialogue itself. 

With a growing interest in deliberation in different educational contexts, 
the prospects of arriving at a more unifi ed perspective of education as 
communication are enhanced. A deliberative didactic approach can, in my 
view, be a contribution to such a perspective. Learning through a dialogue 
with deliberative qualities – the characteristics of which I have made a 
contribution to developing in this dissertation – is an example of a type of 
deliberative dialogue that can be termed “knowledge-forming”. Deliberative 
dialogues on the social environment of school and classroom, including is-
sues of disrespect and moral recognition, are an example of dimensions of 
deliberative dialogues that can be termed “social judgement- forming”. In 
dialogues that focus on different aspects of student participation and on 
common and public interests, there are several possible ways of developing 
deliberation, including temporarily organized discussion groups or planning 
dialogues and processes of will formation; these are examples of a dimension 
of deliberative dialogues that I term “community-forming”. These examples 
and the results that I have presented in this dissertation demonstrate the 
potential of deliberative dialogue in different contexts of (citizenship) edu-
cation. An emphasis on these different aspects of education as a practice of 
communication and democracy also gives students opportunities to develop 
habits and experiences, in speech as well as action, and thus contributes to 
developing their deliberative democratic competence.

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd194   194Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd194   194 07-10-23   11.39.2207-10-23   11.39.22



195

Referenser

Allard, Michael (2001): Att arbeta med case i skolan. Lund: Student-
litteratur. 

Almgren, Ellen (2006): Att fostra demokrater. Om skolan i demokratin och 
demokratin i skolan. Uppsala: Acta Universitatis Uppsaliensis, Skrifter 
utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 164.

Bauman, Zygmunt (2002): Det individualiserade samhället. Göteborg: 
Daidalos.

Biesta, Gert (1994): Pragmatism as a pedagogy of communicative action. 
Studies in Philosophy and Education, 13(3–4), s 273–290. 

Biesta, Gert (2004): Kunskapande som ett sätt att handla – John Deweys 
transaktionella teori om kunskapande. Utbildning & Demokrati, Tid-
skrift för didaktik och utbildningspolitik, 13 (1), s 41–64.

Biesta, Gert (2007): Den kommunikativa vändningen i Deweys Demokrati 
och utbildning. I Tomas Englund red: Utbildning som kommunikation. 
Deliberativa samtal som möjlighet, s 33–50. Göteborg: Daidalos.

Biesta, Gert J.J. & Burbules, Nicholas (2003): Pragmatism and Educational 
Research, Lanham, MD: Rowman & Littlefi eld.

Boler, Megan, red (2004): Democratic Dialogue in Education: Troubling 
Speech, Disturbing Silence. New York: Peter Lang Publishing.

Boler, Megan (2004): All speech is not free: The ethics of “affi rmative action 
pedagogy”. I Megan Boler red: Democratic Dialogue in Education: 
Troubling Speech, Disturbing Silence, s 3–13. New York: Peter Lang 
Publishing.

Bronäs, Agneta (2000): Demokratins ansikte. En jämförande studie av 
tyska och svenska samhällskunskapsböcker för gymnasiet. Stockholm: 
HLS Förlag, Studies in Educational Sciences, 29.

Burbules, Nicholas C. (1993): Dialogue in Teaching: Theory and Practice. 
New York: Teachers College Press.

Burbules, Nicholas C. (2004): Introduction. I Megan Boler red: Demo-
cratic Dialogue in Education: Troubling Speech, Disturbing Silence, 
s xiii–xxxii. New York: Peter Lang Publishing. 

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd195   195Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd195   195 07-10-23   11.39.2307-10-23   11.39.23



196

Carlsson, Lena (2006): Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck 
i skolan – diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som 
medborgare. Växjö: Acta Wexionensia, Nr 84/2006, Pedagogik. 

Carr, Wilfred & Hartnett, Anthony (1996): Education and the Struggle for 
Demo cracy. Buckingham & Philadelphia: Open University Press.

Cherryholmes, Cleo H. (1988): Power and Criticism. Poststructural Investi-
gations in Education. New York: Teachers College Press.

Dewey, John (1888/1969): The Ethics of Democracy. John Dewey The Early 
Works, 1882–1898, Volume 1, s 227–249. Carbondale. IL: Southern 
Illinois University Press.

Dewey, John (1897/1972): My Pedagogic Creed. John Dewey The Early 
Works, 1882-1898, Volume 5, s 84–95. Carbondale. IL: Southern Il-
linois University Press.

Dewey, John (1916/1985): Democracy and Education. John Dewey The 
Middle Works, 1899–1924, Volume 9. Carbondale. IL: Southern 
 Illinois University Press.

Dewey, John (1916/1999): Demokrati och utbildning. Göteborg: Daida-
los.

Dewey, John (1927/1988):The Public and Its Problems. John Dewey The 
Later Works, 1925–1953, Volume 2. Carbondale. IL: Southern Illinois 
University Press.

Dewey, John (1938/1991): Experience and Education. John Dewey The 
Later Works, 1925–1953, Volume 13. Carbondale and Edwardsville. 
IL: Southern Illinois University Press.

Dysthe, Olga (1996): Det fl erstämmiga klassrummet. Att skriva och samtala 
för att lära. Lund: Studentlitteratur.

Dysthe, Olga (2003a): Om sambandet mellan dialog, samspel och läran-
de. I Olga Dysthe, red: Dialog, samspel och lärande, s 7–27. Lund: 
 Studentlitteratur.

Dysthe, Olga (2003b): Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och 
 lärande. I Olga Dysthe, red: Dialog, samspel och lärande, s 31–74. 
Lund: Studentlitteratur.

Englund, Tomas (2000): Deliberativa samtal som värdegrund – historiska 
perspektiv och aktuella förutsättningar. Stockholm: Skolverket.

Englund, Tomas (2004): Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demo-
krati. I Rune Premfors & Klas Roth red: Deliberativ demokrati, s 57–
76. Lund: Studentlitteratur.

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd196   196Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd196   196 07-10-23   11.39.2307-10-23   11.39.23



197

Englund, Tomas (2005): Det goda samtalets potentialer – om klassrummet 
som offentlighet. I Utbildningsvetenskap 2005 – resultatdialog och 
framåtblick. Vetenskapsrådets rapportserie 2005:13, s 44–49. Stock-
holm: Vetenskapsrådet.

Englund, Tomas (2006a): Om nödvändigheten av lärares kommunikativa 
kompetens. I Ann-Kristin Boström & Birgitta Lidholt red: Lärares 
arbete. Pedagogikforskare refl ekterar utifrån olika perspektiv, s 41–56. 
Forskning i Fokus, nr 29. Stockholm: Myndigheten för skolutveck-
ling.

Englund, Tomas (2006b): Utbildning som universell eller partikulär insti-
tution och dess betydelse för formerandet av socialt kapital. I Mats 
Ekström, m. fl . red: Om demokratins villkor Volym 2, s 34–57. Örebro: 
Örebro universitet. Forskarskolan Demokratins villkor.

Englund, Tomas, red (2007): Utbildning som kommunikation. Deliberativa 
samtal som möjlighet. Göteborg: Daidalos.

Englund, Tomas (2007a): Inledning: Utbildning som kommunikation (som 
levd demokrati). I Tomas Englund, red: Utbildning som kommunika-
tion. Deliberativa samtal som möjlighet, s 9–19. Göteborg: Daidalos.

Englund, Tomas (2007b): Skola för deliberativ kommunikation. I Tomas 
Englund, red: Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal 
som möjlighet, s 153–168. Göteborg: Daidalos.

Eriksson, Cecilia (2006): ”Det borde vara att folket bestämmer” En studie 
av ungdomars föreställningar om demokrati. Örebro Studies in Politi-
cal Science 16. Örebro: Universitetsbiblioteket.

Fraser, Nancy (2003): Den radikala fantasin: mellan omfördelning och 
erkännande. Göteborg: Daidalos.

Forsberg, Eva (2000): Elevinfl ytandets många ansikten. Uppsala: Acta Uni-
versitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education, 93.

Forsberg, Eva (2004): Elevinfl ytande och elevcentrerad undervisning – som 
hand i handske, eller …? I Tomas Englund, red: Skillnad och konse-
kvens. Mötet lärare-studerande och undervisning som meningserbju-
dande, s 79–106. Lund: Studentlitteratur.

Forsberg, Eva (2005): Läraren måste inte abdikera för att eleverna ska få 
infl ytande. Pedagogiska magasinet, (3), s 30–35.

Fritzell, Christer (2003a): Pedagogisk praktik som demokratiska samtal. 
Några steg mot en praktisk-pedagogisk deliberationsmodell. Pedago-
gisk kommunikation Nr 1, 2003. Växjö universitet, Institutionen för 
pedagogik.

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd197   197Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd197   197 07-10-23   11.39.2407-10-23   11.39.24



198

Fritzell, Christer (2003b): Demokratisk kompetens. Några steg mot en 
praktisk-pedagogisk deliberationsmodell. Utbildning & Demokrati, 
Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 12 (3), s 9–39. 

Fritzell, Christer (2004): Ett bildningsdidaktiskt perspektiv. I Lena Fritzén, 
red: På väg mot en integrativ didaktik, s 13–26. Växjö: Växjö univer-
sity Press.

Gerrevall, Per (2003): Bedömning av demokratisk kompetens – en pedago-
gisk utmaning. Utbildning & Demokrati, Tidskrift för didaktik och 
utbildningspolitik, 12 (3), s 41–66.

Gutmann, Amy & Thompson Dennis (1996): Democracy and Disagree-
ment. The Belknap Press of Harvard University Press. 

Habermas, Jürgen (1984): Borgerlig offentlighet: kategorierna ”privat” och 
”offentligt” i det moderna samhället. Lund: Arkiv.

Hansen, David T. (2001): Exploring the Moral Heart of Teaching. Toward 
a Teacher’s Creed. New York: Teachers Collage Press.

Hansson, Yngve (2004): Simuleringar – för lärande och insikt. Stockholm: 
Gothia. 

Honneth, Axel (2003): Erkännande. Praktisk-fi losofi ska studier. Göteborg: 
Daidalos.

Honneth, Axel (2007): Disrespect. The Normative Foundations of Critical 
Theory. Cambridge: Polity Press.

Hultin, Eva (2006): Samtalgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. 
En ämnesdidaktisk studie. Örebro: Örebro Studies in Education, 16.

Hultin, Eva (2007): Dialogiska klassrum eller deliberativa samtal – spelar 
det någon roll? En jämförelse mellan två normativa positioner i det 
samtida talet om skolans demokratiuppdrag. I Tomas Englund, red: 
Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet, 
s 381–398. Göteborg: Daidalos.

Kroksmark, Tomas (2006): Innovativt lärande. Didaktisk tidskrift, 16 (2–3), 
s 7–22.

Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Student-
litteratur.

Kylhammar, Martin & Battail, Jean-Francois, red (2003): På väg mot en 
kommunikativ demokrati? Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Larsson, Kent (2000): Uppdraget som samhällskunskapslärare. C-uppsatser 
vid Pedagogiska institutionen, 40. Örebro universitet.

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd198   198Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd198   198 07-10-23   11.39.2407-10-23   11.39.24



199

Larsson, Kent (2004): Demokratiska dimensioner i skolans samhällsun-
dervisning – en didaktisk studie. Licentiatuppsats 2004:1. Pedagogiska 
institutionen, Örebro universitet.

Li Li, Huey (2004): Rethinking silencing silences. I Megan Boler red: De-
mocratic Dialogue in Education: Troubling Speech, Disturbing Silence, 
s 69–86. New York: Peter Lang Publishing.

Liljestrand, Johan (2002): Klassrummet som diskussionsarena. Örebro: 
Örebro Studies in Education, 6.

Lpo 94 (2006): Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklas-
sen och fritidshemmet.

 Internetversion. http://www.skolverket.se/sb/d/468. [hämtad 2006-09-
11]

Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna. Stockholm: Utbildningsde-
partementet. 

Mathews, David (1996): Reviewing and previewing civics. I Walter C. Par-
ker, red: Educating the Democratic Mind, s 265–286. Albany, NY: 
State University of New York Press.

Morgan, David L. (1997): Focus Groups as Qualitative Research. Thousand 
Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.

Myndigheten för skolutveckling (2004:12): Politik i skolan. 

Oscarsson, Vilgot (2005): Elevers demokratiska kompetens. Rapport från 
den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) – samhälls-
orienterande ämnen. IPD-rapporter, Nr 2005:04. Göteborg: Göteborgs 
universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.

Oscarsson, Vilgot & Svingby, Gunilla (2005): Nationella utvärderingen 
av grundskolan 2003 (NU03). Samhällsorienterande ämnen. Äm-
nesrapport till rapport 252, 2005. Stockholm: Skolverket och Fritzes 
kundservice.

Paley, Vivian G. (1992): You can’t say you can’t play. Cambridge, MA: 
Harvard University Press.

Parker, Walter C. (1996): Introduction: Schools as laboratories of demo-
cracy. I Walter C.Parker, red: Educating the Democratic Mind, s 1–22. 
Albany, NY: State University of  New York Press.

Parker, Walter C. (2003): Teaching Democracy. Unity and Diversity in 
Public Life. New York: Teachers College Press, Columbia University.

Parker, Walter C. (2005): Teaching against idiocy. Phi Delta Kappan, 86, 
(5), s 344–351.

Parker, Walter C. (2006): Public discourses in schools: Purposes, problems, 
possibilities. Educational Researcher, 35 (8), s 11–18.

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd199   199Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd199   199 07-10-23   11.39.2507-10-23   11.39.25



200

Parker, Walter C. & Hess, Diana (2002): Teaching with and for discussion. 
Teaching and Teacher Education, 17, s 273–289.

Rochester, Martin J. (2005): Unadressed issues. Phi Delta Kappan, 86, (9), 
s 654–657.

Roth, Klas (2000): Democracy, Education and Citizenship. Towards a 
Theory on the Education of Deliberative Democratic Citizens. Stock-
holm Institute of Education Press. Studies in Educational Sciences 32.

Roth, Klas (2004): Deliberativ pedagogik och deliberativa samtal som vär-
deringsprocedur. I Rune Premfors & Klas Roth red: Deliberativ demo-
krati, s 77–113. Lund: Studentlitteratur.

Roth, Klas (2006): Dialog, olikhet och globalisering. En intervju med Nic-
holas Burbules. Utbildning & Demokrati 15 (1) 77–100.

Rothstein, Bo (2003): Sociala fällor och tillitens problem. Stockholm: SNS 
Förlag.

Schüllerqvist, Bengt (2001): Ämnesdidaktik som lärarutbildningens mittfält. 
I Bengt Schüllerqvist & Roy Nilsson, red: Lärarutbildningens ämnes-
didaktik, s 9–20. Högskolan i Gävle.

Sjödin, Lars & Petersson, Staffan (2001): Tänk om: att arbeta med social 
kompetens i skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket (2001a): En studie av ungdomars demokratiska kompetens. 
Skolverkets rapport 210. Stockholm: Liber.

Skolverket (2001b): Strategi för Skolverkets arbete med de demokra-
tiska värdena – en sammanfattning. http://www.skolverket.se/
publikationer?id=753 [Hämtad 2007-03-05].

Skolverket (2003): Gymnasieelevers kunskaper och attityder i demokrati- 
och samhällsfrågor. Skolverkets rapport 232. Stockholm: Fritzes.

Skolverkets (2004) Allmänna råd och kommentarer, För arbetet med att 
motverka alla former av kränkande behandling. www.skolverket.se 
[Hämtad 2007-02-15].

Skolverket (2005): Vad gör det för skillnad vad skolan gör? http://www.
skolverket.se/ publikationer?id=1551 [Hämtad 2006-09-20].

Skolverket 2005-2006 förslag till nya programmål och kursplaner för Gym-
nasieskola 2007. www.skolverket.se. [Olika versioner hämtade bl a 
2006-03-27 och 2006-08-25].

Skolverket (2006): Lusten och möjligheten – om lärarens betydelse, 
arbetssituation och förutsättningar. http://www.skolverket.se/
publikationer?id=1630 [Hämtad 2006-12-07].

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd200   200Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd200   200 07-10-23   11.39.2607-10-23   11.39.26



201

SOU 2000:1. En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 2000-talet. 
Slutbetänkande från Demokratiutredningen. Internetversion.

Svingby, Gunilla (1997): Utvärdering av de samhällsorienterande ämnena 
– en lägesrapport. Utbildning och Demokrati. Tidskrift för didaktik 
och utbildningspolitik, 6(2), s 9–20.

Säfström, Carl Anders & Östman, Leif, (1999a): Introduktion: om episte-
mologi, språk och pragmatism. I Carl Anders Säfström & Leif Östman, 
red: Textanalys, s 15–25. Lund: Studentlitteratur. 

Säfström, Carl Anders & Östman, Leif, (1999b): Syftesrelaterade analyser 
och kritik. I Carl Anders Säfström & Leif Östman, red: Textanalys, 
s 115–120. Lund: Studentlitteratur. 

Taylor, Charles (1994): Det mångkulturella samhället och erkännandets 
politik. Göteborg: Daidalos.

Tornberg, Ulrika (2000): Om språkundervisning i mellanrummet – och 
talet om ”kommunikation” och ”kultur” i kursplaner och läromedel 
från 1962 till 2000. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 
Studies in Education, 92.

Tursunovic, Mirzet (2004): Fostran till demokrati. Tre sociologiska delstu-
dier av bosniska ungdomars politiska socialisering. Göteborg: Göte-
borg Studies in Sociology No 21.

Vaage, Sveinung (2003): Perspektivtagning, rekonstruktion av erfarenhet 
och kreativa läroprocesser. George Herbert Mead och John Dewey om 
lärande. I Olga Dysthe, red: Dialog, samspel och lärande, s 119–141. 
Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhälls-
vetenskaplig forskning. www.vr.se. [Hämtad 2006-03-24].

von Wright, Moira (2006): Kritisk forskning om ”den goda demokratin”. 
Working Paper 3, 2006. Forskarskolan Demokratins villkor. Örebro uni-
versitet. http://www.oru.se/oru-upload/%C3%96vrig%20verksamhet/
Forskarskolor/ Forskarskolan%20Demokrat ins%20vi l lkor/
Moira%20von%20Wright.pdf [Hämtad 2007-08-20].

von Wright, Moira (2007a): Affi niteten mellan pragmatism och pedagogik. 
I Ylva Boman, Carsten Ljunggren & Moira von Wright, red: Erfaren-
heter av pragmatism, s 23–46. Lund: Studentlitteratur. 

von Wright, Moira (2007b): Konfrontation och problematisering i den ver-
bala kommunikationens gränstrakter. G H Mead om undervisning 
och lärande. I Tomas Englund, red: Utbildning som kommunikation. 
Deliberativa samtal som möjlighet, s 81–96. Göteborg: Daidalos.

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd201   201Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd201   201 07-10-23   11.39.2607-10-23   11.39.26



202

Wibeck, Viktoria (2000): Fokusgrupper. Om gruppintervjuer som under-
sökningsmetod. Lund:Studentlitteratur.

Öhman, Johan (2006): Den etiska tendensen i utbildning för hållbar utveck-
ling. Meningsskapande i ett genomlevandeperspektiv. Örebro: Örebro 
Studies in Education, 13.

Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd202   202Avh Kent Larsson-PI-K231007.indd202   202 07-10-23   11.39.2607-10-23   11.39.26



203

Bilagor

Bilaga 1.

Samtal och delaktighet – samtalsmall elever

Frågor om samtal och klassrumsklimat uppmärksammas ofta när man talar 
om skolan idag?

Mitt intresse gäller just samtal och klassrumsklimat och elevers delaktighet 
inom ämnet sh.

Hur ser ni på detta, 

vad (är) innebär ett bra klassrumsklimat för er 

vad betyder ett bra klassrumsklimat för olika verksamheter i skolan

hur man trivs, hur man lär, hur man lär samhällskunskap

är det ett bra sätt eller dåligt sätt enligt er uppfattning, att lära om samhället 
genom samtal och diskussioner?

fördelar – möjligheter, nackdelar – svårigheter

det gemensamma – det individuella

Hur uppfattar du/ni klassrumsklimatet i din klass? (olika) Varför tycker du 
att det är på detta sätt? Varför har det blivit så? Beror det på något särskilt? 
Om det har/inte har varit bra, vad har gjorts, vad skulle man ha gjort? 
Vem/vilka bär ansvaret?

Vad kan sägas/inte sägas i din klass? (Skillnader killar o tjejer – varför?)

Vilken roll spelar läraren för detta? Bra eller dåligt från läraren? Några 
exempel på bra eller dåliga saker från läraren?

Vad krävs av läraren för att det ska vara ett bra samtalsklimat i klassen? 
Vad krävs av er elever? (möjligheter – svårigheter)

Vad behöver särskilt utvecklas/tränas, tycker ni, för att alla ska kunna 
känna sig trygga och delaktiga? (att respekteras/uppskattas för den man är 
och vad man tycker)

Vilka ”färdigheter” är särskilt viktiga att kunna/behärska när man samtalar 
och diskuterar i ett klassrum när det står sh på schemat?
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Att lyssna (samlyssna), tolka o värdera, formulera frågor o förstå, argumen-
tera, ompröva den egna uppfattningen, fundera över gemensamma lösningar 
osv … (exp på papper – vad saknas?)

Vad av detta tycker du/ni är särskilt viktigt för att samtal/diskussion ska 
fungera bra?

Vad är goda samtal/lärande genom samtal? När har ni bra samtal, exem-
pel?

Vilken roll spelar relationerna mellan eleverna (killar/tjejer) och mellan 
läraren och eleverna?

Hur lär man sig bra om samhället i er skola/på era sh-lektioner – vad skulle 
ni önska av framtiden?

Delaktighet
Vad tycker du/ni är det allra viktigaste som krävs för att man som elev ska 
känna sig delaktig i skolarbetet – innehåll och arbetssätt?

Vad krävs av läraren – det allra viktigaste; något speciellt av eleverna?
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Bilaga 2.

Samtalsmall lärargrupp sh 

Klasser från yrkesprogram: Hur ser dina erfarenheter ut rent allmänt från 
dessa klasser – jfr andra klasser/program. (T ex skillnader yrkesprogram/
sp?)

När det gäller klassrumsklimat och elevernas delaktighet på sh-lektioner-
na:

Elevernas intresse – när större, hur bättre? Samarbete med karaktärsämnena 
– lärarna?

Möjligheter/svårigheter – speciella problem/glädjeämnen?

Klassrumsklimat/olika uppfattningar? Vad kan sägas/inte sägas? Skillnader 
kill/tjejklasser?

Frågor om samtal och diskussion
Hur arbetar du med detta idag – erfarenheter – möjligheter/svårigheter? 
(Såväl i de olika yrkesklasserna som mer allmänt.)

Hur tänker du kring en framtid där samtal och kommunikation verkar 
betonas alltmer?

Vad fi nns det för möjligheter/svårigheter att utveckla detta område? T ex 
elevernas samtalsdemokratiska kompetens? Lärande genom samtal i sh-
undervisningen.

Kan kunskaper om den politiska demokratin utvecklas speciellt genom 
goda/lärande samtal?

Vad krävs av lärare (huvudansvar för det goda samtalet), elever (förmågan 
och viljan att delta i samtal), miljön, övrigt? (egenintresse – det gemensamma 
bästa)
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Styrdokumenten:
Hur tänker du/ni kring hur denna inriktning mot argumentation och sam-
talsdemokrati (deliberativ demokrati) kan utvecklas?

Möjligheter/svårigheter?

T ex med utgångspunkt i dagens situation på området

Vad karakteriserar samtal och diskussioner utifrån en sådan samtals- el-
ler deliberativ-demokratisk utgångspunkt som det talas om i kursplanen 
enligt ert sätt att se på dessa frågor? Lärande genom samtal av olika slag? 
Fallstudier, värderingsövningar, dilemmauppgifter?

Jämför uppfattningar om de kriterier som används i exempelvis NU03:
Kommentarer till dessa – ytterligare kriterier/idéer?

Hur arbeta med dessa frågor i praktiken? 

Vilka möjligheter/svårigheter fi nns när det gäller att utveckla elevernas sam-
talsdemokratiska kompetens i gymnasieskolans samhällsundervisning?

Tillfälliga samtalsgrupper (med elever från olika klasser/program för ökad 
mångfald och ytterligare perspektiv och argument) kring verkliga problem-
områden i skolan eller lokalsamhället? 

Fördelar/nackdelar?

Andra tankar kring samtalsdemokrati, lärande genom samtal och fram-
tiden:
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Bilaga 3 
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5

Demokratiska dimensioner i skolans samhällsundervisning
– en didaktisk studie

Kent Larsson

Sammanfattning
I uppsatsen studeras några demokratiska dimensioner i skolans samhälls-
undervisning. Utgångspunkten för studien tas i den diskussion som un-
der det senaste decenniet förts om demokratifrågor i skola och samhälle. 
Detta har inneburit att jag fokuserat några begrepp som uppträder i dessa 
sammanhang. Syftet med uppsatsen är att pröva deras möjligheter som 
didaktiska begrepp i skolans samhällsundervisning. Studiens teoretiska 
perspektiv har utvecklats från pragmatismen såsom denna kommer till 
uttryck genom John Deweys texter, främst inom området demokrati och 
utbildning. Den metodiska inriktningen utgörs av textstudier och några 
gruppsamtal/intervjuer med elever och lärare. Förutom att tillföra studien 
ett bredare underlag för diskussion får samtalen karaktären av en pilotstudie 
för fortsatt forskning.

Utifrån studiens första frågeställning fokuseras om och i så fall hur en 
innehållsdimension i skolans samhällsundervisning kan fördjupas med hjälp 
av begreppen demokratisk medvetenhet och medborgerliga dygder. Resul-
tatet visar på att demokratisk medvetenhet som (ämnes)didaktiskt begrepp 
kan användas för att fördjupa innehållsdimensionen genom att starkare än 
idag framhålla värdet av att unga medborgare utvecklar en djupare insikt i 
och fördjupar sin förståelse för demokratin genom samhällsundervisningen. 
Detta ställer i sin tur krav på att valet av innehåll i undervisningen sker med 
utgångspunkt i de ungas egna intressen och erfarenheter. Genom att därvid 
även betona ett handlingsperspektiv fi nns en koppling till demokratiska 
vanor och medborgerliga dygder.

I den andra frågan studeras om och i så fall hur deliberativa samtal kan 
bidra till att utveckla en kommunikationsdimension i samhällsunder vis-
ningen. Genom en deliberativ undervisningspraktik ges möjligheter för 
elever att i skilda sammanhang utveckla och fördjupa en förmåga att samtala 
och argumentera. Det ömsesidiga övervägandet karakteriseras av en öp-
pen dialog, inte en debatt som ska vinnas, och en strävan efter att alla ska 
komma till tals och på lika villkor. Ömsesidig respekt är ett nyckelbegrepp 
i dessa sammanhang på samma sätt som en vilja att sätta det gemensamma 
bästa framför egenintressen. Möjligheter och svårigheter diskuteras kring 
samhällsundervisning som en kommunikativ praktik där såväl elevers äm-
neskunskaper som deras egna röster sätts i centrum för lärande om samhälle 
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och demokrati. En tredje frågeställning rör delaktighetsdimensionen i sko-
lans samhällsundervisning och studeras med utgångspunkt i det gap mellan 
retorik och verklighet som bland annat redovisas i olika utvärderingar och i 
forskning om demokrati i skolan. Resultaten i uppsatsen belyser bland annat 
innebörden av skillnaden mellan att tala om elevers delaktighet i stället för 
infl ytande. Därigenom kan elever erbjudas att vara delaktiga i en process i 
sin helhet, till exempel när det gäller kursplanering, i stället för att enbart 
få rösta om olika färdiga alternativ som läraren lägger fram för eleverna. 
Genom att sådana erfarenheter kan utvecklas i samhällsundervisningen 
kan denna även fungera som en god förebild, som får till följd att elever 
utvecklar vanor att vara delaktiga även i andra sammanhang. Även frågor 
om sambandet mellan delaktighet, engagemang och meningsfullt lärande 
behandlas.

Det nära sambandet mellan de undersökta demokratiska dimensionerna 
belyses avslutningsvis bland annat med hjälp av Deweys transaktionella 
syn på kunskap. Samhällsundervisningen kan, i enlighet med resultaten av 
denna studie, betraktas som en kommunikativ och demokratisk praktik där 
unga medborgare lär demokrati genom att utöva demokrati.

Nyckelord: demokrati, utbildning, didaktik, samhällskunskap, pragmatism, 
demokratisk medvetenhet, medborgerliga dygder, fördjupad kommunika-
tion, deliberativa samtal, elevers infl ytande och delaktighet.
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”There can be no democracy

without democrats,

and democrats are made,

not born”.
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Förord
Som samhällskunskapslärare i gymnasieskolan har jag genom åren utvecklat 
ett stort intresse för demokratifrågor. Genom arbetet med samhällskunska-
pens didaktik inom lärarutbildningen och genom forskarutbildningen har 
intresset för dessa frågor ytterligare fördjupats och riktats mot utbildningens 
roll när det gäller medborgerlig bildning och politisk socialisation. Läro-
planens princip om att inte bara lära ut demokrati utan att i varje vardaglig 
situation försöka tillämpa demokrati har känts angelägen i lärararbetet. 
Betydelsefullt för mitt personliga förhållningssätt är en upplevelse från star-
ten av min andra termin som utbildad lärare (vårterminen 1972). Jag kom 
in i en 3:a på teknisk linje med ett trettiotal fullvuxna grabbar med nästan 
tolv års eleverfarenheter av det svenska skolväsendet och började prata om 
hur vi skulle planera vårt arbete tillsammans. Då replikerade en av eleverna 
från den nedersta bänkraden snabbt: ”Du!! – andra lärare har VETAT hur 
dom ska göra!!” Den process som följde på detta övertygade mig om att det 
är lättare att väcka engagemang för lärande och utbilda ungdomar, när de 
själva får vara med och påverka såväl innehåll som arbetssätt.

Mitt licentiatprojekt har genomförts under fl era år på deltid av tjänst 
varför det är många personer i mina omgivningar som på olika sätt varit 
betydelsefulla för tillkomsten av denna uppsats. Pedagogiska institutionen 
vid Örebro universitet utgör en stimulerande forsknings- och arbetsmiljö, så-
väl som helhet som i olika forskargrupper och projekt. Introduktion till den 
didaktiska forskningens värld gavs genom min magistrandtjänst knuten till 
Didaktikforum på institutionen. Ur denna miljö och de utvecklande samtal 
som fördes med magistrandkollegor och under ledning av Leif Östman och 
senare Kjell Gustavsson växte ett intresse fram för de didaktiska forsknings-
frågorna. Detta intresse kunde sedan vidareutvecklas inom forskarutbild-
ningsprogrammet ”Medborgerlig bildning och politisk socialisation” och 
i forskningsgruppen ”Utbildning & Demokrati”, båda under vetenskaplig 
ledning av min handledare Tomas Englund. Jag vill rikta ett stort tack för 
visat intresse kring min forskning, för uppmuntran, kritiska kommentarer 
och annat stöd till de personer som jag har mött i dessa miljöer. Ett alldeles 
speciellt tack går naturligtvis till min handledare med vilken jag genom 
åren delat ett intresse för samhällsundervisning och demokratifrågor. Ett 
intresse som har inspirerats och utvecklats vidare genom att jag fått ta del 
av din omfattande forskarerfarenhet och stora vetenskapliga kunnande på 
många olika sätt. Tack Tomas! Ett personligt tack vill jag dessutom rikta 
till några personer som läst och givit värdefulla kommentarer i olika ske-
den av arbetet med denna uppsats; nämligen Ylva Boman, Eva Hultin, Jan 
Morawski och Inga Rebenius.
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En annan omgivning som också varit betydelsefull för mitt arbete med 
didaktiska frågor är Alléskolan i Hallsberg där jag har min gymnasielärar-
tjänst sedan drygt trettio år, numera på deltid. Mina elever och lärarkol-
legor där har varit och är en outtömlig inspirationskälla, när det gäller att 
utveckla tankar kring lärande om samhälle och demokrati. De elever och 
lärare som ställde upp på mina gruppsamtal kring samhällsundervisning 
och demokrati har givit mycket värdefulla synpunkter. En uppskattande 
tanke går även till de lärarstudenter som jag har mött genom arbetet med 
samhällskunskapens didaktik i lärarutbildningen vid Örebro universitet 
för spännande och givande samtal kring ämnesdidaktiska frågor. Sist, men 
på sätt och vis också först, går så mitt tack till min familj som genom alla 
år då den pedagogiska och didaktiska litteraturen samt skrivandets veder-
mödor tagit uppmärksamhet från det vardagsnära visat stor förståelse och 
uppmuntrat mig att fortsätta inom forskningens värld. 

Örebro i maj 2004
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KAPITEL 1

Inledning

Demokratifrågor har haft en framskjuten position i talet om skolan och 
i samhällsdebatten under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. 
Detta kan exemplifi eras med skolkommitténs delbetänkande Infl ytande på 
riktigt, värdegrundsprojektet, nya kursplaner med speciellt demokratifokus, 
demokratiutredningens arbete med olika forskarvolymer och småskrifter 
och senare huvudbetänkandet En uthållig demokrati samt regeringens 
 demokratiproposition Demokrati för det nya seklet.1

När vi talar om skola och demokrati träder vi in i ett synnerligen mångfa-
setterat, komplext och alltjämt utmanande område som gäller såväl skolans 
demokratifostrande uppdrag i en vidare kontext som mer specifi ka frågor 
om olika ämnens kunskapsuppdrag samt relationer mellan dessa. Skolans 
demokratiuppdrag formulerades för första gången i samband med att den 
politiska demokratin infördes i Sverige 1918–1921 till exempel genom äm-
net medborgarkunskap i fortsättningsskolan. Efter det andra världskriget, 
speciellt genom 1946 års skolkommission, fi ck skolans demokratifostrande 
funktion en alltmer framskjuten roll, något som bland annat kommit till 
uttryck i skollag samt i läroplans- och kursplanetexter.2 Inom forsknings-
området utbildning och demokrati har studier genomförts bland annat 
utifrån ett historiskt och läroplansteoretiskt perspektiv av Tomas Englund 
(till exempel 1986a, b, 1994) i såväl hans avhandling som i ett fl ertal andra 
projekt och texter – ett arbete som även har utvecklats och fördjupats inom 
forskningsgruppen SOC-INN/Utbildning & Demokrati med ett fl ertal av-
handlingar på temat utbildning och demokrati som resultat.3 Det ämnes-
didaktiska forskningsfältet som berör samhällsunder vis ningen är däremot 
av relativt ringa omfattning. Det är främst Folke Vernerssons (1994, 1999) 
studier kring didaktikens huvudfrågor och lärares uppfattningar om ämnet, 
Lars-Erik Bjessmos (1994) undersökningar av elevers samhällsbilder, Anders 
Wello Westlins (till exempel 2000a, b) arbeten om samhällorienteringens 
didaktik med inriktning mot teknik och  Agneta Bronäs (2000a) forskning 
kring demokratibilder i läroböcker som jag kan relatera mitt arbete till. 
Till detta kan läggas några amerikanska undersökningar som jag redovisar 
bland annat under mina utgångspunkter.
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1.1 Skolans många demokratiområden
Demokrati förekommer således i en mängd olika sammanhang i skolans 
värld. I läroplanerna fi nns fl era allmänna formuleringar till exempel kring 
värdegrundsfrågor och elevers deltagande och infl ytande över undervis-
ningen (elevdemokratiperspektivet). I skolans kursplaner, främst i SO och 
samhällskunskap, talas om ett demokratiuppdrag för undervisningen. De-
mokrati är även ett prioriterat område i skollagen och i kommunernas 
skolplaner. Ett sätt att beskriva och analysera detta komplexa område kan 
vara att betrakta det så att det fi nns fl era mer eller mindre åtskilda sätt att 
tala om demokrati i dagens svenska skola. En sådan översiktlig uppdelning 
kan, utifrån mina utgångspunkter, göras enligt följande: värdegrundsfrågor, 
elevers infl ytande och delaktighet samt skolans samhällsundervisning.

1.1.1 Värdegrundsfrågor
De nu gällande läroplanerna för förskolan och skolan, Lpfö 98, Lpo 94 och 
Lpf 94, inleds med en presentation av förskolans och skolans värdegrund 
och uppgifter/uppdrag. Därvid fastslås i den första meningen att ”Det of-
fentliga skolväsendet vilar på demokratins grund” och i enlighet med skollag 
och läroplan ”att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar” (Lpo 94, s 5). Vidare exem-
plifi eras i den följande texten några av dessa grundläggande värden: ”Män-
niskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 
och utsatta” och det framhålls att detta ska förverkligas genom ”individens 
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (Lpo 94, 
s 5).

1.1.2 Elevers infl ytande och delaktighet
Senare i samma avsnitt, men under rubriken ”Rättigheter och skyldig-
heter”, konstateras att det inte är tillräckligt att i undervisningen enbart 
förmedla kunskaper om samhällets grundläggande värderingar utan att 
”Under visningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda 
eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet”. I skolans vardagliga arbete 
ska eleverna därigenom ”utveckla sin förmåga att utöva infl ytande och ta 
ansvar” (Lpo 94, s 6–7).

Här möter således redan i läroplanens första avsnitt två delvis olika fram-
ställningar av demokratin i skolan. I det första stycket handlar det främst om 
demokrati som innehåll genom den så kallade demokratiska värdegrunden 
och i det följande stycket om demokrati som form genom demokratiska ar-
betsformer, elevers infl ytande och ansvar. Det är också inom det sistnämnda 
området som ordet demokrati mest frekvent förekommer i Lpo 94. I avsnittet 

Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   16Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   16 07-10-23   11.45.2807-10-23   11.45.28



17

”Elevers ansvar och infl ytande” lyfts sådana demokratiska principer fram, 
i såväl mål som riktlinjer, att skolan skall sträva efter att varje elev ”har 
kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former” (Lpo 94, s 13).

1.1.3 Skolans samhällsundervisning4

I kursplanerna i de samhällsorienterande ämnena möter ytterligare en an-
nan framställning av demokratin dels som ett politiskt styrelsesätt, dels 
som livsform och ett allmänt förhållningssätt. I ämneskommentarerna till 
kursplanen i samhällskunskap för såväl grund- som gymnasieskolan fram-
hålls att ämnet har som en särskild uppgift att ta upp demokratifrågorna 
med utgångspunkt i värdegrunden i ett analyserande perspektiv samt att 
utveckla elevernas förmåga att granska, värdera och ta ställning.5 Jag upp-
fattar detta som ett uppdrag till lärarna i samhällskunskap att organisera 
studierna i ämnet så att de unga utvecklar en demokratisk medborgarkom-
petens med förankring i såväl värdegrunden som i elevernas infl ytande över 
skolarbetet.

I olika utvärderingar och forskningsrapporter om skolans demokratifost-
rande uppdrag från det senaste decenniet redovisas en mängd svårigheter 
och problem när det gäller att uppnå målen (se vidare nedan till exempel 
avsnitt 3.1). Ett övergripande och inspirerande intresse för mig är vilken 
koppling som kan göras mellan skolans tillkortakommanden och det ut-
redningsarbete som gjorts med syfte att fördjupa och utveckla kvaliteten 
på demokratin i vårt samhälle samt vilka framtida konsekvenser detta kan 
ha för skolans demokratiuppdrag.6 Mer specifi kt intresserar jag mig i detta 
arbete för samhällsundervisningens demokratiska dimensioner utifrån ett 
(ämnes)didaktiskt perspektiv och med speciellt fokus på gymnasieskolan.
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KAPITEL 2

Syfte, frågeställningar och uppsatsens
disposition

Det övergripande syftet med föreliggande licentiatuppsats är att utifrån den 
aktuella demokratidiskussionen i skola och samhälle och skilda erfarenheter 
från samhällsundervisningens praktik undersöka möjligheter och svårighe-
ter när det gäller att fördjupa demokratifostran i skolans samhällsunder-
visning. Det är speciellt några olika begrepp som jag avser att undersöka 
i denna didaktiska studie, dels demokratiutredningens och regeringens tal 
om demokratisk medvetenhet7 med åtföljande kopplingar till demokratiska 
vanor, karaktärsegenskaper och medborgerliga dygder, dels begreppet deli-
berativa samtal som förts fram av Skolverket och Utbildningsdepartementet 
för en fördjupad kommunikation i skola och undervisning. Förutom mot 
dessa begrepp riktas mitt intresse mot frågan om hur elevers delaktighet 
kan bidra till en fördjupad demokratisk utveckling inom det undersökta 
området. Syftet är således att pröva dessa begrepp när det gäller att utveckla 
några demokratiska dimensioner i skolans samhällsundervisning.

Uppsatsens syfte preciseras genom följande frågeställningar:

• Kan innehållsdimensionen i skolans samhällsundervisning fördjupas 
med hjälp av begreppen demokratisk medvetenhet och medborgerliga 
dygder? I så fall hur?

• Kan kommunikationsdimensionen i skolans samhällsundervisning 
utvecklas med hjälp av begreppet deliberativa samtal? I så fall hur?

• Hur kan en meningsfull och engagerande samhällsundervisning för 
unga medborgare utvecklas genom en fördjupad delaktighet?

I det närmast följande kapitlet (kapitel 3) redovisas mina utgångspunkter 
utförligare och i kapitel 4 presenteras studiens teoretiska perspektiv. Som 
teoretisk inspirationskälla och referensram avser jag att använda ett per-
spektiv som är inspirerat av den amerikanska pragmatismen så som denna 
kommer till uttryck i John Deweys texter främst inom området demokrati 
och utbildning. Vad kan jag därigenom få hjälp med att se – av möjlighe-
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ter och svårigheter – genom att lägga Deweys texter bredvid en aktuell 
svensk kontext kring utbildning och demokrati med inriktning mot sko-
lans samhällsundervisning? Vilka ytterligare frågor kan efterhand ställas, 
med hjälp av mitt teoretiska perspektiv, för att fördjupa mitt resonemang 
om och min förståelse av området utbildning och demokrati relaterat till 
mitt övergripande syfte? De metodiska övervägandena redovisas närmare 
i kapitel 5 dels när det gäller de textstudier som genomförs i kapitel 6–8, 
dels de gruppsamtal/intervjuer som genomförs med elever och lärare och 
som redovisas i kapitel 9. Dessa samtal får karaktären av en pilotstudie 
för forstsatt forskningsarbete samtidigt som de bidrar med ett helt aktuellt 
perspektiv och fl er röster kring uppsatsens frågeställningar. I det avslutande 
kapitlet (10) sammanfattas uppsatsen och diskussionen fördjupas.
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KAPITEL 3

Några utgångspunkter

Under denna rubrik redovisas några av de utgångspunkter som jag använt 
mig av för att fi nna en väg in i mitt licentiatprojekt. Det är i första hand 
olika erfarenheter avseende samhällsundervisningens praktik och arbetet 
med elevdemokratiska frågor från det senaste årtiondet såsom dessa kom-
mer till uttryck i ett antal utvärderingar med åtföljande kommentarer samt 
i aktuell forskning. Dessutom redovisar jag kortfattat några tankar och 
idéer från den aktuella demokratidiskussionen i samhälle och skola. Dessa 
har jag hämtat från Demokratiutredningens slutbetänkande och regering-
ens demokratiproposition samt från några texter utgivna av Skolverket 
och Utbildningsdepartementet. Härigenom har jag fått mitt intresse för de 
begrepp som står i fokus för uppsatsen; nämligen demokratisk medvetenhet/
medborgerliga dygder, deliberativa samtal och elevers delaktighet i skolans 
samhällsundervisning. Urvalet av dessa texter har skett successivt genom 
arbetet med ämnesdidaktiken i lärarutbildningen, där jag försöker hålla mig 
uppdaterad kring den ämnesdidaktiska litteraturen och i samband med ut-
veckling av ämnesdidaktiska kurser samt genom arbetet med pm-skrivande 
inom de forskarutbildningskurser som jag deltagit i med inriktning mot 
medborgerlig bildning och politisk socialisation. Jag har inga anspråk på 
att urvalet ska vara heltäckande, men bedömer att jag har en god överblick 
över i första hand det ämnesdidaktiska fältet.

3.1 Samhällsundervisning under 1990-talet
– några utvärderingar/aktuell forskning
I såväl svenska som amerikanska utvärderingar av skolans undervisning i 
samhällskunskap respektive civics kommer elevers kritik av och önskemål 
om ”intressantare” undervisning till uttryck. David Mathews (1996) redovi-
sar olika utvärderingar av hur man ser på politik och samhällsundervisning 
bland amerikanska elever i början av 1990-talet. Han konstaterar att de ofta 
talar mer om sina rättigheter, mer om vad de styrande (the government) kan 
göra för dem än om sina egna skyldigheter som medborgare. ”They don’t 
seem to ‘remember’ that a citizen, by defi nition, is someone active in public 
life of community and country – that citizens are more than individuals 

Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   21Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   21 07-10-23   11.45.3007-10-23   11.45.30



22

living responsible private lives” (Mathews 1996, s 273–274). Mathews kopp-
lar denna inställning till otillräckligheter i skolans samhällsundervisning 
samtidigt som han konstaterar att eleverna vet vad som saknas, nämligen att 
olika perspektiv sällan kommer till uttryck, att man inte lyssnar tillräckligt 
på varandra och inte överväger olika lösningar på samhällsproblem. De 
kunskaper och färdigheter de vill utveckla gäller ”the ability to keep an open 
mind, to stand in another person’s shoes, to change, and to make decisions 
with others” (Mathews 1996, s 275). Utifrån bland annat dessa förhållan-
den konstaterar Mathews att det föreligger ett behov av att förändra eller 
omförstå samhällsundervisningen (”reformulation of civic education”).

I samband med de nationella utvärderingarna i Sverige av undervisningen 
i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 9 (1992 och 1995) kommer 
en del kritiska synpunkter till uttryck. Gunilla Svingby (1997) skriver att 
genomgående prioriteras formella och abstrakta kunskaper framför person-
liga och konkreta. Utrymmet var litet för elevernas erfarenheter och frågor 
liksom för det aktuella och nära. En viktig slutsats i dessa sammanhang är 
att eleverna vill arbeta med frågor som berör, med näraliggande problem, 
med riktiga och svåra frågor och verkligt innehåll. ”Medan undervisningen 
är koncentrerad på att lära ut fakta, abstrakta strukturer och oomstridda 
värden, är många elever mer intresserade av det personliga, det problema-
tiska, det dynamiska och det relationella. Det, som många elever efterfrågar, 
är en mer komplex och samtidigt mer personlig och konkret undervisning” 
(Svingby 1997, s 18).8

Andra kritiska synpunkter på skolans samhällsundervisning gäller vad 
som uppfattas som en passiv inriktning av studierna. Så skriver exempelvis 
regeringen i demokratipropositionen ”Den svenska skolan förmedlar emel-
lertid en bild av en alltför passiv medborgarroll i demokratin.” Medborgaren 
framställs enligt läroböcker ”som bärare av makt, men inte som ut övare av 
makt.” (Prop. 2001/02:80, Demokrati för det nya seklet, s 117). En liknande 
uppfattning kommer till utryck hos Agneta Bronäs (2000a) när hon i sin 
avhandling, Demokratins ansikte, jämför demokratibilder i svenska och 
tyska samhällskunskapsböcker för gymnasiet. ”De demokratibilder som 
framtonar i de svenska läroböckerna har ett paternalistiskt drag som för 
med sig att medborgarna och framför allt eleverna betraktas som okunniga, 
ansvarslösa och oengagerade” (Bronäs 2000a, s 249). Bronäs beskriver hur 
läroböckerna betonar vikten av att medborgarna engagerar sig och för fram 
sina åsikter. Trots detta framställs deras förmåga som otillräcklig ”parallellt 
med att politikers förmåga och kunskap framstår som vida större och en 
anledning till att de ensamma styr landet” (Bronäs 2000a, s 249).

Bronäs (2000b) skriver även i ett annat sammanhang om hur texterna i 
läroböckerna ”vänder sig till en blivande medborgare, en som ännu inte räk-
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nas” (Bronäs 2000b, s 28). Hon noterar också texternas starkt förmedlande 
karaktär och en tydlig tendens att övertala i stället för att övertyga läsaren. 
Sammantaget visar detta, enligt Bronäs, på en monologisk syn på kunskap 
och hon förespråkar i stället en mer dialogisk inriktning som är mer öppen 
och ”baserad på problematiseringar och verkligen ta[r] ung domars frågor 
på allvar” (Bronäs 2000b, s 28). Hon konstaterar att en framställning av 
demokratin på det sätt som förekommer i läroböcker inte lockar eleverna 
till att engagera sig och för att ändra på förutsättningarna så bör man börja 
med att förändra demokratibilderna i läroböckerna. En väsentlig fråga i 
detta sammanhang är vilken roll läroböckerna spelar för undervisningen i 
samhällskunskap idag och vilka andra delar av undervisningen som stöder 
eller motverkar den bild som Bronäs tecknar. Vilka demokratibilder möter 
oss i andra sammanhang i dagens samhälle? Här kan man jämföra medier-
nas roll och rapporteringen från den politiska världen till exempel uppgifter 
om många avhopp bland unga politiker för att de inte upplever sig kunna 
påverka ens när de är verksamma inom partier och som förtroendevalda.9 
Andra aspekter på detta område framkommer genom det arbete som sker 
vid University of Wisconsin-Madison under professor Diana Hess ledning 
där man bland annat samarbetar med olika skolor som ger kurser i Con-
troversial Public Issues Discussions (CPI).10

3.2 Elevers infl ytande och delaktighet
– några utvärderingar/aktuell forskning
När det gäller läroplanens betoning att skolarbetet ska bedrivas i demo-
kratiska arbetsformer så sägs att eleverna ska dels utveckla sin förmåga, 
dels utöva infl ytande och ta ansvar för skolarbetet. Dessa frågor om elevers 
deltagande kan sammanfattas med hjälp av det mångtydiga begreppet ele-
vinfl ytande. För en kritisk diskussion kring detta begrepp kan nämnas Eva 
Forsbergs (2000) avhandling Elevinfl ytandets många ansikten. En annan 
avhandling inom området är Gunvor Selberg (1999), Elevinfl ytande i läran-
det. Trots att skollag, läroplaner och andra styrdokument i mål, riktlinjer 
och andra texter föreskriver ett reellt elevinfl ytande över arbetet i skolan ser 
verkligheten annorlunda ut. Det stora gapet mellan retorik och praktik när 
det gäller demokratin i skolan uppmärksammas då och då i debatten11, men 
för närvarande är det inte någon större uppmärksamhet kring problemati-
ken på den offentliga arenan. Anita Lindgren (1994) konstaterar när hon 
undersöker elevers infl ytande över innehåll och arbetssätt i undervisningen 
att ”vilken utredning eller forskning man väljer att referera, så fastslås hela 
tiden samma sak: elevernas infl ytande i skolan är mycket litet” (s 108)2. I 
Skolverkets rapport om läget i grundskolan 1999 konstateras, enligt Fors-
berg (2000), att elevers infl ytande ökat något, men att situationen långt ifrån 
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är bra: ”i förhållande till den bild som ges i olika kvantitativa undersök-
ningar framstår elevers beskrivning av vardagen här som nattsvart” (citerat 
i Forsberg 2000, s 17).  Selberg framhåller i sin avhandling att ”systematiska 
undersökningar visar att elever har få möjligheter att engagera sig och ta an-
svar för sitt lärande” (s 48). Detta samtidigt som ett fl ertal undersökningar 
visar att elever verkligen vill ha ett ökat infl ytande. Vilka konsekvenser får 
då detta för skolans möjligheter att fostra demokratiska medborgare när 
lagar och läroplaner med fl era texter föreskriver ett verkligt elevinfl ytande 
och detta sedan inte tillämpas i tillräcklig omfattning i skolvardagen?

När man inom Värdegrundsprojektet diskuterar barn- och ungdoms-
perspektivet konstateras att detta måste stärkas och att en kommunikativ 
skoldemokrati måste involvera barn och unga på ett annat sätt än idag – till 
exempel framhålls att ungdomar generellt tycker att alla elever i skolan 
borde få se och diskutera innehållet i läroplanerna. Elevorganisationen 
har i en rapport till värdegrundsprojektet givit uttryck för sina tankar på 
följande sätt: ”Om eleverna kände till sina rättigheter kunde de hjälpa till 
att driva skolan till att faktiskt uppnå de politiskt satta målen för skolan” 
(citerat i Gunilla Zackari & Fredrik Modigh 2000, s 3012). Dessa tankar 
kan även jämföras med uppfattningar som kommer till uttryck i Ds 2001:48, 
Samverkande styrning, där frågor om läroplaners textinnehåll och elevers 
möjligheter till ökat infl ytande berörs. När den framtida situationen på det 
elevdemokratiska området diskuteras, noterar man att det främst handlar 
om att utveckla fungerande relationer mellan barn/ungdomar och vuxna i 
skolan. Sådana relationer berör främst frågor om frihet och hänsyn, men 
även maktfördelningen mellan till exempel lärare och elever. Frågor om 
ungdomars makt och deltagande i samhället utanför skolan har också be-
handlas i fl era rapporter under den aktuella tidsperioden.13

3.3 En uthållig demokrati och demokrati för det nya seklet
De tankar och förslag som kommer till uttryck i demokratiutredningens 
slutbetänkande och i regeringens så kallade demokratiproposition syftar till 
att stärka och långsiktigt fördjupa den svenska demokratin.14 Demokrati-
utredningen valde en moralisk grund till försvar för demokratin som bygger 
på en övertygelse att alla människor har lika värde. ”Det viktigaste ordet 
i demokratin stavas varken ’jag’ eller ’du’ utan ’vi’ – ömsedigt beroende av 
varandra och förpliktade att lösa våra konfl ikter fredligt, demokratiskt” 
(SOU 2000:1, s 232–233). Vidare pekar man på behovet av att förstärka 
medborgarnas egen demokratiska värdegrund. Detta benämns i slutbe-
tänkandet som medborgaranda och sägs bygga bland annat på följande 
karaktärsegenskaper eller dygder ”… kritisk rationalism (vilja att sätta sig 
in i olika frågor, ifrågasätta och förstå hur andra resonerar etc.), laglydighet 
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(skyldighet att följa lagar) och solidaritet (oegennyttig hållning till medmän-
niskor, empati)” (SOU 2000:1, s 233).

En uthållig demokrati sägs förutsätta att den demokratiska medveten-
heten höjs hos såväl medborgarna som deras företrädare. Det konstateras 
vidare i slutbetänkandet att skolningen i demokratisk medvetenhet måste 
förbättras. Detta är ett ansvar som ska delas av alla, men folkbildning, 
forskning och skolan anses spela en särskilt viktig roll.

Vi vill särskilt betona skolans ansvar för att förbereda de uppväx-
ande medborgarna för ett deltagande i den stora demokratins frågor. 
Den måste utveckla kunskaper om och insikter i konkurrerande 
samhälls- och historieuppfattningar och dess konsekvenser – och 
själv vara en demokratisk miljö som tillåter oenighet. Det som gör 
demokratin till demokrati är inte att vi är eniga utan att vi har rätt 
att vara oeniga och t.o.m. uppmuntras därtill. Utbildningssystemet 
är en central mötesplats för skilda kulturer och synsätt. Där kan vi 
utveckla en förmåga till samtal och en ömsesidig respekt kring de 
frågor som binder oss samman: Hur ska vi umgås, hur ska samhället 
utformas, och hur ska vi lösa konfl ikter utan våld eller hot om våld? 
(SOU 2000:1, s 234).

Avslutningsvis konstateras att skolan inte bara har ”till uppgift att lära ut 
kunskaper om demokrati, moral och kritiskt tänkande (bland annat kring 
mediernas nyhetsförmedling). Den måste också vara en demokratisk arena; 
eleverna måste få uppleva demokrati i praktiken” (SOU 2000:1, s 234).15

Förutom om skolans roll när det gäller att utveckla den demokratiska 
medvetenheten talas det om behovet att öppna fl er offentliga rum för poli-
tiska samtal. Som exempel nämns olika möjligheter att kommunicera med 
hjälp av datorer samt bibliotekens, mediernas och politikernas/partiernas 
roll i detta sammanhang. En speciell kritik och ett krav på ansvar riktas där-
vid mot medierna. ”Politikens medialisering har visat sig ha konsekvenser 
som inte gynnar den demokratiska medvetenheten. När politiska debatter 
integreras i samma medier och program som underhållning och det politiska 
samtalet bedöms utifrån underhållningsvärden, tenderar detta att banalisera 
politiken” (SOU 2000:1, s 234). Samtidigt som värdet av mediernas frihet 
och oberoende i en demokrati stryks under betonas att denna frihet också 
kräver ett ansvar och en god journalistisk etik.

I regeringens demokratiproposition, Demokrati för det nya seklet, (Prop. 
2001/02:80) återkommer resonemanget om demokratisk medvetenhet. Där-
vid framhålls att

En demokratisk medvetenhet är en insikt om att det är medborgarna 
i en demokrati som utgör demokratin. Det är en insikt om att demo-
kratin inte bara ger rättigheter utan att medborgarna i en demokrati 
också har ett ansvar. Det handlar här om varje medborgares skyldig-
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het att visa tolerans och respekt för andra människor. Det handlar 
om empati och solidaritet, och om ett engagemang och ansvar som 
sträcker sig utöver egenintresse, familjeband, kön, etnicitet, religion 
etc. En demokratisk medvetenhet handlar om att känna det ansvar 
för demokratins fortlevnad som var och en har. … En uthållig de-
mokrati förutsätter att den demokratiska medvetenheten är stor hos 
medborgarna och deras företrädare. … Skolningen i demokratisk 
medvetenhet måste förbättras ytterligare. Särskild tyngd bör läg-
gas vid att utveckla metoder för att förankra ett demokratiskt med-
vetande bland barn och unga (Prop. 2001/02:80, s 116).

Under rubriken ”Skolan som kunskapsförmedlare och demokratisk arena” 
konstateras, som nämnts ovan, att skolan idag förmedlar en alltför passiv 
syn på medborgarnas roll och möjligheter i vår demokrati. Det är viktigt att 
innehållet i undervisningen förmedlar värdet av politiskt aktiva medborgare 
i en demokrati. Bilden av demokratin bör, enligt propositionen, vara ”att 
den inbegriper många former av politisk aktivitet, både traditionella och 
icke traditionella” (Prop. 2001/02:80, s 117). Vidare uttrycks en uppfattning 
att skolor som främjar ett öppet diskussionsklimat och bjuder in eleverna 
att aktivt delta i utformningen av skolans vardagsliv lyckas bättre med un-
dervisningen i demokrati- och samhällsfrågor än andra skolor. Dessutom 
understryker regeringen centrala delar i demokratiutredningens slutbetän-
kande när det gäller skolans roll och framhåller

vikten av att skolan förmedlar kunskaper om och insikter i konkur-
rerande samhälls- och historieuppfattningar och dess konsekvenser 
samt värdet av aktiva medborgare. Dessutom måste skolan vara en 
demokratisk arena där eleverna själva får uppleva demokrati i prakti-
ken. Infl ytandet bör fi nnas på elevnivå, klassnivå och skolnivå (Prop. 
2001/02:80, s 118).

Enligt propositionen bör det läggas en särskild tyngd vid att utveckla me-
toder för att förankra ett demokratiskt medvetande bland barn och unga. 
Enligt min uppfattning är detta emellertid bara en liten del av ett betydligt 
större problemkomplex. Här handlar det om ett omfattande didaktiskt 
forskningsfält, där såväl innehållsfrågor som arbetssätt behöver problema-
tiseras med inriktning mot att barn och unga utvecklar ett fördjupat kun-
nande i och om den svenska demokratin såväl som livsform som politiskt 
system, där syftet bör vara att de unga ska kunna utöva demokrati i sin 
skolvardag. Ett innehållsområde för vidare problematisering/forskning är 
det som i demokratiutredningens slutbetänkande benämns medborgaranda 
och demokratisk medvetenhet och som bland annat sägs bygga på ett antal 
karaktärsegenskaper, vad som även kan kallas medborgerliga dygder.
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3.4 En fördjupad kommunikation i skolan
Kommunikation, argumentation och samtal samt kommunikativ kompetens 
är uttryck som blivit mer frekventa i talet om demokrati och utbildning 
under senare år. Ett sådant exempel är den gemensamma kursplanetexten 
för grundskolans samhällsorienterande ämnen i kursplan 2000. Där fastslås 
under avsnittet som behandlar demokrati som livsform och politiskt sys-
tem att SO-ämnena lyfter fram makt- och konfl iktperspektiv och betonar 
”värdet av samtal och argumentation mellan företrädare för skilda åsikter” 
(Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena, 2000). 
Vidare konstateras att de demokratiska värdena inte är något som är givet 
en gång för alla, utan samhällets medborgare måste tillsammans tolka, för-
ankra, försvara och ständigt utveckla demokratin. I SO-ämnena är det ”ett 
viktigt inslag att låta eleverna urskilja och bearbeta etiska valsituationer, 
argumentera för och se konsekvenserna av olika ställningstaganden och 
tillvägagångssätt” (Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande 
ämnena, 2000).

Ett annat sammanhang där kommunikation och samtal betonas är i 
texter som har publicerats i samband med skolans värdegrundsarbete. Ett 
exempel på detta är följande: ”I samtal kan olika uppfattningar och vär-
deringar brytas mot varandra. Samtalet innefattar både en strävan efter 
att individen själv gör etiska ställningstaganden genom att lyssna, över-
väga, söka argument och värdera, samtidigt som samtalet utgör ett viktigt 
instrument för att utveckla förståelse för sina egna och andras åsikter” 
(Skolverket 2000, En temabild om värdegrunden – Med demokratin som 
uppdrag, s 8). Ett annat exempel, där samtalet sätts i fokus är Skolverket 
(2000), En fördjupad studie om värdegrunden. Det sker utifrån en ansats 
som benämns deliberativ demokrati eller samtalsdemokrati. Där samtalet 
ses som ”den ömsesidiga kommunikationen kring skilda problem och olika 
sätt att uppfatta värden, som en fundamental länk i en kollektiv viljebildning 
som syftar till att uppnå konsensus” (s 9). Även i demokratiutredningen 
och propositionstexten som redovisats ovan fi nns dessa uttryck med, och 
är kopplade till arbetet i skolan. I demokratiutredningen talas om skolans 
uppgift att ”utveckla en förmåga till samtal och en ömsesidig respekt kring 
frågor som binder oss samman” (SOU 2000:1, s 234). I demokratipropositio-
nen betonas värdet av att skolor främjar ett öppet diskussionsklimat för att 
en framgångsrik undervisning i demokrati- och samhällsfrågor ska kunna 
bedrivas. Detta är några exempel som visar på en tydlig trend inom skolans 
samhällsundervisning och demokratifostran i aktuella dokument. Till detta 
kommer även ett uttalat intresse bland barn och unga av att få diskutera 
exempelvis ”verkliga” och svåra samhällsfrågor och etiska dilemman (jäm-
för Svingby 1997). En annan text som är betydelsefull i sammanhanget är 
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Englund (2000) Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv 
och aktuella förutsättningar. Den kommer att behandlas i kapitel 7. Ett an-
nat sammanhang där kommunikation i olika former sätts i fokus inom den 
pedagogiska forskningen är det så kallade sociokulturella perspektivet på 
kunskap och lärande, där exempelvis fl erstämmighet, dialog och samspel 
används som centrala begrepp.16 Jag avser att även återkomma till detta.  Jag 
uppfattar dessa skilda uttryck som en viktig inspirationskälla när det gäl-
ler att undersöka möjligheter och svårigheter för en samhällsundervisning 
och demokratifostran i skolan där begrepp som demokratisk medvetenhet, 
deliberativa samtal och elevers delaktighet sätts i fokus för forskning, un-
dervisning och den didaktiska debatten.

3.5 Ett (ämnes)didaktiskt perspektiv
Till sist i detta kapitel, där några utgångspunkter för arbetet redovisas, är 
det avsikten att kort säga något om vilka didaktiska perspektiv som ligger 
till grund för mina överväganden i denna uppsats. Det didaktiska forsk-
ningsfältet i Sverige började växa fram under 1980-talet. Detta skedde bland 
annat genom förändringar inom den pedagogiska forskningen i riktning 
mot mer innehållsrelaterad forskning. I förarbetena till grundskollärarre-
formen 1988 talas också om att de blivande lärarna ska utbildas i didaktik. 
Mycket snart utvecklades såväl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska 
inriktningar och vetenskapliga frågor om pedagogik, didaktik och lärande. 
Dessa frågor har också aktualiserats genom den senaste lärarreformen. Lä-
rarutbildningskommittén (LUK) ifrågasatte den traditionella uppdelningen i 
undervisningsämnen, pedagogik, metodik, ämnesdidaktik och praktik och 
föreslog ett nytt vetenskapsområde benämnt utbildningsvetenskap (SOU 
1999:63, s 71 respektive s 30).

Avvägningen mellan pedagogik och allmändidaktik å ena sidan och 
ämnes didaktik å den andra har ventilerats i olika sammanhang. Englund 
(2001) skriver i ett debattinlägg att ”den goda ämnesdidaktiska forsk-
ningen befi nner sig nära och problematiserar sina objekt via pedagogiska 
och allmändidaktiska perspektiv” (s 240). Även Westlin (2000a) pekar på 
betydelsen av att ämnesdidaktiken utvecklar relationen till allmändidak-
tiska problem för att understryka olika perspektiverande aspekter och inte 
”fastna” i alltför snäva ämnesteoretiska kopplingar. Enligt Säfström (2000) 
belyser didaktiken som forskningstradition undervisning och lärande och 
dess historiska och aktuella förutsättningar. Didaktik som forskning om 
undervisning ”lyfter speciellt fram tre relaterade sätt att betrakta denna 
process som: politik, moral och kommunikation” (s 7).

Relationen mellan ämnesteori och ämnesdidaktik aktualiserades också i 
spåren av LUK:s arbete. Därvid har det förts en diskussion om ämnesdidak-
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tikens hemvist antingen inom det ämnesvetenskapliga eller det pedagogiska 
vetenskapsområdet, men också med ett allt oftare uttalat tredje alternativ att 
betrakta ämnesdidaktik som ett eget kunskapsområde. Därvid har ett antal 
metaforer används för att belysa dessa aspekter. Svein Sjöberg (2000) ser 
ämnesdidaktiken som en bro mellan ämnet och pedagogiken. Bengt Schül-
lerqvist talar med utgångspunkt i lärarutbildningen om ämnes didaktiken 
som ett mittfält med paralleller till fotbollens språk. Från två andra fält, 
pedagogikens eller allmändidaktikens respektive det ämnesvetenskapliga, 
levereras underlag till undervisningsbesluten. Syftet med dessa metaforer är, 
enligt Schüllerqvist (2001), att ”inbjuda till rörelse och utveckling, snarare 
än att frammana bilden av något statiskt” (s 10). Hans slutsats blir att ”äm-
nesdidaktiken bör sträva efter att vinna erkännande som ett eget kunskaps-
område, en speciell forskningsdisciplin, som är besläktad med grannarna, 
men inte underordnad någon av dem” (s 10). Enligt min mening kan en 
strävan efter att betrakta ämnesdidaktiken som ett eget forskningsfält öka 
möjligheterna till att utveckla den didaktiska forskningen med inriktning 
dels mot olika skolämnen, dels mot gemensamma ämnesdidaktiska fråge-
ställningar. Därigenom skulle elevers lärande kunna fokuseras från delvis 
nya dimensioner där det kan bli möjligt att nå längre än inom respektive 
delområde – ämnesteori, pedagogik och undervisningspraktik – var för sig. 
Samtidigt är det viktigt att framhålla de möjligheter som ligger i ett mång- 
och tvärvetenskapligt perspektiv på (ämnes)didaktiska problemställningar 
och den potential som fi nns i att betrakta (ämnes)di daktiken som en utveck-
lande mötesplats för företrädare från ett fl ertal olika vetenskapsområden 
och verksamheter. Det gäller inte minst möten som kan skapas mellan fors-
kare inom olika discipliner och yrkesverksamma lärare till exempel genom 
lärarutbildningen och tillsammans med lärarstudenter.17 Genom didaktisk 
forskning och studenters vfu-uppgifter och examens arbeten kan även elevers 
röster ges ett ökat utrymme i dessa sammanhang.

Det perspektiv på didaktik som ges uttryck i denna uppsats med fokus 
på demokrati och samhällsundervisning ligger i denna mångdimensionella 
skärningspunkt mellan allmändidaktik och ämnesdidaktik. Med ett kom-
munikativt synsätt på lärande och lärandemiljöer placeras de intersubjektiva 
relationerna i möten mellan elever och mellan lärare och elever i centrum för 
intresset. I enlighet med en läroplansteoretisk tradition betraktas valet av 
innehåll och en problematisering av detta innehåll som centralt. Det gäller 
bland annat vilka olika innebörder som lärande och undervisning kan ges 
genom olika val och vilka konsekvenser dessa val kan få för elevers lärande 
och meningsskapande.

Den slutsats som jag kan dra efter att ha redovisat mina utgångspunkter 
är att det framkommer en hel del svårigheter och tillkortakommanden 
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när det gäller demokratins villkor i den situation som jag fokuserar inom 
området demokrati och utbildning. Det pekas på ett behov av att förändra 
samhällsundervisningen utifrån bland annat följande förhållanden: utrym-
met för elevernas egna erfarenheter är litet, inriktningen av studierna är 
alltför passiv och läroböckerna vänder sig till medborgare som ännu inte 
räknas samtidigt som elevernas infl ytande är mycket litet. I andra texter 
möter förslag om att förbättra kvaliteten på vår demokrati genom att höja 
medborgarnas demokratiska medvetenhet och att utveckla en kommuni-
kativ (skol)demokrati. Skolan bedöms spela en stor roll som demokratisk 
kunskaps förmedlare och demokratisk arena. Förändringar behövs därvid 
i riktning mot att de unga ska kunna utöva demokrati i sin skolvardag 
– vara delaktiga i en demokratisk praktik. I det följande kapitlet avser jag 
att redovisa mitt val av ett teoretiskt perspektiv där begrepp som erfarenhet, 
kommunikation, kunskap och handling står i centrum.
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KAPITEL 4

Teoretiska perspektiv

I inledningen till antologin Educating the Democratic Mind skriver  Walter 
C Parker (1996) “there can be no democracy without democrats, and demo-
crats are made, not born” (s 20). Kring frågan om hur demokratiska med-
borgare fostras fi nns en mängd tankar, idéer och svar med utgångspunkt 
i olika perspektiv såväl när det gäller en vidare samhällig kontext som för 
skolan på ett övergripande plan eller för exempelvis ämnet samhällskunskap 
mer specifi kt. Genom min läsning av John Deweys (1916/1999) Demokrati 
och utbildning fördjupades mitt intresse för dessa frågor samtidigt som ett 
intresse väcktes för pragmatismen och dess användning av begrepp som 
utbildning, kommunikation, erfarenhet, mening, kunskap och handling. 
I detta kapitel avser jag att redovisa några utgångspunkter kring ett per-
spektiv som är inspirerat av den amerikanska pragmatismen så som den 
främst kommer till uttryck i John Deweys texter inom området demokrati 
och utbildning. Det är med hjälp av dessa texter, och några uttolkningar av 
dem, samt några av de nyss nämnda begreppen som jag avser att söka efter 
inspiration, tankar och idéer för att kunna synliggöra några olika alternativ 
till dagens situation inom skolans samhällsundervisning och att diskutera 
konsekvenser av dessa.

Dewey stod för en mycket omfattande produktion inom fl era vetenskap-
liga discipliner under sin långa levnad. I dag fi nns återigen ett stort intresse 
för hans bidrag särskilt inom mitt intresseområde där många av hans tankar 
kan uppfattas som aktuella och relevanta trots att de i vissa fall uttrycktes 
för omkring hundra år sedan. Samtidigt fi nns det också en omfattande kritik 
mot Dewey och hans tankar inte minst inom utbildningsområdet där han 
ibland betraktas dels som alltför vag och idealistisk i sina uppfattningar, dels 
som en okritisk förespråkare för progressiva undervisningsidéer. Något av 
detta avser jag att återkomma till efterhand men vill här framhålla ett annat 
område, där jag för egen del förhåller mig kritiskt. Det gäller när Dewey 
intar ett perspektiv som är uteslutande manligt och ibland ”nedlåtande” 
mot människor från andra kulturer. Svårigheten här är att kunna ha någon 
närmare uppfattning om vad som är relaterat till den kultur och tidsanda 
som hans tankar är en produkt av eller vilka eventuellt andra orsaker som 
kan ligga bakom sådana uttryckssätt som vi idag inte förknippar med demo-
kratiska ideal.
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Grundläggande idéer inom pragmatismen är, som jag uppfattar dem, att 
människan är en aktiv och handlande varelse och att kunskap växer fram 
ur dessa handlingar. Den växer fram ur våra erfarenheter så som de kom-
municeras i de praktiska sociala sammanhang som vi är en del av. Oftast 
framskrider utvecklingen i enlighet med vardagliga rutiner. Men ibland 
uppstår en känsla av att utvecklingen kanske är på väg i fel riktning och vi 
stannar upp och refl ekterar över den aktuella situationen och kanske vidtar 
förändringar.18 Att exempelvis Demokratiutredningen tillsattes och att arbe-
tet med Värdegrundsprojektet påbörjades i slutet av 1990-talet kan uppfat-
tas som ett resultat av både en sådan tvekan, när det gäller kvaliteten på vår 
demokrati i samhälle och skola, och en uppfattning om att det fanns vissa 
faror eller problem som vi behövde ta itu med. ”När det uppstår problem, 
eller när vi börjar tvivla på det vi gör, inträder något nytt. Själva tvivlet eller 
problemet blir upphovet till att söka kunskap” (Gustavsson 2000, s 138). 
Den nya kunskap som utvecklas kan således sägas bidra till en lösning av 
de problem vi står inför. ”Kunskap som medel för att lösa problem, och att 
vägleda oss i vårt handlande, är pragmatismens kärna. Kunskapens uppgift 
är att säga oss vilket som är bästa sättet att praktiskt handla. Kännetecknet 
på om kunskapen kan betecknas som riktig, eller sann, är de praktiska 
konsekvenser den får” (Gustavsson 2000, s 138). För en pragmatist blir det 
naturliga således att kritiskt granska och bedöma en handling utifrån vilka 
konsekvenser den har – något som också kommer till uttryck i Pierces så 
kallade pragmatiska maxim ”att en utsagas mening ligger i dess praktiska 
verkan” (Säfström & Östman 1999, s 20). 

Ytterligare perspektiv kring pragmatismen och Dewey har jag, förutom 
Deweys egna texter, även fått genom studier av olika texter av Gert Biesta, 
exempelvis (1995) Pragmatism as a Pedagogy of Communicative Action och 
Biesta och Burbules (2003) Pragmatism and Educational Research. Biesta 
utgår från ett utbildningsfi losofi skt angreppssätt där tankar om utbildning 
fokuseras. Pragmatisk pedagogik är, enligt Biesta (1995), snarare ett sätt att 
tänka om utbildning än att utöva undervisning. Han hävdar att

pragmatic pedagogy should primarily be understood as a framework 
which enables us to envisage education from a specifi c perspective. 
Within this framework we can pose specifi c questions and fi nd sug-
gestions for specifi c answers. Pragmatic pedagogy is a critical and 
constructive tool and not a recipe for educational praxis (Biesta 
1995, s 105).

Utifrån en sådan syn på pragmatisk pedagogik som tankesystem eller red-
skap kan jag ställa ett antal kompletterande frågor inom området utbildning 
och demokrati med speciellt fokus på skolans samhällsundervisning. Biesta 
och Burbules (2003) diskuterar relationen utbildning och demokrati och 
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menar att det sätt på vilket vi förstår den beror på vår syn på kunskap, 
verkligheten och mänskligt handlande och därigenom leder oss till vidare 
fi losofi ska funderingar. Den främsta orsaken till att fördjupa sig i fi losofi ska 
refl ektioner kring forskning om utbildning är att vi med fi losofi ns hjälp 
kan formulera fördjupande frågor.19 Vad har då pragmatismens fi losofer 
att erbjuda? Jag ser möjligheter att genom detta perspektiv såväl bredda 
som fördjupa min syn kring utbildning och demokrati – till exempel genom 
att bidra till att studera/omformulera några av samhällsundervisningens 
centrala demokratifrågor. Enligt Biesta och Burbules (2003) kan pragma-
tismen ses som ett alternativ och detta alternativ kan förstås som ”relevant 
for our understanding of and approach to educational research today, both 
from the point of view of those who conduct educational research and from 
the point of view of those who use, or are affected by, its outcomes” (s 3). 
Enligt detta synsätt kan den som genomför forskning även vara den som 
använder forskningsresultaten. Vad innebär detta (till exempel för min egen 
situation), att i en och samma person vara forskare såväl som lärare? Vilka 
forskningsmässiga möjligheter eller problem följer med denna dubbla roll? 
Vilka frågor kan utvecklas inom den (ämnes)didaktiska forskningen och vad 
kan samhällskunskapslärare lära med hjälp av idéer från pragmatismen när 
det gäller att exempelvis organisera goda lärandemiljöer där unga ska lära 
och utöva demokrati i skola och samhälle? Vilka olika alternativ och vilka 
konsekvenser kan synliggöras med hjälp av mitt teoretiska perspektiv?

4.1 Ett Deweyperspektiv på kunskap
När det gäller att skapa goda inlärningsmiljöer för samhällsundervisning är 
det betydelsefullt att fundera över vilket resultat som förväntas och vilken 
slags kunskap som behövs för att fungera som demokratiska medborgare i 
vårt samhälle. När jag vänder mig till Dewey för att söka efter svar kring 
dessa funderingar har jag funnit att han erbjuder en annorlunda förståelse 
av vad kunskap är och hur människor förvärvar kunskap. För Dewey är 
kunskap inte en statisk avbildning av världen utan snarast en kontinuerlig 
process som ”underlättar” för oss att leva och handla i världen. Det mest 
grundläggande är den nära kopplingen mellan kunskap och handling samt 
den miljö där lärandet äger rum. Detta kommer också till uttryck hos Biesta 
och Burbules (2003) som uttrycker sin uppfattning på följande sätt.

The main signifi cance of Dewey’s pragmatism for educational re-
search lies in the fact that it provides a different account of knowledge 
and a different understanding of the way in which human beings can 
acquire knowledge. Dewey’s approach is different in that he deals 
with questions of knowledge and the acquisition of knowledge within 
the framework of a philosophy of action, in fact, a philosophy that 
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takes action as its most basic category. This connection between 
knowledge and action, is especially relevant for those who approach 
questions about knowledge primarily from a practical angle – such 
as educators and educational researchers (Biesta & Burbules 2003, 
s 9).

Ett sätt att besvara frågan om vilken slags kunskap som behövs för att 
vara en demokratisk medborgare skulle, enligt detta synsätt, kunna vara 
att slå fast att det behövs sådan kunskap som gör det möjligt att handla 
som en demokratisk medborgare. När Dewey (1916/1999) i Demokrati och 
utbildning skriver om förvärvandet av kunskaper, betonar han vikten av 
kommunikation och erfarenhet. Han är kritisk till vad han beskriver som 
en situation där man i skolan alltför ofta anser att ”det kommer an på 
eleverna att ta till sig kunskap som utanförstående åskådare, som om detta 
kan komma till stånd direkt genom en inre kraft” (s 184). Han fortsätter 
med att anmärka på att ”ordet elev har nästan kommit att betyda en som är 
upptagen, inte med att skaffa sig givande erfarenheter, utan med att direkt 
absorbera kunskap” (s 184). Vid en jämförelse med de utvärderingar och 
andra texter som redovisats ovan om elevers infl ytande och delaktighet, 
synes samma kritiska anmärkningar kunna riktas mot den situation som 
redovisas idag, där till exempel de ungas egna erfarenheter och intressen 
inte tas tillvara fullt ut och inte ges utrymme i handling delvis i strid mot 
vad som gäller enligt skollag och skolans styrdokument.

En pragmatist tror inte på möjligheten att föreställa sig kunskap som en 
avbildning av den verkliga världen. Carl Anders Säfström och Leif Östman 
(1999) noterar, med hänvisning till Dewey, att kunskap kan betraktas som 
en förmåga att handla. De konstaterar även att för en pragmatist är det 
naturligt att kritiskt undersöka och bedöma en mänsklig handling utifrån 
vilka konsekvenser den har. När Biesta och Burbules (2003) diskuterar 
denna fråga drar de slutsatsen att Dewey inte bygger sin uppfattning om 
kunskap på en dualistisk uppfattning om “mind and matter” eller mellan 
det inre och en yttre verklighet. I stället utvecklar Dewey en förståelse av 
hur kunskaper förvärvas som är ”naturalistisk” genom att han uppfattar 
kunskapsförvärvande som en händelse närmast i enlighet med naturens 
processer till exempel enligt följande.

Dewey took his point of departure in interactions taking place in 
nature, […] The interactions that are of  specifi c importance for 
Dewey are the interactions between the living human organism and 
its environment. Human action, Dewey argued, is always ’the inter-
action between elements of human nature and the environment, 
natural and social’ (1922b, 9). The interaction – or as he later would 
call it transaction – of organism and environment is an active, adap-
tive, and adjustive process in which the organism seeks to maintain 
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a dynamic balance with its ever-changing environment (Biesta & 
Burbules 2003, s 10).

Genom den ständiga och ömsesidiga transaktionen med vår miljö och våra 
försök att upprätthålla en dynamisk balans med omgivningen utvecklas 
”patterns of possible actions” (Biesta & Burbules 2003, s 11), sådana ”hand-
lingsmönster” som Dewey benämner vanor (se vidare avsnitt 4.4 nedan).  
Hur kan dessa tankar om ”interaction” och ”transaction” användas när vi 
diskuterar samhällslärarens möjligheter och svårigheter när det gäller att 
skapa goda, demokratiska praktiker och inlärningsmiljöer? Vad innebär det 
för forskningen och för såväl läraren som eleverna om vi fokuserar på en 
process i vilken olika handlingsmönster tydligt ges utrymme?

4.2 Kommunikation och undervisning20

Det fi nns en lång tradition inom utbildningsfi losofi n att sätta frågor om 
kommunikation och dialog i centrum för undervisning och lärande. Det är 
insikten om att undervisning är en verksamhet som innebär en relation mel-
lan människor som ligger bakom detta intresse. Biesta (1995) argumenterar, 
utifrån en sådan uppfattning, för en pragmatisk pedagogik där undervisning 
kan förstås som ”en pedagogik för kommunikativt handlande” och han är 
även kritisk till en alltför vanlig uppfattning att barn saknar kompetens 
och social förmåga att delta i verklig kommunikation. Den kritiska frå-
gan är, enligt Biesta (1995), hur samordningen mellan de individuella och 
de gemensamma förhållandena kan ordnas. Detta är även centralt inom 
samhällsundervisningen, speciellt när undervisning och lärande betraktas 
som en process där det mänskliga handlandet är viktigt i enlighet med den 
uppfattning som jag redovisat ovan. Vad innebär då detta vidare utifrån ett 
pragmatiskt perspektiv?21

Dewey diskuterar frågor om undervisning och kommunikation i Demo-
krati och utbildning och gör några intressanta kommentarer när han fastslår 
att det är mer än ett språkligt samband mellan begreppen common, com-
munity och communication.22

Society not only continues to exist by transmission, by communication, 
but it may fairly be said to exist in transmission, in communication. 
There is more than a verbal tie between the words common, com-
munity and communication. Men live in a community in virtue of the 
things which they have in common; and communication is the way 
in which they come to possess things in common. What they must 
have in common in order to form a community or society are aims, 
beliefs, aspirations, knowledge – a common understanding – like-
mindedness as the sociologists say. Such things cannot be passed 
physically from one to another, like bricks; they cannot be shared as 
persons would share a pie by dividing it into physical pieces. The com-
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munication which insures participation in a common understanding 
is one which secures similar emotional and intellectual dispositions 
– like ways of responding to expectations and requirements (Dewey 
1916/1985, s 7).

Att betrakta kommunikation, i enlighet med detta synsätt, som ett sätt för 
människor att bli delaktiga i något gemensamt – att göra något tillsammans 
– leder till frågor om skolor och klassrum som en social och utbildande 
miljö för lärande och undervisning speciellt i ett demokratifostrande per-
spektiv. När Dewey diskuterar detta i ett följande kapitel i Demokrati och 
utbildning framhåller han något som jag uppfattar som avgörande när vi 
diskuterar dessa frågor: ”Vi fostrar aldrig direkt, utan indirekt medelst 
miljön” (s 54). Jag frågar mig därför: Hur tar kunskap och mening form 
genom kommunikation och vilken betydelse har interaktionen mellan elev-
erna och mellan läraren och eleverna samt klassrumsklimatet (det sociala 
livet i klassrummet)? Dewey skriver om relationen mellan det sociala livet 
och kommunikation på följande sätt: ”Det är inte bara så att socialt liv är 
detsamma som kommunikation, utan all kommunikation (och därmed allt 
verkligt socialt liv) är bildande [educative, min anmärkning]” (s 39). Han 
för nu in erfarenhetsbegreppet i sin fortsatta diskussion och relaterar detta 
i ett ömsesidigt förhållande till kommunikationen. ”Man får del av vad 
andra har tänkt och känt, och påverkas, på ett eller annat sätt, av detta. 
Inte heller den man kommunicerar med förblir opåverkad” (s 39). För att 
för tillfället avsluta resonemanget om undervisning och kommunikation 
och som en övergång till att fokusera på erfarenhet och undervisning vill 
jag använda följande längre citat:

För att man ska kunna förmedla en erfarenhet måste den formuleras. 
För att formulera den krävs att man går ut ur den och ser på den så 
som en annan skulle se den, att man överväger vilka kontaktpunkter 
den har med den andres liv, så att erfarenheten kan få en sådan form 
att han kan uppfatta dess mening. Man måste, förutom när det gäller 
banaliteter och rena självklarheter, med fantasins hjälp införliva delar 
av en annans erfarenhet för att på ett förnuftigt sätt kunna berätta för 
honom något om sin egen erfarenhet. All kommunikation påminner 
om konst. Därför kan det med fog sägas att varje social ordning som 
förblir socialt vital är utvecklande [educative, min anmärkning] för 
de inblandade. Först när den gjuts i en form och övergår i rutin förlo-
rar den sin utvecklande kraft [educative power, min anmärkning].

Slutsatsen blir alltså att socialt liv inte bara kräver undervisning och 
lärande för sin egen fortlevnads skull utan att själva processen att 
leva tillsammans är utvecklande [educates, min anmärkning]. Den 
utökar och belyser erfarenheten, den stimulerar och berikar fantasin, 
den leder till ansvarstagande och noggrannhet och skänker liv åt tal 
och tanke (Dewey 1916/1999, s 40).
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Citatet ovan väcker ett antal frågor för refl ektion utifrån den aktuella situa-
tionen i skolan idag. Hur organiserar läraren exempelvis kommunikationen 
så att den blir en ”educative power” och vilka möten skapas med och mellan 
eleverna och deras erfarenheter? I ett senare kapitel avser jag att återkomma 
till dessa frågor till exempel utifrån de utgångspunkter som jag tidigare re-
dovisat från olika utvärderingar av skolans samhällsundervisning. En annan 
intressant utgångspunkt för diskussion erbjuds av Biesta (2003) där han be-
traktar kommunikation som en praktisk process ”i vilken handlingsmönster 
formas och omformas, i vilken mening delas, omskapas och rekonstrueras 
och genom vilken individer växer, ändras och förändras” (s 68).

4.3 Erfarenhet och undervisning
I Experience and Nature skriver Dewey om en form av kommunikation 
där mål och medel är nära relaterade till varandra och där alltför snäva 
perspektiv undviks. Långt ifrån att vara bestämd på förhand, rekonstrueras 
den mänskliga erfarenheten kontinuerligt i kommunikativa möten. ”It is 
only by means of communication that meanings, and consequently life itself, 
can become enriched” (Larry Hickman & Thomas M. Alexander 1998, 
Introduction s x). Dewey erbjuder oss att tänka annorlunda kring erfaren-
hetsbegreppet. Enligt Philip W. Jackson (1998), ber han oss att överge det 
vanliga sättet att se på erfarenhet som någonting som händer enbart inom 
oss, det vill säga som ett väsentligen psykologiskt begrepp. I stället vill han 
ersätta det med ett begrepp som är betydligt mer omfattande, som inbegriper 
såväl det som erfars som den som erfar. För att fördjupa förståelsen av hur 
Dewey använder erfarenhetsbegreppet fortsätter Jackson.

The experiencer changes by undergoing a transformation of the 
self, gaining a broadened perspective, a shift of attitude, an increase 
of knowledge, or any of a host of other enduring alternations of a 
psychological nature. The object of experience changes through the 
acquisition of new meanings. These meanings, once disclosed, are 
potentially communicable to everyone. … An educative experience, 
he [Dewey] explains, is one that does ‘something to prepare a person 
for later experience of a deeper and more expansive quality’ (LW13, 
28) (Jackson 1998, s 5–6).

Distinktionen mellan erfarenheter förbundna med konst och de som för-
knippas med livet i allmänhet och därmed med undervisning och lärande 
är således inte absolut. Och Dewey gör klart att “the question of what con-
stitutes an educative experience is the most important one that an educator 
can ask” (Jackson 1998, s 181).

Idéerna kring erfarenhetens betydelse för utbildning vidareutvecklade 
Dewey (1938/1991) bland annat som ett inlägg i debatten mellan vad som 
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benämnts ”old/traditional education” och ”new/progressive education” i 
skriften Experience and Education. Dewey som ofta, och oegentligt, be-
traktas som en okritisk förespråkare av progressiv utbildning var kritisk till 
”båda sidornas” alltför ensidiga betoning av att sätta läroplanen respektive 
barnet i centrum. Dewey själv var sparsam med att använda uttrycket pro-
gressiv utbildning, han föredrog att tala om utbildning för ett progressivt 
samhälle – ett samhälle som gör framsteg och utvecklas från generation 
till generation. I stället för att ta ställning till den ena eller andra sidan i en 
konfl ikt är det, enligt Dewey, viktigare att undersöka orsakerna och att för-
djupa kunskaperna i ämnet. Den som efterstävar något nytt inom utbildning 
”should think in terms of Education itself rather than in terms of some ‘ism 
about education, even such an ‘ism as ‘progressivism’” (Dewey 1938/1991, 
s 4). Lärande går inte att enbart bygga på frihet utan kräver struktur och 
ordning och måste därför, enligt Dewey, bygga på en väl utvecklad teori 
om utbildning. Denna bör i sin tur vara en teori baserad på erfarenhet ”a 
philosophy of education based upon a philosophy of experience” (Dewey 
1938/1991, s 14). Hans erfarenhetsteori bygger på två centrala delar, konti-
nuitet och interaktion/samspel. Kontinuiteten är viktig eftersom vi ständigt 
lär något från varje erfarenhet, även om långt ifrån alla erfarenheter, enligt 
Dewey, är utvecklande (educative). Kontinuitetsbe greppet blir då ett krite-
rium för att skilja ut de erfarenheter som är utvecklande från dem som inte 
är utvecklande (mis-educative).

Any experience is mis-educative that has the effect of arresting or 
distorting the growth of further experience. An experience may be 
such as to engender callousness; it may produce lack of sensitivity 
and of responsiveness. Then the possibilities of having richer experience 
in the future are restricted (Dewey 1938/1991, s 11). 

Interaktionen används för att visa på hur tidigare erfarenheter samverkar 
med en innevarande situation för att skapa den pågående erfarenheten.23 
En utvecklande erfarenhet är, som bland annat framgår av citatet återgivet 
hos Jackson ovan, något som förbereder en person för senare erfarenheter 
av en djupare och utvidgande kvalitet. Vissa ämneskunskaper som studeras 
som isolerade företeelser (vattentäta skott) utan mening för de studerande, 
hindrar lika väl som planlös improvisation de ungas lärande och växande. 
Läraren har här en ansvarfull roll att leda eller, som Dewey skriver, guida 
de studerande till ständigt nya och utvecklande erfarenheter.

Jag har ovan, där jag skriver om Deweys syn på hur kunskap konstrueras, 
berört den koppling till naturens förhållanden som Dewey gör i fl era av sina 
arbeten till exempel när han använder begreppen ”interaction” respektive 
”transaction”. Biesta (1995) fokuserar relationen mellan Deweys erfarenhets-
begrepp och ”transaction” och konstaterar att det första är en specifi cering 
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av det andra när han framhåller att erfarenhet ”refers to the transactions of a 
living organism and its environment” (Biesta 1995, s 111). Vidare framhåller 
han att ”transaction” handlar om en organisms ömsesidiga samband med 
dess miljö. ”On the one hand, the activities of the organism effect changes 
in the environment; on the other hand these changes react back upon the 
organism (cf. MW 12:129). For Dewey, experience is nothing more – and 
nothing less – than this ‘close connection between doing and undergoing’ 
(see MW12:129)” (Biesta 1995, s 111). Detta är något som Dewey behandlar 
vidare i början av kapitel elva i Demokrati och utbildning, när han skriver 
att erfarenhetsbegreppet endast kan förstås om man tar hänsyn till att 
det innehåller en aktiv och en passiv beståndsdel som kombineras på ett 
speciellt sätt.

Beträffande den aktiva delen går erfarenheten ut på att pröva på och 
försöka, man gör erfarenheter – en betydelse som blir tydlig i den 
besläktade termen experiment. Den passiva sidan präglas av att man 
utstår och fi nner sig i, går igenom något. När vi erfar något iakttar 
vi det och vi gör något med det, sedan genomlider eller utstår vi följ-
derna. Vi gör något åt förhållandena och sedan gör de något med oss 
i gengäld, sådan är den speciella kombinationen. Sambandet mellan 
dessa två erfarenhetsfaser anger hur givande eller värdefull erfaren-
heten är. Aktivitet kan inte ensam bilda erfarenhet. … Erfarenhet 
som utprovande, försök, innebär förändring, men förändringen är ett 
meningslöst övergångsstadium om den inte är medvetet kopplad till 
den våg av konsekvenser som följer på den. När vi genomför en akti-
vitet och utstår följderna och när den förändring handlingen orsakar 
refl ekteras i en förändring inom oss blir själva omvandlingen laddad 
med betydelse. Vi lär oss något (Dewey 1916/1999, s 183).

Jag uppfattar denna framställning av erfarenhetens karaktär som viktig, 
därför att den pekar på ett intressant samband mellan kunskaper och erfa-
renheter som jag tror kan bidra till att fördjupa förståelsen av demokrati-
fostran och medborgarbildning i såväl skola som samhälle. Dessutom kan 
kopplingen mellan erfarenhetsbegreppet och det Dewey benämner trans-
aktion, så som jag uppfattar det, även öppna för att belysa vidare dimen-
sioner av samhällsundervisningens demokratifostran som exempelvis har 
med relationen mellan de unga och klassrummet/skolan som demokratisk 
miljö eller demokratisk arena att göra. På så sätt kan enskilda didaktiska 
”frågor” ses i ett mer fl erdimensionellt perspektiv till exempel utifrån elevers 
delaktighet.
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4.4 Dewey om vanor, karaktärsegenskaper och dygder
I demokratiutredningens slutbetänkande framhålls, som tidigare nämnts på 
sidan 24, behovet av att förstärka medborgarnas demokratiska värdegrund. 
Detta benämns som medborgaranda och sägs bygga på följande karaktärs-
egenskaper eller dygder: kritisk rationalism, laglydighet och solidaritet. I 
skolans läroplaner talas om den demokratiska värdegrunden och individens 
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. I texter om 
utbildning och demokrati möter olika uppfattningar om demokratiska/med-
borgerliga dygder till exempel hos Amy Gutmann (1987/1999)24 och Wilfred 
Carr och Anthony Hartnett (1996)25. Hur kan dessa frågor om vanor och 
dygder ses utifrån ett pragmatiskt perspektiv så som de kommer till uttryck 
hos Dewey? När du deltar i diskussioner och andra aktiviteter i samhället 
kommer, enligt Dewey, dina personliga önskemål och intressen att påverkas 
och efter hand omformas till gemensamma intressen (socialized interests). 
I detta sammanhang, framhåller Dewey ”the epistemic virtues of tolerance 
and open-mindedness”26. Dewey skriver om dessa frågor bland annat i sista 
kapitlet av Demokrati och utbildning och i Human  Nature and Conduct.

Utgångspunkten hos Dewey är, så som jag uppfattar det, att vanor formas 
av vår förmåga att lära av erfarenheten och därigenom växa. Vanor är, enligt 
Dewey, sociala funktioner. De kan jämföras med psykologiska funktioner 
som andning och matsmältning skriver Dewey (1922/1988) i första kapitlet 
av Human Nature and Conduct. En skillnad är dock att andning och mat-
smältning är exempel på ofrivilliga (involontary) företeelser medan vanor är 
förvärvade, nämligen socialt förvärvade i samspelet (transaktionen) mellan 
en organism och dess miljö på samma sätt som ”breathing is an affair of the 
air as truly as of the lungs” (Dewey 1922/1988, s 15). I introduktionen till 
1988 års utgåva av Human Nature and Conduct skriver Murray G Murphey 
om hur Dewey använder begrepp som vanor, sedvänjor/traditioner (cus-
toms), karaktärer och dygder. Som i många andra sammanhang använder 
Dewey begreppen i delvis annan betydelse än i såväl vardagsspråk som i 
tidigare vetenskapliga sammanhang. Så är det även inom detta område, där 
de aktuella begreppen bland annat betraktas som resultat av ”interaction”, 
”interpenetration” och vad han senare benämner ”transaction” – det nära 
och ömsesidiga samspelet i en social praktik mellan en organism och dess 
miljö.

Alla vanor är också, enligt Dewey, dynamiska och framåtsyftande. De 
innehåller krav för en speciell slags handling och bidrar till formandet av 
”the self” – till exempel den demokratiske medborgaren27. ”[Habits] form 
our effective desires and they furnish us with our working capacities. They 
rule our thoughts, determining which shall appear and be strong and which 
shall pass from light into obscurity” (Dewey 1922/1988, s 21–22). I ett an-
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nat sammanhang diskuterar Dewey detta när han skriver om utbildning 
som växande.28 Han menar att barns och ungas speciella förmåga att växa 
bildar deras formbarhet. Med detta avses 

förmågan att lära av erfarenheterna; kapaciteten att från en erfaren-
het bevara något som är till gagn när man skall hantera svårigheter 
i en senare situation. Det betyder förmåga att ändra handlingar på 
grund av tidigare erfarenheters resultat, förmågan att utveckla dis-
positionen. Utan den är det omöjligt att skaffa sig vanor (Dewey 
1916/1999, s 82).

På detta sätt kan vanor uppfattas som ett uttryck för växande, varför frågor 
om demokratiska vanor blir centralt i utbildningssammanhang där demo-
krati står i fokus. När Dewey granskar olika vanors framträdande drag talar 
han för det första om vanor som en form av praktisk skicklighet eller hand-
lingsduglighet. Vanor kan även uppfattas som invandhet och anpassning 
vilka kan sägas vara av det passiva slaget. Dewey varnar för en situation där 
vanor ”reduceras till rutinmässigt handlande eller degenererar till handlings-
sätt som förslavar oss i precis samma grad som förståndet kopplas bort från 
dem. Rutiner är tanklösa vanor medan ’dåliga’ vanor är så avskurna från 
tänkandet att de motsätter sig slutsatser av medvetna överväganden och 
prövning” (Dewey 1916/1999, s 87). Miljöns – och transaktionen mellan 
miljö och individ – stora betydelse för formandet av vanor och karaktärer 
betonas således av Dewey även i dessa sammanhang.

För att förstå Deweys speciella användning av begreppen dygder och 
karaktärsegenskaper vill jag peka på två förhållanden som jag uppfattar 
som centrala. Murphey (1988) framhåller sambandet med vanebegreppet 
för att belysa Deweys användning av dygd. ”Virtues are not to be thought 
of as separate from habits or motives, but as moral properties of them as 
components of the self. A habit is virtuous if it has the tendency to produce 
consequences we regard as good” (s xvi). Dewey menar att utan en sådan 
koppling till konsekvenser blir “a virtuos disposition” hyckleri eller själv-
bedrägeri. Dewey motsätter sig varje teori som placerar dygd uteslutande 
i antingen en inre intention eller en speciell uppsättning av yttre (overt) 
konsekvenser. Han konstaterar vidare att ”Virtues are ends because they 
are such important means. To be honest, courageous, kindly is to be in the 
way of producing specifi c natural goods or satisfactory fulfi lments” (Dewey 
1922/1988, s 35–36).

Eftersom Dewey betraktar dygder, precis som andra vanor, som interak-
tioner betonas speciellt materiella och sociala förhållanden. Suzanne Rice 
(1996) menar att denna begreppsanvändning på ett avgörande sätt skiljer 
sig från den som oftast kommer till uttryck i populärvetenskapliga samman-
hang, ”where the acquisition and enactment of virtues is viewed primarily as 
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an individual affair” (s 3 av 9). Enligt en sådan uppfattning skulle vem som 
helst under vilka omständigheter som helst kunna förvärva dygder om man 
bara anstränger sig tillräckligt. Detta är en uppfattning som Dewey vänder 
sig mot i fl era olika sammanhang när han utmanar idén om att dygder skulle 
kunna utvecklas i en miljö som är olämplig för sådana syften. Demokratiska 
dygder kan mot bakgrund av detta synsätt således inte utvecklas i en skola 
eller ett klassrum som inte lever upp till de uttalade förväntningarna om att 
var en demokratisk arena eller en demokratisk praktik med goda relationer 
mellan de närvarande. 

Honesty, chastity, malice, peevishness, courage, triviality, industry, 
irresponsibility are not private possessions of a person. They are 
working adaptations of personal capacities with environing forces. 
… They are interactions of elements contributed by the make-up of 
an individual with elements supplied by the out-door world (Dewey 
1922/1988, s 16).

Om en människa levde ensam i världen skulle den personens vanor utvecklas 
i ett moraliskt vakuum. De skulle tillhöra den personen ensam precis som 
dennes ansvar och dygder och därmed inte vara av något värde eftersom 
de inte resulterar i någon respons. ”Conduct is always shared; this is the 
 difference between it and a psychological process. It is not an ethical ’ought’ 
that conduct should be social. It is social, whether bad or good” (Dewey 
1922/1988, s 16). Med dessa exempel har jag velat belysa hur man med 
 Deweys pragmatiska perspektiv kan se på dygder som resultatet av en social 
praktik – eller som resultat av en transaktion mellan miljön och individer.

Som tidigare framgått (sidan 24), så nämner Dewey tolerans och öppen-
het för olika perspektiv som exempel på viktiga dygder hos deltagare i ett 
framgångsrikt meningsutbyte till exempel när han skriver om deliberation. 
I slutet av sista kapitlet i Demokrati och utbildning diskuterar han dygder 
också när han skriver om samhälle och moral. Han skriver att vissa karak-
tärsegenskaper har en så speciell koppling till våra sociala relationer så att 
vi benämner dem som moraliska, till exempel sanningsenlighet, ärlighet och 
älskvärdhet. ”Men det innebär endast att de i förhållande till en del andra at-
tityder är centrala – att de drar andra attityder med sig” (Dewey 1916/1999, 
s 412). De är moraliska i så mening att de förknippas med tusentals andra 
attityder som vi kanske inte har namn på eller ens känner till.

Att kalla dem för dygder, isolerade som de är, är som att kalla skelet-
tet för den levande kroppen. Benen är förvisso betydelsefulla, men 
deras betydelse ligger i att de bär upp andra organ i kroppen på ett 
sådant sätt att dessa kan fungera effektivt i sitt sammanhang. Och 
detsamma är sant för de karaktärsdrag som vi specifi kt benämner 
dygder. (…) Att ha dygder innebär inte att ha kultiverat några få 
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namngivna och exklusiva egenskaper, det betyder att man helt och 
fullt är det som man är kapabel att bli genom umgänge med andra 
på alla livets områden (Dewey 1916/1999, s 413).

Från en pragmatisk utgångspunkt skulle det, så som jag förstår det, inte 
vara avgörande exakt vilka dygder som benämns eller eftersträvas i ett 
visst sammanhang eftersom de endast är exempel vilka sedan i handling 
leder till att även andra dygder utvecklas i ett samspel mellan människor 
i olika sammanhang – i olika sociala praktiker. Hur kan sådana sociala 
praktiker för lärande, som till exempel klassrumsmiljön, utformas där de 
ungas demokratiska växande och kunskapsutveckling står i fokus? Dewey 
förespråkar deltagande i deliberativa överväganden och gemensamma/so-
ciala processer för att utveckla nödvändiga färdigheter och betraktar denna 
delaktighet som avgörande för utvecklingen. Vilket även innebär att proces-
sen betonas framför produkten – viktigare än att göra en lista med ett antal 
olika dygder är att betona den praktik där dygder utvecklas – således att 
betona en kunskapsprocess och den miljö där denna äger rum snarare än 
en kunskapsprodukt.29

4.5 Dewey om deliberation
När Dewey skriver om demokrati och utbildning är kommunikation och in-
tersubjektivitet två av hans nyckelbegrepp. Det är genom kommunikationen, 
som jag tidigare framhållit, som människor blir delaktiga i det gemensamma 
och därigenom kan även samhället utvecklas med det gemensamma goda 
som ett centralt mål. För att demokratin i ett samhälle ska vara livskraftig 
betonar Dewey värdet av aktiva och kunniga medborgare, vikten av offentlig 
kommunikation och debatt samt utbildningens roll för att ge individerna 
de nödvändiga kunskaperna.

När frågor om demokratins förändring i deliberativ riktning har disku-
terats under det senaste årtiondet förs Deweys namn ibland fram som en 
tidig inspiratör för denna riktning. Det handlar då om hans bok The Public 
and its Problem från 1927 som skrevs som ett inlägg i en uppmärksammad 
debatt30 mellan Dewey och Walter Lippmann kring medborgarnas roll i en 
demokrati. Lippmann var kritisk till medborgarnas verkliga möjligheter 
att sätta sig in i och förstå frågorna på den politiska dagordningen, bland 
annat därför att allmänheten inte hade tillgång till direktinformation utan 
var tvungna att lita till (manipulerad) sekundärinformation från medierna. 
Han menade vidare att en demokrati med ökat deltagande av medborgare 
vid beslutsfattande inte skulle fungera och att tanken om den demokratiska 
massan (allmänheten) var en myt. Mot detta invände Dewey och hävdade 
värdet av medborgarnas delaktighet i en ständigt pågående diskussion om 
det gemensamma politiska livet som betydelsefullt i en demokrati samti-
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digt som han förespråkade en ökad utbildning för att utveckla demokratin 
 ytterligare.

När Dewey intresserar sig för att utveckla och fördjupa demokratin står 
som tidigare nämnts kommunikation och intersubjektivitet i centrum. Att 
Dewey därvid explicit skulle använda exempelvis uttrycket ”public deli-
beration” vore kanske något av en anakronistisk förväntning och varken i 
The Public and its Problem eller i något annat sammanhang har jag funnit 
detta begrepp. Däremot förekommer naturligtvis ordet deliberation och ett 
fl ertal andra begrepp och uttryck31 hos Dewey som syftar till att fördjupa 
exempelvis den demokratiska kommunikations, diskussionens och debat-
tens betydelse för en livskraftig demokrati. Detta gäller särskilt när han 
uppehåller sig vid demokratin som social idé eller livsform, men sådana 
tankar får även ett tydligt utrymme när han diskuterar det politiska ma-
joritetssystemet och framhåller att det inte är räknandet av röster som är 
det viktigaste, utan de medel med vilka en majoritet blir just en majoritet: 
”antecedent debates, modifi cation of views to meet the opinions of minorities, 
the relative satisfaction given the latter by the fact that it has had a chance 
and that next time it may be successful in becoming a majority” (Dewey 
1927/1988, s 365). Minoriteters och enskilda medborgares möjlighet att få 
föra fram sina åsikter på ett sådant sätt att de blir kända av det stora fl ertalet 
i ett samhälle är således en viktig angelägenhet för Dewey. Utvecklingen 
måste gå i en riktning där allmänheten får ökade möjligheter till att få ge 
uttryck för och få gehör för sina önskemål i en fri och öppen debatt.

The essential need, in other words, is the improvement of the methods 
and conditions of debate, discussion and persuasion. That is the pro-
blem of the public. We have asserted that this improvement depends 
essentially upon freeing and perfecting the processes of inquiry and 
of dissemination of their conclusions. … It is not necessary that the 
many should have the knowledge and skill to carry on the needed 
investigations; what is required is that they have the ability to judge 
of the bearing of the knowledge supplied by others upon common 
concerns (Dewey 1927/1988, s 365).

Förhållandet mellan individen och gemenskapen är ett ofta återkommande 
tema i Deweys texter till exempel när han skriver om sociala handlingar 
och medborgarnas aktiva deltagande i olika gemenskaper. När Matthew 
Festenstein (1997) diskuterar vad deltagande betyder för Dewey framhåller 
han att det är individernas deltagande som står i fokus inte politiken eller 
samhällets olika institutioner. ”Firstly, participation requires public com-
munication and debate. He stresses the importance of the ’scientifi c morale’ 
as ’part of the ordinary equipment of the ordinary individual’ for the healthy 
functioning of democracy” (Festenstein 1997, s 87). Denna “vetenskapliga 
moral” utvecklas (is cultivated) utifrån önskemål och intressen genom med-
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borgarnas deltagande i olika former av demokratisk verksamhet varigenom 
de också omvandlas till sociala intressen. Festenstein illustrerar detta med 
följande Deweycitat: ”free communication is a means of developing free 
mind as well as being a manifestation of such a mind” (i Festenstein 1997, 
s 87–88). Detta skapar en kritisk attityd gentemot de egna önskemålen 
som blir en viktig egenskap vid praktiska överväganden. Du deltar i en 
diskussion, redovisar dina egna argument, lyssnar till andras, skärper och 
omformulerar dina ursprungliga argument på ett nytt sätt och ibland kanske 
till och med ger upp din tidigare uppfattning och intar en ny ståndpunkt. 
Detta slag av en öppen attityd till kommunikation såväl kräver som fostrar 
”a particular sort of personality, one whose public proposals are deliberated 
and presented as subject to public scrutiny” (Festenstein 1997, s 88). Dessa 
så kallade transformativa egenskaper hos deltagare i demokratisk kommu-
nikation motsvarar det som Festenstein (1997) betecknar som en aspekt av 
Deweys normativa individualitetsbegrepp, nämligen ”that choice requires 
the exercise of intelligence” (s 88). 

När du deltar i diskussioner och andra aktiviteter i ett samhälle (en 
gemenskap) omvandlas eller tranformeras dina personliga önskemål och 
intressen till samhälleliga intressen (socialized interests) som formas i en-
lighet med gemenskapens bästa för ögonen. Något som Festenstein (1997) 
uttrycker på följande sätt:

In Dewey’s presentation, the epistemic virtues of tolerance and open-
mindedness shade into imaginative sympathy with the travails of 
others and a reluctance to use force in order to impose one’s views. 
The commitment to participate, to offer arguments and to hear the 
views of others, has the psychological corollary of leading participants 
to think in terms of possible criticism and alternative views, and to 
conceive of their own interests in a way which takes account of the 
interests and views of other participants. Traditions of shared com-
munication tend to establish bonds of trust and sympathy and to 
lead individuals to identify their interests with those of the broader 
community (Festenstein 1997, s 88).

I den syn på “fördjupad” kommunikation som uttrycks ovan fi nns tankar 
och idéer som kan vara användbara när det gäller att förstå och fi nna argu-
ment för hur samtal med deliberativa kvaliteter kan utformas till exempel i 
skolans samhällsundervisning.

Demokratin kan med Deweys ord ses som ett ideal för det gemensamma 
livet (associated living). Med den utgångspunkten diskuterar Festenstein 
(1997) vidare kring Deweys syn på individualitet och sambandet mellan 
individen och det gemensamma. Han hävdar att ”intelligent deliberation” 
är nödvändig för individens frihet och att demokratin i sin tur är en för-
utsättning för denna. Intelligent deliberation …”is a method of reaching 
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practical judgements which takes into account each person’s interests, and, 
through the process of communication, allows individuals to discover a 
common interest” (s 89). Därmed blir demokratin som ett moraliskt ideal, 
för Dewey, ett medel att förena individen med det gemensamma bästa och 
demokratin därmed inte bara ett alternativ bland andra. 

Regarded as an idea, democracy is not an alternative to other prin-
ciples of associated life. It is the idea of community life itself. It is an 
ideal in the only intelligible sense of an ideal: namely, the tendency 
and movement of some thing which exists carried to its fi nal limit, 
viewed as completed, perfected (Dewey, 1927/1988, s 328).

Dewey skriver om deliberation som olika former av överväganden i ett fl ertal 
sammanhang. I den reviderade utgåvan av How We Think från 1933 skriver 
han till exempel om praktisk deliberation utifrån de inre överväganden som 
en person gör ”med sig själv” för att utröna det snabbaste sättet att förfl ytta 
sig mellan två adresser i de centrala delarna av en storstad i rusningstra-
fi k (Dewey 1933/1989, s 187–188). Ett annat exempel är från Theory of 
 Valuation (1939) där han i ett kapitel diskuterar olika förslag till bedömning 
och värdering och kommer fram till att deliberation är ”weighing of various 
alternative desires (and hence end-values) in terms of the conditions that are 
the means of their execution, and which, as means, determine the conse-
quences actually arrived at” (Dewey 1939/1991, s 213). Men det är i Human 
Nature and Conduct från 1922 som jag har funnit att han uppehåller sig 
lite mer utförligt kring deliberationsbegreppet. Jag uppfattar dock att hans 
utgångspunkt, till exempel när han diskuterar deliberationens natur, i detta 
sammanhang närmast är ett psykologiskt och moraliskt perspektiv.

Our fi rst problem is than to investigate the nature of ordinary jud-
gements upon what it is best or wise to do, or, in ordinary language, 
the nature of deliberation. We begin with a summary assertion that 
deliberation is a dramatic rehearsal (in imagination) of various com-
peting possible lines of action. … Deliberation is an experiment in 
fi nding out what the various lines of possible action are really like. It 
is an experiment in making various combinations of selected elements 
of habits and impulses, to see what the resultant action would be like 
if it were entered upon (Dewey 1922/1988, s 132–133).

Att överväga olika handlingsalternativ och konsekvenser av dessa i en “dra-
matisk repetition i sin fantasi” är den målande framställning som Dewey gör 
i detta sammanhang. Han betonar vidare att deliberationen hjälper till att 
hålla samman mål och medel samt handling och konsekvenser. Utan dessa 
”organiserade” överväganden fi nns en risk att man grundar sitt ställnings-
tagande och sina handlingar på något slags önsketänkande. Att noggrant 
överväga olika alternativ är som att förstora vissa utsnitt av världen för att 
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bättre kunna fördjupa sin kännedom om det aktuella ämnet. ”In popular 
phrase, to be deliberate is to be slow, unhurried” (Dewey 1922/1988, s 137). 
I ett följande avsnitt belyser Dewey deliberationens utåtblickande syfte och 
att den inte ska grundas i känslor. ”In fact, deliberation, as a tentative try-
ing-out of various courses of action, is outlooking. It fl ies toward and settles 
upon objective situations not upon feelings” (Dewey 1922/1988, s 141).  

I kapitel sju i Demokrati och utbildning undersöker Dewey (1916/1999) 
styrkan och svagheterna i några tidigare utbildningsfi losofi er; den platon-
ska, upplysningens individualism (Rousseau) och 1800-talets idealistiska 
fi losofer.  Deweys syfte kan sägas vara att ringa in ”en typ av utbildning 
som ger individerna ett personligt intresse för sociala relationer och kontroll, 
och intellektuella vanor som gör det möjligt att genomföra sociala föränd-
ringar utan att oordning uppstår” (s 140). Dessa frågor diskuteras även av 
Carr och Hartnett (1996) utifrån begreppet kommunikativ demokratisk 
utbildning. De framhåller att i en demokrati måste utbildningssystemet, 
enligt Dewey, utveckla

an educational environment in which intelligence can be socialized 
through participation in co-operative deliberation, shared enquiries 
and collective decision-making. An educational environment which 
puts the power of social intelligence to full use is not one that prepares 
individuals for democracy but one that is itself democratically organi-
zed. ’Much of our present education fails’, wrote Dewey, ’because it 
neglects the fundamental principle of school as a form of community 
life’ (Carr & Hartnett 1996, s 63).

Dewey förespråkar således värdet av att undervisningsmiljön utformas som 
en demokratisk praktik. Han drar också slutsatsen att den förmåga/intel-
ligens som behövs för att kunna undersöka samhälleliga frågor gemensamt/
tillsammans är ”social intelligence” och att denna utvecklas genom delta-
gande och samspel i en miljö som är genuint demokratisk i sina relationer 
och arbetsformer till exempel i en skol- och klassrumsmiljö (as a form of 
community life).32

Dessa tankar om undervisningsmiljön som en demokratisk praktik är 
centrala för min uppfattning av Deweys kunskapssyn och för hur jag med 
detta teoretiska perspektiv vill närma mig mina forskningsfrågor. En kun-
skapssyn som byggs kring en naturalistisk transaktionsteori där det nära 
och ömsesidiga samspelet mellan en levande individ och dess miljö eller 
omgivning bidrar till att forma såväl miljön som individen i en kontinuerlig 
och samverkande process – som för skolans del handlar om interaktionen 
mellan elever, elever och lärare samt lärandemiljön. Deweys erfarenhets- och 
handlingsbegrepp kan betraktas som de båda övriga huvuddelarna när det 
gäller hans kunskapsteori. Ett sätt att uttrycka detta samband är att Dewey 
karakteriserade vetande eller kunskap som det slags erfarenhet som stödjer 
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handling. Där vi även förstår världen som ett resultat av våra handlingar, 
men där kunskap också har att göra med sambandet mellan våra handlingar 
och deras konsekvenser. Tankar från denna syn på kunskap, erfarenhet och 
handling utgör således det teoretiska perspektivet för mitt fortsatta resone-
mang om skolans samhällsundervisning i detta arbete. På ett liknande sätt 
kommer jag att använda Deweys texter kring kom munikationens betydelse 
och synen på vanor och dygder.  Detta gäller även Deweys tilltro till med-
borgarnas möjligheter och utbildningens roll i ett demokratiskt samhälle, 
något som också har betydelse för mina studier kring demokratiska dimen-
sioner i skolans samhällsundervisning. I det följande kapitlet redogörs för 
det metodiska tillvägagångssättet i det forstsatta arbetet.
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KAPITEL 5

Några metodiska överväganden

När det gäller den metodiska ansatsen så studerar jag dels ett antal texter 
som behandlar mitt intresseområde, dels genomför jag en mindre empirisk 
studie. Min läsning av texterna och resultatet av den empiriska studien 
kommer att ligga till grund för resonemang och analys i enlighet med mitt 
syfte och mina frågeställningar kring samhällsundervisningens demokra-
tiska dimensioner.

5.1 Textstudier
Som tidigare redovisats, till exempel i inledningen till kapitel 3, har jag in-
spirerats av några begrepp som kommer till uttryck i statliga utredningar, 
propositioner och texter från Utbildningsdepartementet och Skolverket. Det 
gäller främst begreppen demokratisk medvetenhet, demokratiska vanor och 
medborgerliga dygder samt fördjupad kommunikation och deliberativa sam-
tal. Genom min yrkesverksamhet som lärare och den forskningsmiljö som 
jag är verksam i har intresset för delaktighetsbegreppet utvecklats. Dess utom 
fi nns ett nära samband mellan dessa begrepp och frågor som är centrala i 
mitt teoretiska perspektiv. Det gäller speciellt den transaktionella synen på 
kunskap med exempelvis omgivningens betydelse för kunskapsutveckling 
samt kommunikationens avgörande roll i en demokratisk gemenskap.

Urvalet av texter har skett utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar 
där nyss nämnda begrepp står i centrum för intresset. Jag har därvid sökt 
efter texter som kunnat bidra till att klargöra innebörder av och att ut-
veckla ett resonemang kring dessa begrepp och i samband med vad jag 
benämner demokratiska dimensioner i skolans samhällsundervisning. En 
del texter är auktoritativa texter såsom skolans styrdokument, texter från 
Skolverket och Utbildningsdepartementet bland annat kring värdegrunds-
projektet, Demokratiutredningens slutbetänkande En uthållig demokrati, 
Regeringens demokratiproposition Demokrati för det nya seklet. Andra 
texter är forskningstexter av olika slag såsom avhandlingar i pedagogik 
och statsvetenskap, artiklar i facktidskrifter och antologier samt texter 
till konferenser. Jag har även hämtat underlag för min framställning från 
ut värderingsrapporter och aktuella artiklar inom området demokrati och 
utbildning, liksom från material som jag hämtat med hjälp av Internet. 
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Det är i dagens läge närmast omöjligt att ha någon fullständig bild över 
ett så omfattande kunskaps- och forskningsområdet som demokrati och 
utbildning utgör även om huvudintresset begränsar sig till demokratiska 
dimensioner i skolans samhällsundervisning. Jag har naturligtvis inga så-
dana anspråk, men menar att jag genom min långvariga yrkesverksamhet 
som sam hällskunskapslärare, arbetet med samhällskunskapens didaktik i 
lärarutbildningen sedan tio år tillbaka och min verksamhet i forskarutbild-
ningen under de senaste åren har en (relativt) god överblick över i första 
hand det ämnesdidaktiska område där frågor om samhälle och demokrati 
behandlas. Genom min läsning av och mitt resonemang kring de studerade 
texterna vill jag öppna för och utveckla ett samtal om samhällsundervis-
ningens demokratiska dimensioner i enlighet med uppsatsens övergripande 
syfte. Detta sker med inspiration hämtad från de tankar/idéer som beskrivs 
i termer av syftesrelaterad läsning av Säfström och Östman (1999) där mål-
sättningen bland annat är att analyserna skall ”… öppna för ett samtal där 
vi har möjlighet att ’omförstå’ våra handlingar i relation till ett önskvärt, 
överenskommet eller eftersträvansvärt syfte” (s 116). Eftersom analyserna 
är genom förda för vissa syften skall resultaten förstås i relation till dessa. 
Min avsikt är att försöka synliggöra olika alternativ till och konsekvenser 
av en viss verksamhet, i det här fallet samhällsundervisning i skolan.

De tre följande kapitlen (6–8) utgör licentiatuppsatsens mest omfattande 
kapitel där fokus ligger på att klargöra centrala begrepp, redogöra för 
några olika uppfattningar om och inleda ett resonemang kring de frågor 
som behandlas i respektive kapitel i enlighet med uppsatsens syfte och frå-
geställningar.  Dessa kapitel har fått en likartad disposition. I inledningen 
”knyts” frågeställning och teoretiskt perspektiv till varandra och det ges mer 
detaljerade innehållsanvisningar för respektive kapitel. I det första avsnittet 
är ambitionen att klargöra olika betydelser av det eller de begrepp som står i 
centrum för framställningen utifrån en etymologisk utgångspunkt och några 
konkreta exempel från en relevant kontext. Sedan följer i det andra avsnit-
tet en fördjupning kring kapitlets huvudbegrepp med koppling till aktuella 
forsknings- eller andra undersökningstexter. I fortsättningen riktas så in-
tresset mot skolans samhällsundervisning på så sätt att i det tredje avsnittet 
studeras gymnasieskolans kursplaner i samhällskunskap (1988–2000) för 
att undersöka vilka kopplingar som där görs till de aktuella begreppen i 
respektive kapitel. Finns det exempelvis formuleringar i kursplanetexterna 
som ger stöd för eller eventuellt försvårar en inriktning i enlighet med de 
frågor som studeras? Avsnittet får ett relativt stort utrymme eftersom de tre 
kursplaner som studeras är ganska olika till sin karaktär och det därigenom 
ges intressanta möjligheter till jämförelser. Det fjärde avsnittet i dessa tre 
kapitel ägnas åt att redovisa några konkreta exempel på hur det arbetas med 
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de olika demokratiska dimensionerna i linje med de förändringar som kan 
inspireras av de studerade begreppen. Dessutom avslutas kapitlen med en 
sammanfattning. Genom denna disposition av kapitlen är det min avsikt att 
kunna belysa de olika demokratiska dimensionerna alltifrån en begrepps-
nivå till en didaktisk praktik.

5.2 Gruppsamtal med elever och lärare
För att vidga perspektivet och öka mångfalden av röster utöver de studerade 
texterna (och min egen lärarerfarenhet) har jag genomfört några gruppsam-
tal/intervjuer med elever och lärare på tre gymnasieskolor för att samtala 
om demokratifrågor i samhällsundervisningen. Dessa samtal/intervjuer har 
också fått karaktären av en förstudie till eventuellt fortsatt avhandlingsar-
bete. I planerna för ett sådant arbete ingår tankar om att genom fl er inter-
vjuer/samtal och andra fältstudier undersöka konsekvenser av fördjupad 
kommunikation. En viktig källa för att utveckla kunskaper om samtal och 
intervjuer, alltifrån planeringsfasen till genomförande, bearbetning och 
analys är Steinar Kvales (1997) bok Den kvalitativa forskningsintervjun.  
Med användning av Kvales terminologi genomför jag en halvstrukturerad 
intervju – ett gruppsamtal – utifrån ett antal teman och en mall med förslag 
till frågor33. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att ”förstå äm-
nen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale 1997, s 32). 
Tonvikten ligger på intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter, i mitt 
fall, av gymnasieskolans samhällsundervisning som elev respektive lärare så 
som de kommer till uttryck i mina samtal utifrån ett antal teman som jag 
relaterar till syftet och frågeställningarna i denna licentiatuppsats.

Min avsikt är också att försöka tillämpa en syn på kvalitativ forskning 
i enlighet med hur jag uppfattar den diskussion som förs av Mats Alves-
son och Kaj Sköldberg (1994) i Tolkning och refl ektion.34 Det exempel som 
främst intresserar mig utifrån deras framställning är när de med hänvisning 
till forskarparet Mary och Kenneth Gergen diskuterar olika alternativ till 
traditionell empirisk forskning. Vad de, med hjälp av dessa forskare, lyfter 
fram är ett mer retoriskt-språkligt eller socialt-språkligt fokus. Ett exem-
pel dessa forskare utvecklat/tillämpat kallar de för den social-dialogiska 
metoden. Det som jag uppfattar som det centrala i denna är att ”utifrån 
samtal med olika personer tillsammans kunna konstruera nya bud på hur 
man kan förstå ett visst fenomen … [där] poängen inte är att få fram hur 
det ’är’ (ifråga om beteenden, känslor eller tänkande) utan att generera ut-
sagor med vars hjälp olika beskrivningar och meningar kan skapas” (s 319). 
Detta beskrivs vidare som ett gruppsamtal med syfte att generera idéer och 
uttryckssätt om företeelser som deltagarna i samtalen har erfarenhet och 
kännedom om (s 354), en beskrivning som passar väl in på min situation. 
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Mitt syfte med att uppmärksamma den social-dialogiska metoden är att 
hämta inspiration till ett fördjupat samtal för ett ömsesidigt tankeutbyte 
kring en för de deltagande gemensam angelägenhet. Mitt sätt att se på det 
social-dia logiska perspektivet ligger också nära det syfte som Alvesson och 
Sköldberg (1994) framhåller med en refl exiv tolkning. Som jag uppfattar det 
handlar en sådan inriktning om att få igång en rörelse mellan olika tankar, 
idéer och uppfattningar: ”Refl ektion uppstår då en form av tänkande kon-
fronteras med en annan” (s 324). På så sätt kan möjligheten till mångfald öka 
och risken för låsningar och alltför snäva perspektiv och tolkningar minska 
– något som också framhålls av Gergen och Gergen (1991) då de pekar på att 
användningen av social-dialogiska procedurer35 inbjuder till att både skapa 
en förståelse för en verksamhet och att vidga denna förståelse.

‘Subjects’ become ‘participants’, and the number of interpretations 
(or theoretical possibilities) generated by the research is expanded 
rather than frozen (Gergen & Gergen 1991, s 86).

Genom ett mera ”avspänt” samtal, som närmar sig de tankar som här 
redovisats, kan jag förhoppningsvis få ytterligare idéer om hur de för upp-
satsen centrala begreppen kan förstås och därigenom fördjupa analysen.36 
Det fi nns således ett fl ertal likheter mellan den syn på intervjuer och sam-
tal som jag fokuserat hos Kvale och hos Alvesson och Sköldberg; likheter 
som blir än större när Kvale talar om den dialogsituation som uppstår i ett 
möte (se nedan). Men det fi nns också en skillnad som jag uppfattar som 
betydelsefull. Kvale talar om att genom forskningsintervjun ska intervjuaren 
förstå ”den intervjuades eget perspektiv” jämfört med den social-dialogiska 
inriktningen där det handlar om att de som deltar i ett samtal tillsammans 
konstruerar nya tankar kring hur ett visst fenomen kan förstås.

När Kvale diskuterar intervjuer i olika samtalskontexter framhåller han 
bland annat utifrån ett epistemologiskt synsätt samtalet som ett grundläg-
gande sätt att vinna kunskap. Denna syn på samtalet sammanfaller med 
Rortys uppfattning att vi kan ”se ’samtalet som det yttersta sammanhang 
inom vilket kunskap uppfattas’ (s 389)” (Kvale 1997, s 40). En annan viktig 
aspekt på intervjuer framhåller Kvale när han uppehåller sig vid intervjuns 
vetenskapliga status och framhåller att den inte är en subjektiv eller objektiv 
metod utan att ”kärnan i intervjun är den intersubjektiva interaktionen” 
(Kvale 1997, s 66), vilket ligger i linje med en pragmatisk uppfattning kring 
dessa frågor. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att få ”kvalitativa 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening” 
(s 117). Han framhåller den mellanmänskliga situationen i mötet mellan 
forskaren och intervjupersonerna som ett samspel mellan två olika parter 
kring ett ämne av ömsesidigt intresse eller kring ömse sidiga erfarenheter 
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– ett ”mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en dialog” (s 118). 
Han pekar också på de speciella maktfrågor som ligger i detta möte. Det är 
en asymmetrisk situation där ”intervjuaren defi nierar situationen, introdu-
cerar samtalsämnena och styr genom ytterligare frågor intervjuförloppet” 
(Kvale 1997, s 118–119). Något som kan jämföras med de tankar som jag 
tidigare i detta avsnitt tagit upp när det gäller det social-dialogiska perspek-
tivet och eventuella möjligheter att minimera risker kring en asymmetrisk 
intervjusituation. Jämför även med vad jag, i inledningen till kapitel 4, har 
skrivit om att vara forskare och lärare i en och samma person. När jag 
samtalar med samhällskunskapslärare kan jag eventuellt uppfattas som en 
intresserad lärarkollega, vilket skulle kunna ses som något som underlättar 
samtalssituationen jämfört med att komma som en ”främmande” forskare 
i pedagogik. Medan det i mina samtal med eleverna fi nns en risk för att jag 
uppfattas som lärare och att de därmed kan uppfatta situationen som mer 
asymmetrisk än vad som annars eventuellt skulle vara fallet.

För mina gruppsamtal/intervjuer har jag besökt tre gymnasieskolor i 
Mellansverige. Jag har samtalat med en lärargrupp och en elevgrupp om 
vardera fyra personer på de tre skolorna. Jag har haft ungefär en timmes 
samtalstid per grupp till mitt förfogande. Samtalen har bandats och jag 
har gjort utskrifter från banden. Dessa utskrifter har huvudsakligen gjorts 
i talspråksform. Kortare tankepauser i framställningen har markerats, men 
några andra markeringar har inte gjorts i transkriptionerna, såsom exem-
pelvis förekommer i vissa etnografi skt inspirerade undersökningar, eftersom 
mina intervjuer inte ska analyseras på ett sådant sätt. I den nu genomförda 
undersökningen har jag inriktat mig mot elever och lärare på det samhälls-
vetenskapliga programmet. En sådan inriktning innebär såväl fördelar som 
nackdelar. Det samhällsvetenskapliga programmet är det enda där samtliga 
kurser inom samhällskunskapsämnet studeras. Förutom den obligatoriska 
kärnämneskursen studeras även B- och C-kursen samt internationella re-
lationer. Eftersom jag varit intresserad av att få ett brett ämnesperspektiv 
tillgodosett blev valet av elever och lärare från detta program det naturliga.37 
Jag har valt att samtala med elever från enbart årskurs tre eftersom dessa 
elever har erfarenheter från ämnets samtliga kurser (en av intervjuerna 
genomfördes i slutet av vårterminen och de båda andra mot slutet av höst-
terminen i trean). En nackdel med denna form av urval kan vara att dessa 
elever är mer intresserade av och kunniga i ämnet än ”genomsnittet”. De 
utgör inte heller ett representativt urval av gymnasieelever som studerar 
samhällskunskapsämnet. Men eftersom jag inte har ett sådant syfte med 
samtalen, utan önskar ett brett perspektiv på ämnets samtliga kurser har 
urvalet gjorts på detta sätt. En annan nackdel med undersökningen är att 
den inte ger mig möjligheter att göra jämförelser mellan olika program eller 
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mellan studieförberedande och yrkesförberedande utbild ningar i gymnasie-
skolan. En sådan inriktning kan dock vara lämplig i en större undersökning, 
till exempel i samband med fortsatt avhandlings arbete. Det är således viktigt 
för läsaren att hålla det gjorda urvalet aktuellt i samband med att resultaten 
från samtalen behandlas.

Urvalet av samtalspersoner har skett genom kontakter med rektor eller 
gymnasiechef och därefter i samråd med ämnesansvarig lärare i samhälls-
kunskap på respektive skola. Jag har således inte närmare påverkat urvalet 
av de personer som deltagit i samtalen. Min ambition var att få en jämn 
könsfördelning och för lärargruppens del också att det ingick lärare med 
såväl kortare som längre erfarenhet av yrket. Dessa önskemål har kunnat 
fullföljas för fyra av de sex grupperna, undantagen utgörs av att en av elev-
grupperna enbart bestod av kvinnor och att en lärargrupp hade tre manliga 
och en kvinnlig deltagare. De intervjuade har i förväg informerats om den 
forskningssituation som de kommer att delta i och att samtalen bandas. 
Deras inlägg i samtalen behandlas anonymt i detta arbete genom att de tre 
skolorna benämns A-, B- och C-skolan och att deltagarna på varje skola 
slumpmässigt behandlas som lärare 1–4 respektive elev 1–4. När det efter 
ett citat anges exempelvis (CE3) betyder det att inlägget kommer från den 
elev som benämnts som nummer 3 på C-skolan. Att jag valt att samtala 
med elever och lärare var för sig motiverar jag främst med att elever känner 
sig friare i sin samtalssituation när de kan samtala utan att deras lärare är 
närvarande. Inför eventuellt fortsatta studier skulle det vara intressant att 
använda samtalsgrupper som består av både lärare och elever (kanske också 
från olika program) och mer i enlighet med ett social-dialogiskt perspektiv 
för att undersöka vad ett sådant samtal eventuellt kan ”ge” som faller bort 
i denna pilotstudie.

Genom att gruppsamtalen/intervjuerna fått karaktären av en pilotstudie 
så får de även en tentativ karaktär; jag söker mig framåt kring en modell för 
metod och genomförande i enlighet med tankar och idéer som jag redovisat 
ovan. När det gäller hur gruppsamtalen ska användas och analyseras i det 
begränsade sammanhang som en pilotstudie utgör kan framhållas att det 
fi nns mycket mer att få ut av dem än vad som kommer att redovisas i kapi-
tel 9. Där väljer jag att begränsa mig till några tankar eller några exempel 
som jag uppfattar som dominerande bland lärare respektive elever, sådant 
som eventuellt avviker från eller kan ge stöd för tankar som uttryckts i 
andra delar av detta arbete. Jag avser att göra, vad Kvale benämner, en 
tematiskt inriktad bedömning av samtalen genom att relatera dem till upp-
satsens frågeställningar och till begrepp som är centrala i dessa. I enlighet 
med denna tematiska inriktning försöker jag även lyfta fram de teoretiska 
utgångspunkterna i relation till vad som kommer ut av samtalen. Genom 
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min yrkesverksamhet och förförståelse som lärare i den skolform och det 
ämne som är föremål för forskning fi nns vissa risker som jag redan antytt 
tidigare, exempelvis utifrån min vana att samtala med elever som lärare 
respektive att samtala med lärare som kollegor. Det handlar förutom själva 
samtalssituationen också om hur jag tolkar olika uppfattningar eller attity-
der som kommer till uttryck i samtalen till exempel utifrån igenkännande 
och instämmande eller motstridigt den egna yrkespraktiken som samhälls-
kunskapslärare. Utifrån de teoretiska utgångspunkterna och prag matismens 
”värderingar” i dessa sammanhang vill jag framhålla att man dels inte gör 
någon kvalitativ åtskillnad med dessa olika kunskapsområden, dels åter-
knyta till citaten från Rorty och Kvale ovan där det betonas att intervjun 
inte är en objektiv metod utan att kunskap eftersträvas i den intersubjektiva 
interaktionen. Föreliggande bidrag till diskussionen kring demokratiska 
dimensioner i skolans samhällsundervisning sker således utifrån dessa olika 
utgångspunkter och i de följande kapitlen (6–8) kommer nu de frågeställ-
ningar och de begrepp som står i fokus för uppsatsens tre frågeställningar 
att behandlas och i kapitel 9 redovisas några resultat av gruppsamtalen.
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KAPITEL 6

Den demokratiska innehållsdimensionen i
skolans samhällsundervisning – utifrån demokra-
tisk  medvetenhet och medborgerliga dygder

I detta kapitel avser jag att fördjupa framställningen kring de begrepp som 
är centrala i den första frågeställningen, nämligen en demokratisk innehålls-
dimension i skolans samhällsundervisning med utgångspunkt i demokratisk 
medvetenhet och medborgerliga dygder. Som jag redovisat tidigare i kapitel 
3, där jag skriver om mina utgångspunkter, har jag inspirerats av några av 
de begrepp som används i demokratiutredningens slutbetänkande (SOU 
2000:1) när det gäller att utveckla kvaliteten på den svenska demokratin.38 
En bärande idé hos utredningen är att den demokratiska medvetenheten 
ska höjas hos såväl medborgarna som deras företrädare. Det framhålls som 
viktigt att skolningen i demokratisk medvetenhet förbättras och att forsk-
ningen och skolan har en speciell roll i dessa sammanhang. Det talas om 
att medborgarnas demokratiska värdegrund behöver förstärkas och detta 
benämns även medborgaranda och sägs bygga på följande karaktärsegen-
skaper eller dygder: kritisk rationalism, laglydighet och solidaritet. Dessa 
tankar och idéer återkommer sedan i regeringens demokratiproposition 
(Prop. 2001/02:80). Under rubriken ”Skolan som kunskapsförmedlare och 
demokratisk arena” framhålls bland annat den uppfattningen att skolan 
idag förmedlar en alltför passiv syn på medborgarnas roll och möjligheter i 
den svenska demokratin. Vidare skriver man i propositionen om behovet av 
att i skolan utveckla metoder för att förankra ett demokratiskt medvetande 
bland barn och unga.

I dessa korta och sammanfattande rader möter också de centrala demo-
kratiska dimensioner som står i fokus för denna (ämnes-)didaktiska studie, 
nämligen innehålls-, kommunikations- och delaktighetsdimensionerna. 
Dessa dimensioner går ständigt i varandra och är beroende av varandra och 
bör behandlas som en helhet i undervisningspraktiken. Av praktiska skäl 
väljer jag ändå att i detta arbete göra en framställningsmässig uppdelning 
utifrån frågeställningarna och behandlar dessa dimensioner i tre olika ka-
pitel. Risken med att en sådan uppdelning kan bidra till att upprätthålla en 
traditionell dikotomisering mellan olika didaktiska huvudfrågor bör dock 
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uppmärksammas. Förhoppningsvis kan risken med en sådan uppdelning 
del vis överbryggas genom att visa på hur de olika dimensionerna griper in i 
varandra. Detta kommer även till uttryck i den följande texten där tanken 
är att använda en vid tolkning av frågor som handlar om innehåll såväl som 
arbetssätt. Detsamma kan sägas om delaktighetsdimensionen som själv-
klart kan riktas mot såväl innehålls- som kommunikationsdimensionerna 
samtidigt som det är omöjligt att tänka sig en verklig kommunikation utan 
aktiva deltagare. Denna komplexitet och detta nära samband mellan olika 
dimensioner i en lärande- och undervisningssituation är viktig att framhålla. 
Något som för övrigt gjordes redan av Englund och Svingby (1986) när de 
pekade på faran av att uppfatta ett ämnesinnehåll som ett ”en dimensionellt 
kontinuum av kvalitativa nivåer”. De förespråkade ett (läro planteoretiskt) 
perspektiv som ”betonar (ämnes-) innehållets relativa karaktär och fl er-
dimensionalitet, förekomsten av olika och motsatta uppfattningar etc.” 
(Englund och Svingby 1986, s 148). Ett annat sätt att ge uttryck för en 
helhetssyn på undervisning möter i följande citat från Biesta och Burbules 
(2003, s 22): ”Education is a thoroughly human practice in which questions 
about ’how’ are inseparable from questions about ’why’ and ’what for’.”39

För att återkomma till tankarna kring att skolan i dag förmedlar en allt-
för passiv syn på medborgarnas roll och möjligheter i en demokrati kan det 
även vara intressant att återvända till mitt teoretiska perspektiv och John 
Dewey. Demokratiska vanor formas av vår förmåga att lära av erfarenheten 
och att växa och detta sker, enligt den transaktionella synen på kunskap, 
i ett ständigt och ömsesidigt växelspel mellan människa och miljö. Detta 
blir också viktigt att hålla i minnet när den demokratiska innehållsdimen-
sionen nu sätts i centrum för framställningen. Vad betyder betoningen av 
ett visst innehåll jämfört med att prioritera organiserandet av lärandet och 
klassrummet som en demokratisk arena med goda relationer när det gäller 
att utveckla demokratiskt medvetande och medborgerliga dygder?

Jag kommer i detta kapitel först att uppehålla mig vid uttrycket demo-
kratisk medvetenhet utifrån en etymologisk utgångspunkt. Därefter ges 
exempel på hur medvetenhet och medvetande används inom ett annat ämnes-
område och några tankar redovisas kring vad det kan innebära att använda 
dessa som didaktiska begrepp i skolans samhällsundervisning. Därefter rik-
tas intresset mot begreppen demokratiska vanor och medborgerliga dygder 
med hjälp av två författares aktuella texter (dock med klassisk koppling). 
Syftet är därvid att försöka klargöra och fördjupa förståelsen av dessa be-
grepp utifrån en aktuell demokratisk kontext. I avsnitt 6.3  söker jag efter 
sådana innehållsdimensioner i sh-ämnets kursplaner som kan användas som 
stöd för eller bidra till att utveckla idéer kring demokratisk medvetenhet, 
demokratiska vanor och dygder i samhällsundervisningen. Avslutningsvis 
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visas med hjälp av Olga Dysthes texter och tankar från ett sociokulturellt 
perspektiv på några konkreta exempel som kan erbjuda ytterligare möj-
ligheter till att fördjupa resonemanget kring dessa frågor, med syfte att 
synliggöra några olika alternativ till dagens situation när det gäller ungas 
lärande om samhället.

6.1 Demokratisk medvetenhet som didaktiskt begrepp
När fokus nu riktas mot begreppet demokratisk medvetenhet, bland an-
nat för att senare pröva dess användbarhet som ett (ämnes)didaktiskt be-
grepp inom samhällsundervisningen, är avsikten att först närmare granska 
innebörden av själva ordet medvetenhet. Det sker dels med hjälp av ord-
böcker, dels studeras hur begreppet används i en ämnesdidaktisk kontext 
med exempel från historieämnet. Enligt Nationalencyklopedins ordbok 
betyder medvetenhet att ha ”uppnått djupare insikt: att väckas till politisk 
medvetenhet” eller ”det att: vakna till medvetenhet om sina krafter”.40 
Enligt Svenska akademins ordbok sägs medvetenhet vara detsamma som 
medvetande eller förhållandet, tillståndet att vara medveten om något. I öv-
rigt liknar förklaringarna de som tidigare nämnts i Nationalencyklopedins 
ordbok, det vill säga att ha en stark, utpräglad känsla för något och att ha 
en klar insikt om innebörden av något – i det studerade fallet demokratin, 
respektive att komma eller göra så att någon kommer till klar insikt.41 En 
undersökning av synonymer till ordet medvetande ger följande uppräkning: 
”1 medvetenhet, känsla, sinne, själ … 3 vetskap, kännedom, kunskap, klar 
insikt, insikt, medvetenhet”.42

Skolningen i demokratisk medvetenhet måste förbättras skriver reger-
ingen i den så kallade demokratipropositionen. Mot bakgrund av ordets 
betydelse, enligt ovanstående undersökning i några ordböcker, är det min 
tolkning att med detta avses i första hand att väcka de unga till en klarare 
eller djupare insikt i vad demokrati innebär just för dem och utveckla en 
stark känsla för vilka möjligheter som fi nns för människor som lever i ett 
demokratiskt samhälle. Några nyckelord för en sådan kunskapsprocess 
anges i regeringsförslaget:

• att visa tolerans och respekt för andra,

• empati och solidaritet samt

• engagemang och ansvar som sträcker sig utöver egenintresse, famil-
jeband, kön, etnicitet, religion etc.

Enligt propositionen bör det läggas en särskild tyngd vid att utveckla me-
toder för att förankra ett demokratiskt medvetande bland barn och unga. 
Enligt min uppfattning är detta, som jag tidigare framhållit, bara en liten 
del av ett betydligt större didaktiskt problemkomplex. Här handlar det om 
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en didaktisk forskningsfråga där såväl innehållsfrågor som arbetssätt och 
metoder liksom skolan som en demokratisk miljö behöver problematiseras 
med inriktning mot att barn och unga utvecklar ett fördjupat kunnande i 
och om den svenska demokratin såväl som livsform som politiskt system. 
Ett sådant innehållsområde för vidare problematisering är det som i demo-
kratiutredningens slutbetänkande benämns medborgaranda som sägs bygga 
på ett antal karaktärsegenskaper eller vad som även kan kallas medborger-
liga dygder. En viktig fråga i detta sammanhang är även hur detta hänger 
samman med en kommunikations- och delaktighetsdimension. Något som 
förhoppningsvis kan belysas i de följande kapitlen.

Inom ämnet historia används de ämnesdidaktiska begreppen historisk 
medvetenhet respektive historiemedvetande. När jag sökt information kring 
medvetenhetsbegreppet har jag även mött det inom svenskundervisningen 
där det talas om språklig medvetenhet bland barn och unga. Ett annat be-
grepp är kulturell medvetenhet – ”att man har en klar bild av sin egen och sitt 
samhälles kulturella bakgrund” (Hans Albin Larsson 1997, s 67). Jag avser 
nu att titta något på historieämnets användning av medvetenhet respektive 
medvetande för att undersöka eventuella paralleller och kopplingar till hur 
begreppet demokratisk medvetenhet kan förstås och eventuellt användas 
inom skolans samhällsundervisning.

I Nationalencyklopedin skriver Birgitta Odén under uppslagsordet his-
toriedidaktik43 bland annat följande: ”Centralt i den moderna debatten om 
historiedidaktiken står begreppet historiemedvetande – dvs. upplevelsen av 
sammanhang mellan tolkningen av det förfl utna, förståelsen av det närva-
rande och perspektiv på framtiden.”44 I skolans kursplaner för historieäm-
net förekommer begreppen bland annat på följande sätt. I grundskolans 
kursplan (2000)45 sägs under ”mål att sträva mot” att skolan genom sin 
undervisning i historia ska sträva efter att eleven ”förvärvar ett historiemed-
vetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden 
och skapar en beredskap inför framtiden”. I ”mål att uppnå” för år 9 sägs 
att eleven skall ”vara medveten om och kunna ge exempel på att historiska 
händelser och förhållanden kan betraktas på olika sätt”. Däremot fi nns inte 
begreppen med i betygskriterierna, dock framhålls under rubriken ämnets 
karaktär och uppbyggnad följande: 

I historieämnet är tiden och historiemedvetandet överordnade be-
grepp. Genom kunskaper om huvuddragen i den historiska utveck-
lingen tillförs bilden av omvärlden en tidsdimension. Kontinuitet och 
förändring är viktiga i detta sammanhang. Den historiska kartans 
utseende under olika tider ger medvetenhet om ständigt pågående 
processer i ett historiskt perspektiv. Historia är ett sätt att se till-
varon i perspektivet då-nu-sedan, och därmed också ett verktyg för 
förståelse av andra ämnen och områden (Kursplan i historia för 
grundskolan 2000).
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I gymnasieskolans kursplan 2000 förekommer begreppet på ungefär samma 
sätt som i grundskolan, men med viss prolongering. I ”mål att sträva mot” 
sägs att eleven ska fördjupa sitt historiemedvetande och utveckla sin förmåga 
att anlägga historiska perspektiv i studierna inom andra ämnen. Under 
rubriken ämnets syfte fi nns följande att läsa:

Ämnet syftar även till att skapa historisk medvetenhet och bildning. 
Härigenom tillägnar sig eleven en förståelse som befrämjar samarbete 
över både sociala, etniska och geografi ska gränser, vilket gynnar 
handlingsberedskap inför framtiden. Historia ger möjlighet till att 
stärka grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, 
vilket i sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och grunden för 
demokratin. Historiska insikter om andra folk, länder och kulturer 
skapar förutsättningar för internationellt samarbete samt ökad för-
ståelse i en multietnisk, konfl iktfylld värld (Kursplan i historia för 
gymnasieskolan 2000).

Det fi nns således ett antal nyckelord, till exempel tolkning, förståelse, per-
spektiv, beredskap inför framtiden, som återkommer i texten när histo-
riemedvetenhet ska förklaras. Det talas också om att förhållanden kan 
betraktas på olika sätt. Genom denna betoning av historisk medvetenhet 
blir historieämnet ett verktyg för en djupare förståelse av vårt samhälle 
och vår tid. I gymnasieskolan skall historisk medvetenhet och bildning ge 
eleven fördjupad förståelse som ökar handlingsberedskapen inför framti-
den och ämnet bidrar till att stärka samhällets grundläggande värden och 
medborgarrollen. Jämfört med undersökningen av begreppet medvetenhet 
i ordböckerna ovan, där det betonas att ha uppnått djupare insikt, ha något 
klart för sig, vakna till medvetenhet om sina krafter, fi nns likheter med ta-
let om en djupare förståelse. I övrigt betonas i kursplanerna mer resultatet 
av den historiska medvetenheten i form av ökad handlingsberedskap inför 
framtiden samt samhällets grundläggande värden och medborgarrollen.

Några slutsatser som kan dras när det gäller kopplingen till demokratisk 
medvetenhet är att begreppet kan användas för att utveckla idéer kring val 
av innehåll och arbetssätt för en samhällsundervisning som mer än idag 
betonar värdet av att unga medborgare uppnår en djupare insikt i och för-
djupar sin förståelse för den svenska demokratin. Detta så att de vaknar till 
medvetenhet om sina krafter, medborgarandas karaktärsegenskaper och sitt 
ansvar som medborgare i en demokrati samt även bidra till en ökad delak-
tighet och ett större engagemang både i skolvardagen och i samhället. Från 
demokratisk medvetenhet vänder jag nu blicken mot vanor och dygder.
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6.2 Demokratiska vanor och medborgerliga dygder
Vilka värden/värderingar, vanor och dygder förknippar vi med uppfatt-
ningen om en demokratiskt medveten medborgare? I den svenska debatten 
hade inte dygdbegreppet någon framskjuten position under ganska lång 
tid; kanske på grund av man tidigare gjort en alltför ensidig betoning på 
personliga dygder, eller snarare kanske brist på sådana. Detta har förändrats 
under senare år med ett ökat intresse för frågor om etik och moral i största 
allmänhet och ansluter till ett ökat intresse för dygdetik speciellt inom 
anglosaxisk moralfi losofi .46 SNS Demokratiråd har genomfört mätningar 
av värderingar och demokratiska dygder 1987 och 1997 (Petersson m.fl . 
1998) och demokratiutredningen talar, som tidigare nämnts, om medbor-
gerliga karaktärsegenskaper eller dygder. Ämnet behandlas också utförligt 
i ett par skrifter som lagts fram under senare år; Gunilla Silfverberg (1999) 
som forskat kring dygd i omsorg och vård samt Bo Badersten (2002) som 
inom det statsvetenskapliga området lagt fram sin avhandling på temat 
medborgardygd och den europeiska staden. En intressant skillnad mellan 
demokratiutredningen och de båda andra texterna är de olika betoningar 
av dygder som görs. I den förstnämnda anges kritisk rationalism, lagly-
dighet och solidaritet47 (det vill säga ganska traditionella karaktärsegen-
skaper åtminstone vid ett första påseende), medan såväl Silfverberg (1999) 
som Badersten (2002) explicit betonar dialogen respektive samtalet och 
deliberationen som mycket centrala. När man tittar närmare på de dygder 
som demokratiutredningen förespråkar ligger dock exemplifi eringarna i en 
riktning som pekar åt samma håll och i linje med utredningens idéer om 
att utveckla den svenska demokratin i deliberativ riktning. Så tolkar jag 
deras beskrivning av kritisk rationalism, som medborgarnas ”vilja att sätta 
sig in i olika frågor, ifrågasätta och förstå hur andra resonerar etc.” samt 
beskrivningen av solidaritet som en ”oegennyttig hållning till medmän-
niskor, empati” (SOU 2000:1, s 233). Badersten (2002) framhåller dock än 
tydligare deliberationen som en viktig värdekälla för medborgaretiken: ”Det 
är i samtalet mellan människor som uppfattningen om det gemensamma 
goda formas; det är genom dialog och diskussion som medborgardygderna 
ges ett konkret innehåll” (s 337).48

Baderstens (2002) framställning om medborgardygden ger möjlighet till 
aktualisering och en vidgning av synen på vanor och dygder utifrån vad 
som ovan (avsnitt 4.4) presenterats med utgångspunkt i John Deweys texter. 
Badersten ger uttryck för en uppfattning som bitvis ligger nära Dewey – tro-
ligen genom den gemensamma utgångspunkten i Aristoteles – till exempel i 
betoningen av gemenskapen före individen. En dygd kan, enligt Bader sten 
(2002), förstås som en ”konkret, situationsbetingad och relationell hand-
lingsdisposition” som hela tiden ska sättas i relation till det gemensamma 
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goda (men detta kan bara defi nieras av varje konkret gemenskap). Han 
använder sig av ”ett aristoteliskt färgat, gemenskapsorienterat, situations-
betingat och därtill relationellt dygdbegrepp” (s 23) och framhåller att 
dygdetiken inte säger något om vilka dygderna är men hur de är beskaffade 
till sin form. Badersten framhåller vidare att

Dygder har att göra med personliga egenskaper, som har ett förtjänst-
fullt värdegrundat innehåll. De är knutna till människans karaktär 
och omdöme och kommer till konkret uttryck genom olika former av 
handling. Mer direkt skulle vi därför kunna defi niera en dygd såsom 
ett etiskt eller moraliskt betingat förhållningssätt, som tar sig uttryck 
i mänsklig handling (Badersten 2002, s 86).

Den starka betoningen på relationen mellan dygd och handling är intres-
sant dels som ytterligare en likhet med Deweys framställning, dels med 
inriktning mot de perspektiv som kan vara av speciellt intresse för skolans 
samhällsundervisning. ”Det är endast genom att handla som vi ger uttryck 
för dygden och det är genom handling som karaktären formas” (Badersten 
2002, s 103). Denna relation kan vara av avgörande betydelse när det gäller 
att utveckla demokratiska karaktärsegenskaper i skolans samhällsundervis-
ning något som jag avser återkomma till.

Dygden betraktas således som en förvärvad handlingsdisposition. Här 
pekar Badersten på en handlingsparadox hos Aristoteles: människan blir 
dygdig genom att handla dygdigt! Hur ska man lära sig att handla dygdigt 
när man inte utvecklat några dygder? Svaret som fi nns hos Aristoteles är 
genom vanan! Här ser vi åter ”likheten” med Dewey och den betydelse 
som också han tillmäter vanebegreppet. Hos Aristoteles (1967) möter detta 
i Den nikomachiska etiken när han i den Andra boken skriver om vane-
bildningens betydelse. Den moraliska dygden uppkommer genom vana, 
skriver han, och pekar också på de näraliggande grekiska orden för etik 
respektive vana; ethike och ethos. Till skillnad från exempelvis våra sin-
nesförnimmelser, fortsätter Aristoteles, utvecklar vi dygderna först genom 
att praktisera dem.

De saker som vi skall lära oss att utföra, lär vi oss nämligen genom 
att göra dem; så blir vi t.ex. husbyggare genom att bygga hus och 
gitarrspelare genom att spela gitarr. På samma sätt blir vi rättrådiga 
genom att handla rättvist, besinningsfulla genom att vara behärskade 
och modiga genom att bete oss modigt (Aristoteles 1967, s 49).

Genom handling utvecklar man kunskaper också genom erfarenhet. ”Att 
handla dygdigt kräver därför alltid någon form av tankemässig refl ektion 
grundad i en sådan erfarenhetskunskap, och det var närmast detta Aristo-
teles avsåg med sitt begrepp fronesis, den praktiska klokheten” (Badersten 
2002, s 105). Badersten framhåller fronesis som den främsta eller snarast en 
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överordnad dygd. Utan att ge någon lista över dygder, eftersom alla hänger 
ihop och ger varandra, talar han ändå speciellt om fyra ”breda” medborger-
liga dygder nämligen; klokhet, mod, måttfullhet och rättrådighet.

Om vi nu återvänder till John Dewey och hans syn på demokratiska vanor 
och dygder kan vi konstatera att för honom var det inte så avgörande vilka 
speciella dygder som namnges i en viss situation, eftersom den dygd som 
kommer till uttryck leder till handling som sedan också för andra dygder 
med sig. Dewey utgår från att vanor formas i den sociala gemenskapen och 
av vår förmåga att utvecklas och att lära av erfarenheten genom transak-
tionen mellan människa och miljö. Det som utifrån mitt forskningsintresse 
är det centrala när det gäller vanor och dygder handlar då om samhälls-
undervisningens möjligheter att bidra till att utveckla goda demokratiska 
vanor hos barn och unga. Jag uppfattar det som att dessa formas dels av 
miljön och de ungas transaktion med denna (till exempel skolan/klassrum-
met som demokratisk(t) arena/rum), dels genom de demokratiska vanor 
som utvecklas genom tankar, samtal, diskussioner och handlingar så som 
de kommer till uttryck i samhällsundervisningen, till exempel vid planering, 
genomförande och utvärdering av olika kunskapsområden. Undervisning 
som syftar till att utveckla vanor, karaktärsegenskaper och dygder kan, 
som jag förstår det, inte ske genom separata kurser eller särskilda moment 
utan måste ske som en naturlig del av en vardaglig undervisningspraktik där 
miljön och interaktionen med denna och mellan de involverade bidrar till 
barnens och de ungas växande (utbildning). Det innebär även att processen 
betonas framför produkten – viktigare än att göra en lista med ett antal 
olika dygder är att betona den praktik där dygder utvecklas – således att 
betona en kunskapsprocess och den miljö där denna äger rum snarare än 
en kunskapsprodukt.

Ett liknande resonemang kommer också till uttryck hos Gunilla Silfver-
berg (2002) både när hon diskuterar en praktiskt inriktad etik och dygder 
som professionella kvaliteter inom omsorg, vård och liknande verksamheter. 
Även Silfverberg har sin utgångspunkt hos Aristoteles när hon skriver

Han säger t.ex. att vårt mål inte är att veta vad mod är men att bli 
modiga, inte att veta vad rättrådighet innebär men att bli rättrådiga, 
på samma sätt som vi hellre vill vara friska än veta vad hälsa är. Att 
veta är en sak och att handla en annan. Om vi följer Aristoteles här-
vidlag, kan vi uppfatta etik som ett slags handlingskunskap och läran 
om det etiska som ett slags handlingsteori (Silfverberg 2002, s 101).

På motsvarande sätt kan konstateras att det inte för tillräckligt långt att veta 
vad demokrati innebär jämfört med att vara demokratisk och att handla 
i enlighet med demokratins ”spelregler”. Vidare konstaterar Silfverberg 
(2002) att dygderna inte exakt kan fi xeras på förhand utan snarare fungerar 
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som en orientering för ett tänkande. Återigen möter en betoning av proces-
sen framför produkten i form av en specifi k karaktärsegenskap eller dygd 
och hon liknar denna process vid en upptäcktsresa. Silfverbergs tankar 
om dygder i vård och omsorg tas även upp i ett utbildningsperspektiv av 
Jenny Gren (2001). Hon utgår från Silfverbergs avhandling och den lista 
över dygder för hemtjänstpersonal som fi nns i denna. Gren tar med sig den 
modellen in i pedagogernas värld och visar med några exempel på hur ex-
empelvis refl ektioner kring läroplanens mål kan bidra till prioriteringar av 
olika handlingsområden när lärare diskuterar sitt förhållningssätt till barn 
och till varandra. Ett annat intressant perspektiv på dygdetik ur ett aktuellt, 
medicinskt perspektiv fi nns hos Ulrik Kihlbom när han resonerar utifrån 
ett neo-arisoteliskt och icke-universalistiskt synsätt på etik49. I det följande 
avsnittet går jag nu över till gymnasieskolans kursplaner i samhällskunskap 
för att se hur det där talas om ett ämnesinnehåll som kan relateras till mitt 
intresse för demokratisk medvetenhet, vanor och dygder.

6.3 Innehållsfrågor i sh-ämnets kursplaner för att utveckla
och fördjupa demokratisk medvetenhet och medborgerliga 
dygder hos unga medborgare
Vilket innehåll i skolans samhällsundervisning kan underlätta för elever och 
lärare att organisera lärandesituationer i enlighet med de tankar om demo-
kratisk medvetenhet, demokratiska vanor och medborgerliga dygder som 
redovisats ovan? Tillsammans med läroplanen är kursplanerna i de olika 
ämnena skolans viktigaste styrdokument. Jag vänder mig nu till sh-ämnets 
kursplaner för gymnasieskolan dels eftersom mitt fokus för detta arbete lig-
ger på denna skolform, dels eftersom det funnits tre olika kursplaner under 
åren 1988 till 2000 som erbjuder ett underlag för ”jämförande” studier.

I dagens kursplaner inom den målstyrda organisation och verksamhet som 
skolan är formuleras ett antal strävans- och uppnåendemål som sedan de 
professionella har ett ansvar för att eleverna skall nå. Därför är kursplaner 
i dag relativt sparsamma med konkreta anvisningar när det gäller innehåll 
och arbetssätt eftersom målen kan nås på så många olika sätt och att hänsyn 
måste tas till omständigheter som till exempel har med den enskilda skolans 
och klassens möjligheter och svårigheter att göra. Genom att gymnasiesko-
lan fått nya kursplaner i samhällskunskap med relativt korta intervaller 
under de senaste decennierna, nämligen 1988, 1994 och 2000, fi nns goda 
möjligheter att studera synen på exempelvis ämnets innehåll respektive hur 
denna har förändrats över tid. En studie av kursplanerna genomfördes i min 
c-uppsats (Larsson 2000b) och förändringar kring den senaste kursplanen 
behandlas även i Larsson (2000a). Avsikten är att fokusera 1988 års kurs-
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plan ”lite extra”, såväl i detta som i de båda följande kapitlen, eftersom den 
har ett speciellt innehåll vid en jämförelse med såväl de kursplaner som ligger 
före som de som följer efter den samt att detta har relevans för innevarande 
arbete. Det fi nns exempelvis ett fl ertal beröringspunkter med uppsatsens 
teoretiska perspektiv genom synen på kunskap utifrån elevers erfarenheter 
och betoningen en handlingsinriktning.  Dessutom kan det, enligt min 
uppfattning, vara värdefullt att känna till de formuleringar som fi nns kring 
begreppet samhällsfråga som ”studiemodell” i både själva kursplanetexten 
och i det servicematerial (Att undervisa i samhällskunskap, Servicematerial 
S 88:34) som publicerades i anslutning till denna. Detta mot bakgrund av 
att samhällsfråga är ett centralt begrepp även i de senare kursplanerna, men 
där behandlas som närmast ”självklart”, utan att varken ges någon närmare 
beskrivning eller bli föremål för problematisering.

6.3.1 1988 års kursplan
I samband med det förändringsarbete som pågick inom gymnasieskolan 
under mitten och slutet av 1980-talet utarbetades en helt ny kursplan i 
samhällskunskap som trädde i kraft 1988 (Läroplan för gymnasieskolan, 
1988:82). Kursplanen hade karaktären av en ”pilotkursplan”. Bland annat 
lanserades begreppet samhällsfråga som en ny modell eller pedagogisk-di-
daktisk ram för mer meningsfulla samhällsstudier. ”Genom att utgå från 
en komplex samhällsfråga ger man eleverna möjlighet att sätta in sina 
ämneskunskaper i ett större sammanhang, vilket underlättar för dem att 
utveckla en helhetssyn” (Läroplan för gymnasieskolan, 1988:82, s 8). Jag 
uppfattar det också så att det i kursplanen 1988 fi nns en anpassning av 
vissa centrala delar i Lgr80 till gymnasieskolan. Detta gäller bland annat 
på demokratiområdet där elevernas eget agerande och aktiva handlande i 
samhällfrågor ges en mycket central ställning i kursplanen.

1988 års kursplan i samhällskunskap för gymnasieskolan innebar ett 
trendbrott jämfört med tidigare kursplaner i ämnet. Antalet huvudmoment 
reducerades kraftigt till tre stycken och redan i målsättningen angavs de vik-
tigaste arbetsformerna. Studierna i ämnet ska, som ovan nämnts, nämligen 
organiseras i olika samhällsfrågor, som anknyter till elevernas erfarenheter, 
behov och intressen så att de förvärvar vidgade och fördjupade kunskaper. 
Vid studiet av samhällsfrågor skall undervisningen bedrivas så att eleverna 
lär sig att

Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   66Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   66 07-10-23   11.45.5007-10-23   11.45.50



67

• söka, granska och sammanställa fakta ur olika källor,

• analysera problem och förhållanden ur skilda aspekter med   
 hjälp av olika teorier och modeller,

• klargöra grunderna för och konsekvenserna av egna och 
 andras värderingar

• samt så att de gör sig förtrogna med olika sätt att handla och  
 följderna därav

 (Läroplan för gymnasieskolan, 1988:82, s 5, min förstärkning).

Huvudmålet för undervisningen i samhällskunskap är ”att eleverna ska till-
ägna sig sådana kunskaper att de aktivt kan medverka i samhällsarbetet. 
Därför är det viktigt att eleverna förvärvar en kunskap som ger dem för-
måga att skaffa sig ny kunskap om samhället. Det räcker inte med att bara 
känna till. För att de ska kunna handla och påverka samhällsutvecklingen 
måste de också förstå” (Att undervisa i samhällskunskap, s 11). Studierna 
i samhällskunskap ska även ”inriktas mot praktiska medborgarkunskaper 
som är direkt tillämpbara i samhälls- och yrkeslivet” (Läroplan för gym-
nasieskolan, 1988:82, s 25).

Ett viktigt mål i samhällskunskapsämnet är också att eleverna genom att 
delta i planeringen av studierna ska få erfarenheter av demokratiska arbets- 
och beslutsformer. Genom att utgå från aktuella samhällsförändringar och 
elevernas intresse, så kombineras också de traditionella ämneskunskaperna 
med vad som händer och sker i vår omvärld och det blir lättare för eleverna 
att förstå och se sammanhang i de samhällsförändringar som äger rum. 
Samhällsfrågorna ska bearbetas i enlighet med kursplanens mål. Det inne-
bär att eleverna:

tar reda på hur det förhåller sig (faktakunskap),

undersöker varför det är så (analys),

klargör vad de själva och andra tycker (värderingar) samt

försöker reda ut vad de själva och andra gör och kan göra åt förhål-
landena (handling)

(Läroplan för gymnasieskolan, 1988:82, s 10, min förstärkning.).

Det är således för och av eleven som samhället ska beskrivas och förstås. 
Elevens intressen, behov och erfarenheter ska sättas i centrum för läran-
deprocessen om samhället. En lärandeprocess som med utgångspunkt i 
faktakunskaper, via analys och värderingar tar eleverna fram till handling 
i enlighet med följande modell:50
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I kapitel 2 i kommentarerna till kursplanen, diskuteras kunskapssyn, kun-
skaper och färdigheter. Det anges att kursplanen i ämnet grundar sig på en 
kunskapssyn ”där inlärning ses som en process i vilken elevernas sätt att 
tänka och handla fortlöpande förändras” (Läroplan för gymnasieskolan, 
1988:82, s 7). Där framhålls också att eleverna inte bara ska känna till eller 
vara informerade:

Kunskaper i denna bemärkelse vinner man genom att med faktakun-
skaper som grund undersöka, jämföra, analysera och refl ektera. Den 
som kan återge mängder av fakta men aldrig refl ekterat över dem och 
inte förstått sammanhangen har således inte förvärvat kunskaper i 
läroplanens mening. Kunskap tillägnar sig eleverna när de i enlighet 
med kursplanens mål bearbetar samhällsfrågor (Läroplan för gym-
nasieskolan, 1988:82, s 7).

I ett särskilt avsnitt under rubriken ”Handling” poängteras ett av de cen-
trala målen i kursplanen, med hänvisning till läroplanen framhålls nämligen 
betydelsen av att ’tillvarata och stimulera elevernas intresse för att  aktivt 
medverka i samhällsarbetet’ (Läroplan för gymnasieskolan, 1988:82, s 14). 
För att eleverna ska kunna nå upp till detta krävs att de tillägnar sig speciella 
kunskaper och färdigheter som de behöver för att kunna delta i arbetet i ett 
föränderligt samhälle. Vid arbetet med samhällsfrågor bör man åtminstone 
vid några tillfällen nå fram till praktisk tillämpning och handling.

I ett samhälle som rymmer motsättningar och i många fall domineras 
av experter är det viktigt att man lär sig att lita på sin egen förmåga 
att förstå och i samverkan med andra påverka förhållandena. Det är 
därför väsentligt att eleverna i samband med studier av skilda sam-
hällsfrågor gör sig förtrogna med olika sätt att handla och bedöma 
följderna därav. De kan då upptäcka vilka olika vägar som fi nns för 
att påverka utvecklingen i ett demokratiskt samhälle (Läroplan för 
gymnasieskolan, 1988:82, s 14). 

Det är även skolans uppgift att stimulera eleverna till att vara aktiva också 
på sin fritid, 

t.ex. genom att skriva insändare eller framträda i lokalradio, att 
föra fram sina åsikter och krav till myndigheter, förtroendevalda, 
organisationer och föreningar eller att anordna en insamling för 
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ett katastrofdrabbat område. Handlingsområdet inrymmer även 
aktiv verksamhet i t.ex. föreningar, freds- och solidaritetsgrup-
per, fri villiga försvarsorganisationer, kvinnogrupper, miljögrupper 
och politiska ungdomsorganisationer (Läroplan för gymnasieskolan, 
1988:82, s 14).

Denna handlingsinriktning för tankarna till det resonemang kring dygder 
som presenterades i föregående avsnitt. Trots att de författare som jag an-
vänder mig av prioriterar den process där dygder kan utvecklas framför 
enskilda, namngivna dygder kan en diskussion om hur olika handlingar 
kan förknippas med några olika demokratiska dygder vara en väg för såväl 
lärare som elever att utveckla sina kunskaper om dessa frågor.

När det gäller ämnesinnehållet så som det kommer till uttryck i 1988 års 
kursplan bestäms detta i första hand genom de allmänna formuleringarna 
i huvudmomenten i kursplanens inledning (s 5):

1. Politik, ekonomi, arbetsliv och sociala förhållanden,

2. Rumsliga samband: lokalisering, centralitet och natur  
 förutsättningar

3.  Internationella relationer

Dessa får sedan, enligt den traditionella modellen för kursplaner i den regel-
styrda skolan, en omfattande framställning i själva kursplanetexten (sju av 
31 sidor) i avsnittet ”Innehållsmål och huvudmoment”. Där presenteras för 
varje huvudmoment en bakgrundsbeskrivning, innehållsexempel och gan-
ska detaljerade stoffangivelser. Visserligen framhålls att kursplanen inte i 
detalj ska föreskriva vad som ska studeras i den enskilda klassen eftersom 
hänsyn ska tas till lokala skillnader och förutsättningar. Och det är natur-
ligtvis inte möjligt att uttala sig om vilken styrande effekt dessa detaljerade 
anvisningar hade direkt för den enskilde läraren. Men enlig min egen, om 
än begränsade, erfarenhet när det gäller arbete med läroböcker i ämnet sam-
hällskunskap fungerade denna katalog som ett tydligt riktmärke för vilket 
innehåll som skulle fi nnas med i läroböcker i ämnet. Läroböckerna kom 
därför att fungera visserligen som ett indirekt, men ändå kraftigt styrmedel 
i enlighet med kursplanens detaljinnehåll. När sedan innehållsexemplen 
minimerades i de följande kursplanerna i enlighet med att målstyrningen 
infördes och huvudmomenten togs bort så har ändå de fl esta läroböckerna 
i ämnet för gymnasieskolan, enligt min uppfattning, även fortsättningsvis 
givits ut enligt denna traditionella ”innehållsmall”.

Innehållsexemplen och stoffangivelserna i kursplanen är direkt kopplade 
till ett ämnesteoretiskt kunskapsinnehåll från de akademiska disciplinerna 
statsvetenskap, nationalekonomi, kulturgeografi  och sociologi. För studier-
na i politik utgör exempelvis regeringsformen ”en nödvändig källa om man 
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skall förstå uppbyggnaden av vårt demokratiska samhälle och vårt politiska 
liv” (Läroplan för gymnasieskolan, 1988:82, s 16). Ett annat exempel kan 
hämtas från huvudmomentet internationella relationer där studierna kan 
organiseras i enlighet med förklaringsmodeller hämtade från samhällsve-
tenskaplig forskning. Tre sådana modeller får en ganska utförlig beskriv-
ning. Dessa är: ”Det realpolitiska perspektivet eller anarkimodellen”, ”Inte-
grationsperspektivet eller världssamhällemodellen” och ”Dominansper spek-
tivet eller världssystemmodellen” (Läroplan för gymnasieskolan, 1988:82, 
s 19–20). I denna digra innehållskatalog i kursplanen 1988 fi nner jag inget 
som explicit kan kopplas varken till utvecklingen av elevernas demokratiska 
medvetenhet, medborgerliga vanor och dygder eller till det förhållningssätt 
som presenteras i övriga delar av kursplanen som syftar till att fostra aktiva 
och engagerade medborgare genom skolans samhällsunder visning och som 
jag redogjort för ovan. Är detta ett ”fundamentalt gap” mellan innehåll och 
mål som kraftigt begränsar betydelsen av bärande idéer i många av skolans 
styrdokument när de ska tillämpas i den vardagliga undervisningspraktiken? 
Ett annat sådant ”gap” är det mellan kunskaps innehåll och exempelvis ett 
demokratiskt förhållningssätt – som kommer till uttryck i senare kurspla-
ners mål och betygskriterier jämfört med beskrivningar av ämnets syfte 
och karaktär samt i läroplanen. Det fi nns, som jag ser det, en risk med att 
sådant som inte explicit uttrycks i huvudmoment eller numera i mål res-
pektive betygskriterier tenderar att hamna i ”bakvatten” i den vardagliga 
undervisningspraktiken.

I den övriga texten i 1988 års kursplan fi nns dock några andra uttryck 
för ett vidare innehåll som, enligt min uppfattning, ”bättre” stämmer med 
syftet att fostra demokratiska medborgare i kursplanens anda. Som exem-
pel kan nämnas att när innebörden av begreppet samhällsfråga behandlas 
ges exempel på innehåll såsom olika frågor i hemkommunen; bland annat 
bostadssituationen, den lokala och globala miljöförstörelsen, hur arbetsmil-
jön kan påverkas respektive motsättningar mellan olika grupper av män-
niskor. Dessa innehållsexempel för också tankarna till de nyckelord som 
kommer till uttryck i regeringens demokratiproposition när de fokuserar en 
kunskapsprocess som kan bidra till skolningen i demokratisk medvetenhet 
(och utvecklandet av medborgerliga dygder); nämligen ”att visa tolerans och 
respekt för andra människor. Det handlar om empati och solidaritet, och 
om ett engagemang och ansvar som sträcker sig utöver egenintresse, famil-
jeband, kön, etnicitet, religion etc.” (Prop. 2001/02:80, s 116). Ett annat 
exempel kan hämtas från avsnittet i kursplan 1988 om hur samhällsfrågor 
kan analyseras med hjälp av olika infallsvinklar eller aspekter ”som makt, 
relationer, samverkan, konfl ikt, påverkan och förändring” (Läroplan för 
gymnasieskolan, 1988:82, s 11). Detta är således exempel på andra sätt att 
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ge uttryck för ett ämnesinnehåll. Jag vill även uppfatta följande formule-
ringar som innehållsexempel ur ett något vidare perspektiv. Det är när olika 
förslag behandlas om hur eleverna kan tillägna sig en handlingsberedskap 
– bli förtrogna med olika sätt att handla och bedöma följderna av detta 
– då hämtas exempel bland annat från elevernas eget skolarbete såsom 
att delta i ämnesplaneringen51 och ”åtgärder för att förbättra skolmiljön, 
motverka mobbning eller utveckla demokratiska arbetsformer” (Läro plan 
för gymnasieskolan, 1988:82, s 14). Från en sådan ”handlingsberedskap” 
leder tankarna mig vidare till utvecklingen av medborgerliga dygder och 
uppfattningen att en dygd kan förstås som en konkret, situationsbetingad 
och relationell handlingsdisposition. Eller som det kommer till uttryck i en 
av de texter som redovisats ovan: ”Det är endast genom att handla som vi 
ger uttryck för dygden och det är genom handling som karaktären formas” 
(Badersten 2002, s 103). Utifrån sådana utgångspunkter är det i första 
hand detta perspektiv på innehåll som kan vara vägledande i arbetet med 
att utveckla elevernas demokratiska medvetenhet och som kan leda till att 
unga medborgare uppnår en djupare insikt i och fördjupar sin förståelse för 
den svenska demokratin så att de vaknar till medvetenhet om sina krafter 
och sitt ansvar som medborgare i en demokrati. På liknande sätt kan en 
handlingsinriktning inom skolans samhällsundervisning bidra till att unga 
medborgare ges möjligheter att utveckla medborgerliga dygder.

6.3.2 1994 års kursplan
Samma huvudtankar som präglade kursplanen från 1988 sägs i ämneskom-
mentarerna fi nnas även i 1994 års kursplan. De förändringar som gjorts 
hänförs till de betoningar som riksdagen gjort i kunskapspropositionen 
(Prop 1990/91:85: Växa med kunskaper) och de förslag som lagts fram av 
Läroplanskommittén (SOU 1992:94: Skola för bildning). I Skola för bildning 
betonades ”att eleverna skall sträva mot att öka sin förmåga att självständigt 
formulera ståndpunkter grundade på såväl empiriska kunskaper och kritisk 
analys som på förnuftsmässiga och etiska överväganden” (Kursplanen i sam-
hällskunskap för gymnasieskolan 199452, Ämneskommentar erna, s 140).

Syftet med samhällskunskapsstudierna enligt kursplanen är att eleverna 
ska fördjupa sina kunskaper om nutida samhällsförhållanden och samhälls-
frågor. Eleverna ska därigenom få ”ökade förutsättningar att delta aktivt i 
samhällslivet och ge dem beredskap att hantera förändringar i samhället” 
(Kursplanen 94, s 66). Ämnet ska även bidra till att eleverna utvecklar 
en egen samhällsuppfattning, lär sig skilja på fakta och värderingar. Ett 
pluralistiskt betraktelsesätt framhålls vidare som väsentligt vid studierna i 
samhällskunskap. I målsättningen för kurs A sägs att eleverna genom stu-
dier av skilda samhällsfrågor ska refl ektera över, analysera och diskutera 
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samhällsförhållanden i Sverige och andra länder. Kursen ska ”genom såväl 
innehåll som form bidra till att förmedla och hos eleverna förankra de vär-
den som vårt samhällsliv vilar på” (Kursplanen 94, s 68).

Efter genomgången kurs ska eleven bland annat

• kunna redogöra för viktiga politiska ideologier och deras ut  
 veckling...,

• ha fördjupade kunskaper om hur det svenska samhället växt   
 fram och fungerar idag samt kunna göra vissa jämförelser   
 med förhållanden i andra länder,

• känna till vad som påverkar ... ekonomiska förhållanden,

• kunna lägga historiska perspektiv på den ekonomiska, poli  
 tiska och sociala utvecklingen,

• kunna refl ektera över internationella relationer och globala   
 förhållanden ... samt vara medveten om förutsättningarna för  
 internationell samverkan ...,

• kunna använda olika kunskapskällor och verktyg för att ana  
 lysera och diskutera samhällsfrågor ur olika infallsvinklar och  
 så att de egna åsikterna tydligt framgår. (Kursplanen 94,
 s 68–69)

Här uppfattar jag en mer passivt hållning än i den föregående kursplanen. 
I formuleringen av målsättningen för ämnet används även uttryck som att 
”känna till” som inte var tillräckliga ”kunskaper” enligt den förra kurs-
planen (se sidan 43).

Ämnet samhällskunskap spänner över stora kunskapsområden och i 
kursplanen ges följande exempel på sådana (s 67):

– demokratins innehåll och uttryckssätt

– samhällets organisation utifrån skilda aspekter (t.ex. politiska,  
 ekonomiska, kulturella)

– individers och gruppers skilda livsvillkor

– arbetsliv och sociala förhållanden

– frågor om kulturarv och identitet

– internationella förhållanden, bl.a. inkluderande samspelet   
 mellan samhälle och natur och därmed sammanhängande   
 överlevnadsfrågor.

Dessa kunskapsområden innehåller många samhällsfrågor som kan bilda 
utgångspunkten för studier och analys. Undervisningen i samhällskunskap 
ska sätta in samhällsfrågorna ”i ett såväl globalt som nationellt och regio-
nalt/lokalt sammanhang och samtidigt belysa sociala frågor på grupp- och 
individnivå” (s 67). Det är viktigt att använda olika utgångspunkter och 
perspektiv för att förstå att urval av fakta präglas av värderingar. ”I det 
moderna samhället kommer information om olika företeelser ofta från 
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olika källor och genom många olika medier. Att sovra och värdera budskap 
utifrån kunskap om källornas art och de olika mediernas begränsningar är 
en viktig del i analysen. Det är väsentligt att i samhällskunskap ha ett plura-
listiskt betraktelsesätt, vilket innebär att eleverna skall se samhällsfrågorna 
utifrån olika perspektiv” (s 68). Ämnets karaktär är således att ge kunskaper 
om olika samhällsförhållanden och samhällsfrågor genom bearbetning och 
analys. I ämnet betonas även ”processen på väg till kunskaperna; den trä-
ning i bedömning, värdering och personliga ställningstaganden som ämnet 
ger” (s 137) Eleverna ska självständigt och ingående kunna analysera och 
även presentera relevanta samhällsfrågor för att bättre förstå den komplexa 
verklighet som vårt samhälle är. Detta ska även ske med hjälp av olika in-
fallsvinklar och så att ett eget ställningstagande tydliggörs.

I ett särskilt stycke i ämneskommentarerna ges några anvisningar om 
demokratiavsnittet. Skolan ska förmedla den demokratiska värdegrunden 
till eleverna. ”Kärnan i denna värdegrund är människolivets okränkbarhet, 
aktningen för varje människas egenvärde, individens frihet, solidaritet med 
svaga och utsatta, alla människors lika värde, samt ansvar för vår gemen-
samma miljö.” Alla ämnen i skolan ska naturligtvis arbeta efter denna 
värdegrund, men samhällskunskapen har i detta sammanhang en speciell 
uppgift: ”att ta upp den demokratiska värdegrunden i ett analyserande 
perspek tiv och utveckla elevernas förmåga att granska, värdera och ta 
ställning. I kursplanen (Syfte) betonas att det i studierna skall ske en kritisk 
granskning och diskussion av de värden som bär upp demokratin, detta 
för att vidareutveckla ett demokratiskt förhållningssätt” (Kursplanen 94, 
Ämnes kommentarerna, s 138–139). 

Några saker är särskilt intressanta att direkt kommentera. Här möter vi 
ett styrdokument från en målstyrd skola, varför huvudmomenten tagits bort 
och detaljerade innehållanvisningar har minimerats. Det talas nu om exem-
pel på innehållsområden. I övrigt är det kursmål och betygskriterier som 
ska styra undervisningen.  Det fi nns vidare en ökad betoning på färdigheter 
som kan sägas tillhöra det framväxande informationssamhället och därvid 
uttrycks en tydlig koppling av dessa till den enskilde individen och dennes 
förhållanden. Det mest anmärkningsvärda är dock, enligt min uppfattning, 
att trots att man explicit framhåller att samma huvudtankar ska prägla 
denna kursplan som den förra så talas inte i något enda sammanhang om 
att samhällsundervisningen ska vara handlingsinriktad. Just handlingsin-
riktningen53 framstod i 1988 års kursplan som något av ett ”slutmål” när 
det gällde att med hjälp av sh-ämnet skola demokratiska medborgare. Det 
framhölls som väsentligt att eleverna vid arbete med samhällsfrågor blev 
förtrogna med olika sätt att handla och konsekvenserna av olika handlingar 
för samhällsutvecklingen. I skolarbetet såväl som utanför skolan till exempel 
på sin fritid skulle de agera som demokratiska medborgare.
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En läsning för att söka efter sådant som skulle kunna användas för att 
specifi kt utveckla elevernas demokratiska medvetenhet och medborgerliga 
vanor och dygder blir resultatlös. I det inledande syftet för ämnet anges 
att undervisningen ska ge eleven ”ökade förutsättningar att delta aktivt 
i samhällslivet”. Men i övrigt saknas direkta kopplingar till aktivitet och 
handling. En intressant formulering, utifrån detta förhållande, fi nns dock 
när demokratifrågorna och analysen av den demokratiska värdegrunden 
diskuteras i ämneskommentarerna. Denna ska bidra till att utveckla ett 
demokratiskt förhållningssätt och det konstateras att det är nödvändigt att 
i ämnet ”föra en öppen diskussion om hur värdegrunden kan tolkas och 
praktiseras” (Kursplanen 94, Ämneskommentarerna, s 139) bland annat 
med syfte att eleven skall utveckla ett personligt förhållningssätt till de-
mokratin. I övrigt hänvisas till olika institutioner som studeras och att det 
kan ses som att de representerar demokratiska värden. Det sägs inget mer 
om hur elevernas egna förhållningssätt till demokratin kan praktiseras eller 
kopplas till vissa handlingar, värderingar eller liknande. Det är således en 
tämligen passiv hållning som förespråkas, eleverna ska främst känna till 
hur demokratin fungerar till exempel inom olika institutioner, inte utöva 
den – vare sig i skolan eller som unga medborgare i samhället! En sådan 
framställning i samhällskunskapens kursplan bör rimligen även få negativa 
konsekvenser för möjligheterna att genom undervisningen i ämnet utveckla 
elevernas demokratiska medvetenhet och en handlingsdisposition som kan 
bidra till att utveckla medborgerliga dygder.

6.3.3 2000 års kursplan
Syftet med de nya kursplanerna 2000 var att göra en revidering och för-
tydliganden för att bättre spegla läroplanernas mål i första hand inom 
demokrati- och värdegrundsområdet. Samtidigt ges ett ökat utrymme för 
de professionella att utifrån målen organisera studierna i ämnet varför 
konkreta metodanvisningar och preciserade stoffangivelser tagits bort. Re-
sultatet blev ett ännu mer kortfattat styrdokument.

Ämnets syfte i den senaste kursplanen är uppdelat i tre huvudavsnitt 
där det första stämmer väl överens med huvudsyftet även i föregående 
kursplan, nämligen att ”ge eleverna ökade förutsättningar att aktivt delta 
i samhällslivet” (notera den lilla, kanske i första hand språkliga, föränd-
ringen där aktivt bli ett adjektiv till delta). I övrigt lyfts frågor om kulturell 
mångfald och mänskliga rättigheter fram i det andra huvudsyftet och redan 
här konstateras att genom att studera dessa frågor skall ämnet ge eleverna 
förutsättningar för ”att kunna ta avstånd från olika former av förtryck” 
– det vill säga något som kopplas explicit till en handlingsinriktning. I det 
tredje huvudsyftet handlar det om färdigheter i informationssamhället och 
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vikten av att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt.
Nytt i kursplanen 2000 för gymnasieskolan är att det införs en ny form 

av mål, nämligen ”Mål att sträva mot” och här möter nu ett antal mål som 
liknar en del av tankarna i 1988 års kursplan, men som saknas i den före-
gående. Här sägs bland annat att

Skolan skall i sin undervisning i ämnet samhällskunskap sträva efter 
att eleven

omfattar och praktiserar demokratins värdegrund och förstår hur 
olika perspektiv och ideologier ger olika sätt att uppfatta samhäl-
let,

 …
utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, 
regionala och globala frågor som är av betydelse för ett ekologiskt 
hållbart samhälle,

utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt 
sin förmåga att kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ 
för sig själv och för samhället,

utvecklar sin förmåga att formulera frågor, argumentera och uttrycka 
ståndpunkter samt utvecklar den egna förmågan att aktivt delta i 
samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen,

 …
(min förstärkning)

Här framträder således på ett fl ertal punkter, i målen att sträva mot, en 
inriktning mot aktivitet och handling som för tankarna till kursplan 1988 
och den kunskapsmodell som betonar handlingsinriktning. Här framstår 
det också som en viktig strävan när det gäller att organisera lärandet för 
barn och unga i skolans samhällsundervisning att välja ett sådant innehåll 
och arbetssätt i undervisningen/lärandet att eleverna i sitt arbete med olika 
samhällsfrågor utvecklar sådana kunskaper som inte stannar vid att känna 
till eller vid förståelse och värderingar utan även utvecklar en handlings-
inriktning där demokratisk medvetenhet och medborgerliga dygder kan 
utvecklas i överensstämmelse med dessa mål att sträva mot. 

Ytterligare en viktig innehållsaspekt förs fram genom att ett antal för 
ämnet centrala begrepp anges. Dessa är ”infl ytande, makt, konfl ikt, ideo-
logi, klass, intresse och påverkan”. Detta sker återigen i likhet med 1988 
års kursplan, men saknas i 1994 års.54 Samhällsfrågan som en pedagogisk 
eller didaktisk modell för studierna i samhällskunskap framhålls på fl era 
ställen i kursplanen dock utan att närmare problematiseras. Det framhålls 
att syftet med samhällsfrågor som en modell eller ram är att de ska bidra till 
att skapa överblick och förståelse för eleverna samtidigt som de ska bidra till 
att bredda elevernas förståelse och analysförmåga. Sedan följer en mening 
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som åter för tankarna till ett ökat möjlighetsrum för att genom sh-ämnet 
bidra till att utveckla demokratisk medvetenhet och medborgerliga dygder 
hos eleverna; ”Genom att dessa samhällsfrågor skall väljas i samråd mellan 
lärare och elever övas eleverna i ett demokratiskt arbets- och förhållnings-
sätt.” Detta avser jag att återkomma till i kapitel 8 där jag fokuserar på den 
demokratiska delaktighetsdimensionen.

Likheterna mellan kursplanerna 1988 och 2000 är således slående på ett 
fl ertal punkter (även om det fi nns viktiga skillnader i betoningen av frågor 
om det mångkulturella samhället och mänskliga rättigheter i den senaste). 
När det gäller utbildning och fortbildning av samhällskunskapslärare fram-
står det som värdefullt att studera (åtminstone delar av) 1988 års kursplan 
och det servicematerial som utarbetades till denna. Detta är en bedömning 
som grundas i att de professionella, som organiserar barns och ungas lä-
rande om samhället, skall kunna få ta del av och se en mångfald tankar 
bakom begreppet samhällsfråga och ett handlingsinriktat perspektiv, vilket 
kan underlätta när elevers lärande skall organiseras så att de kan utveckla 
medborgerliga vanor och dygder. Något som återkommer i nästa avsnitt 
där det ges exempel på hur innehållsfrågor direkt kan kopplas till elevernas 
erfarenheter och handlande. 

6.4 Några exempel på innehåll när det gäller att utveckla och 
fördjupa demokratin hos unga medborgare
I två av de tre undersökta kursplanerna i samhällskunskap för gymnasiesko-
lan fi nns, som framgår av föregående avsnitt, en betoning på aktivitet och 
handling och genom att organisera studierna i enlighet med modellen för 
samhällsfrågor ska elevernas egna intressen, behov och erfarenheter spela 
en stor roll vid val av innehåll och arbetssätt. Eftersom dessa ska väljas och 
planeras i samråd mellan lärare och elever betonas även frågor om elever-
nas delaktighet. Handlingens och erfarenhetens betydelse för lärandet är 
också något som är centralt inom pragmatismen och speciellt hos Dewey. 
Människan är aktiv och handlande och kunskap växer fram ur våra erfa-
renheter så som de kommuniceras i sociala gemenskaper som vi ingår i. Den 
amerikanska pragmatismen är även en utgångspunkt för teorier som ligger 
bakom synen på kunskap och lärande i det som benämns ett sociokulturellt 
perspektiv. När jag har sökt efter texter kring lärande som stimulerar till 
elevers aktiva deltagande och engagemang har jag funnit några intressanta 
exempel hos Olga Dysthe (1996 och 2003). Några av de tankar som jag där 
stannat upp för behandlas mer utifrån en innehållsdimension medan andra 
mer handlar om lärandets kommunikations- och delaktighetsdimensioner. 
Detta är ytterligare ett exempel som visar på hur dessa dimensioner hänger 
samman och griper in i varandra och erbjuder ett helhetsperspektiv i en 
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undervisningspraktik. I samband med att jag här behandlar innehållsdi-
mensionen ger jag en kort introduktion till detta perspektiv på lärande för 
att sedan återkomma till andra dimensioner i följande avsnitt.

6.4.1 Autentiska frågor i undervisningen
– eleven som en kunskapskälla
En utgångspunkt för det sociokulturella perspektivet på lärande är kopp-
lingen till John Dewey och George Herbert Mead och deras pragmatiska syn 
på kunskap. Kunskap ”konstrueras genom praktisk aktivitet där grupper 
av människor samverkar inom en kulturell gemenskap” (Dysthe 2003, s 
34) där interaktion och samverkan står i centrum. Vi tillägnar oss kunskap 
”genom att delta i praktiska inlärningsaktiviteter och genom att samverka 
med andra människor” (Dysthe 2003, s 42). Ett sådant situerat perspektiv 
på lärande har, enligt Dysthe (2003), sitt fokus speciellt på inlärningskon-
texten och då sker även en betoning på ”autentiska aktiviteter” i skolan. 
Detta behandlas även av Dysthe (1996) då hon diskuterar elevers fördjupade 
delaktighet på fl era olika plan såväl när det gäller innehåll och form i skolan 
som ett demokratiskt engagemang som leder ut i samhället. För att beskriva 
och analysera interaktion och samspel i skolan använder hon några begrepp 
som hon delvis hämtat från andra forskare55. Dysthes begrepp är autentiska 
frågor – uppföljning – positiv bedömning – kontroll i klassrummet. Det är 
det första begreppet som jag vill ta som utgångspunkt i detta kapitel. Au-
tentiska frågor är sådana som inte har ett givet svar på förhand till exempel 
i en lärobok eller ett facit. Dessa frågor ger eleverna större möjligheter till 
egna refl ektioner och eftertanke samt att delta i samtal och diskussioner. 
”Autentiska frågor är centrala i en dialogisk undervisning, eftersom de ger 
eleverna möjlighet att tänka och refl ektera själva, inte bara minnas och 
reproducera. De signalerar en annan inställning till vad som räknas som 
kunskap och vilken elevens roll ska vara” (Dysthe 1996, s 59). En annan 
viktig aspekt är att denna typ av frågor också knyter an till elevernas egna 
erfarenheter och intressen på ett avgörande sätt, exempelvis i enlighet med 
tankarna bakom idén att organisera samhällskunskapsstudierna i gymna-
sieskolan enligt modellen för samhällsfrågor. Den modellen erbjuder, som 
jag framhållit tidigare, goda förutsättningar att sätta elevernas erfarenheter 
och intressen i fokus samtidigt som möjligheter ges att utveckla handlings-
dispositioner för utvecklandet av medborgerliga dygder.

När Dysthe diskuterar villkoren för lärande tar hon även upp lärarens 
roll, något som utgör en viktig bakomliggande faktor när man diskuterar val 
av innehåll och arbetssätt i skola och undervisning. Här blir då begreppet 
”positiv bedömning” intressant. När läraren utgår från autentiska frågor 
och sedan fångar upp elevernas svar i en ”uppföljning” där elevsvaren inför-
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livas i följande frågor ges en signal om att elevernas svar är viktiga för det 
fortsatta arbetet. Positiv förstärkning och beröm bekräftar att elevens erfa-
renheter och bidrag till lärandesituationen är värdefulla. ”Detta gör  ’positiv 
bedömning’ till ett viktigt inslag i den dialogiska undervisningen. Det blir 
aldrig någon reell dialog i ett klassrum, om inte läraren betraktar eleven som 
en kunskapskälla och tar elevens bidrag i klassen på allvar” (Dysthe 1996, 
s 60). En annan viktig aspekt är att detta förhållningssätt ger läraren en 
möjlighet att inte i första hand reagera eller agera som värderare, felrättare 
eller betygsättare, vilket kan upplevas som en negativ bedömning. Det för 
oss över till en annan viktig fråga, nämligen den som har med bedömning 
och för de äldre eleverna med betygsättning att göra. Är det överhuvudtaget 
möjligt för läraren att fungera som en ”äkta” samtalspartner – eller med 
Dysthes ord dialogpartner – när man även har rollen av bedömare och 
betygsättare? Även i detta sammanhang blir det förhållningssätt Dysthe 
förespråkar en möjlighet. ”Begreppet ’positiv bedömning’ signalerar en för-
ändrad attityd hos läraren som går ut på att denne ändrat sig från att avgöra 
om ett svar är rätt eller fel till att söka efter viktiga tankar och idéer i det 
som eleverna säger eller skriver” (Dysthe 1996, s 234). En ytterligare aspekt 
kring en pågående diskussion om en förändrad lärarroll gäller läraren som 
handledare för elevers lärande. Dysthe (2003) framhåller, när hon diskuterar 
vad som skiljer effektiva handledande lärare från mindre effektiva, vissa 
karateristiska drag: ”intensiv interaktion, snabb återkoppling, personlig och 
situationsanpassad vägledning, uppmuntran samt strävan att få den lärande 
att förklara, refl ektera och föreslå lösningar i stället för att presentera svar 
och korrigera fel” (Dysthe 2003, s 51). Dessa tankar kring lärarens roll kan 
ses som ytterligare en faktor som påverkar valet av innehåll när det gäller 
barns och ungas lärande om samhället. Ett innehåll som inte stannar vid ett 
snävt ämnesteoretiskt perspektiv från näraliggande akademiska discipliner, 
utan som med utgångspunkt i barns och ungas egna intressen och erfaren-
heter erbjuder dem att utveckla mening om det samhälle de redan är en del 
av, exempelvis i enlighet med modellen för samhällsfrågor.

6.4.2 Demokrati och erfarenhet
Sveinung Vaage (2003) belyser med utgångspunkt hos Dewey och Mead 
den intersubjektiva grundvalen för lärande som också är viktig i ett so-
ciokulturellt perspektiv. Enligt Vaage är det gemensamma i Deweys och 
Meads tänkande ”att lärande inte kan lokaliseras till den enskilda indivi-
dens medvetande utan måste förstås som en del av den sociala handlingen, 
som processer i en intersubjektiv väv” (Vaage 2003, s 119). Jämför hur den 
demokratiska medvetenheten mot denna bakgrund kan ses som en social 
och handlingsinriktad ”kompetens” eller kunskap, exempelvis utifrån vår 
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modell med trappan – fakta, analys, värderingar och handling. Och detta 
kan, med hänvisning till Vaages koppling till Deweys teori om erfarenhet, 
utvecklas genom en ständig reorganisation av våra erfarenheter.

Genom att tolka läroprocesserna som en kontinuerlig erfarenhets-
rekonstruk tion betonade Dewey lärandets dynamiska och processuella 
sidor. Därutöver argumenterade han för att erfarenhet kan ha olika 
kvaliteter av värderingsmässig och estetisk art, något som har viktiga 
didaktiska implikationer. Både Mead och Dewey var angelägna om 
att framhäva det kreativa elementet i läroprocesserna (Vaage 2003, 
s 119).

Vilka kan dessa didaktiska implikationer vara när det gäller ungas lärande 
om samhället? Vaage fortsätter med att peka på värdet av kreativa och 
aktiva moment i lärprocesserna, men samtidigt är han tydlig när det gäl-
ler att framhålla att aktiviteten naturligtvis inte är tillräcklig i sig. ”Det är 
relationen mellan kunskap och handling och vilket etiskt värde aktiviteten 
har som är det primära” (Vaage 2003, s 121)56. Vaage pekar vidare på det 
öppna och kontingenta i lärandet – ”i den pågående sociala handlingen kan 
det alltid dyka upp nya och oväntade erfarenheter; utfallet av den sociala 
handlingen kan i princip inte förutses” (s 125). När lärande på detta sätt 
förstås intersubjektivt är det en grundläggande tanke att lärande förutsätter 
social handling. Lärandet uppfattas även relationellt, det vill säga knutet 
till andra människor och till föremål. Med utgångspunkt i Deweys How 
We Think kommer han in på begreppet edukativa – eller uppfostrande 
– processer (se även sidan 38). Följande Deweycitat blir därvid vägledande: 
”Lärande i egentlig bemärkelse är inte lärande av saker utan av meningen 
med saker, …” (hos Vaage 2003, s 126).

Vaage (2003) diskuterar även några andra centrala aspekter kring Deweys 
syn på lärande när han skriver om erfarenhetens funktion och betydelse i 
uppfostran. Olika erfarenheter har, som också framgår ovan i avsnitt 4.3, 
olika inneboende värden, därför måste man skilja på vilka som har ett 
uppfostrande värde och vilka som inte har det. Det avgörande är i vilken 
riktning växten går. När Dewey talar om uppfostrande värde menar han, 
enligt Vaage, värden i förhållandet till demokratiska ideal. ”Det ytterst avgö-
rande bedömningskriteriet på erfarenhetskvaliteten är att uppfostran skall 
vara i pakt med och främja demokratiseringen av samhället och samhälleliga 
inrättningar” (s 134–135). Erfarenheter kan också ses som ett samspel mel-
lan inre och yttre villkor och de äger rum i situationer. En situation är den 
grundläggande enheten för erfarenhet. Situationer kan vara möten mellan 
individer, mellan individ och föremål och mellan individ och samhälle.
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Dewey skiljer mellan situationer där vanemässiga handlingar domi-
nerar och så kallade problematiska situationer. Sådana situationer 
som inte kräver något annat än vanemässiga handlingar utvecklar 
inte heller lärandet utöver det habituella – vanemässiga. Problema-
tiska situationer kräver däremot att man stannar upp och refl ekterar 
och tänker över vad man ska göra, vilket främjar refl exivt lärande 
som innebär problemlösning och bidrar till rekonstruktion av er-
farenhet (Vaage 2003, s 135–136).

Att välja samhällsfrågor och ett innehåll som dels har sin utgångspunkt i 
”problematiska situationer”, dels i de ungas egna erfarenheter och intressen 
kan vara en viktig didaktisk implikation utifrån Vaages framställning57. Här 
är det även möjligt att koppla till val av ett innehåll som ligger i linje med 
vad Svingby (1997) framhållit i samband de nationella utvärderingarna av 
SO-ämnena, nämligen att elever gärna vill arbeta med det komplexa och det 
problematiska samt det som ligger nära och det som berör (se vidare avsnitt 
3.1 ovan). Detta kan också uppfattas som exempel på vad Dysthe kallar 
autentiska frågor och betydelsen av att arbeta mer med sådana i samhälls-
undervisningen.  Även arbetet med etiska dilemman i undervisningen och 
diskussion kring kontroversiella frågor (CPI) kan vara tänkbara alternativ 
när det gäller att utveckla fördjupade kunskaper kring demokratisk med-
vetenhet och demokratiska dygder. 

6.5 Sammanfattning
För att bidra till en diskussion med syfte att fördjupa demokratin i skolans 
samhällsundervisning har jag i detta arbete valt att tala om tre demokratiska 
dimensioner, nämligen en innehålls-, en kommunikations- och en delaktig-
hetsdimension. Dessa dimensioner hänger nära samman och går ständigt 
i varandra och bör betraktas som en helhet i undervisningspraktiken. Här 
väljer jag emellertid att göra en framställningsmässig uppdelning, men jag 
kommer att ibland överskrida denna och använder ibland en vid tolkning. 
I detta kapitel har några tankar redovisats kring hur den demokratiska 
innehållsdimensionen i skolans samhällsundervisning kan fördjupas med 
utgångspunkt i begreppen demokratisk medvetenhet och medborgerliga 
dygder. Innebörden av dessa begrepp har undersökts i olika texter av va-
rierande slag från ordböcker till avhandlingar. Några slutsatser har redovi-
sats och dessa kommer sedan att diskuteras vidare i ett avslutande kapitel. 
 Demokratisk medvetenhet som didaktiskt begrepp kan användas för att 
starkare än idag betona värdet av att unga medborgare uppnår en djupare 
insikt i och fördjupar sin förståelse för den svenska demokratin. Genom att 
de då vaknar till medvetenhet om sina egna krafter, möjligheter och sitt 
ansvar kan det bidra till en växande delaktighet och ett större engagemang 
i såväl skolvardagen som i samhällslivet. Det är i förlängningen av detta 
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”uppvaknande” och ”växande” med ökat intresse, ansvar och engagemang 
som begreppet medborgerliga dygder kan komma till användning. En dygd 
kan nämligen förstås som en handlingsdisposition, möjligheter att utveckla 
karaktärsegenskaper, som kommer till konkret uttryck i handling. Genom 
erfarenheter, refl ektion och handlingar utvecklas kunskap. Den process där 
detta sker är viktigare än att utveckla en speciell namngiven dygd enligt den 
uppfattning som såväl Dewey som andra författare som använts ger uttryck 
för. Metaforen upptäcktsresa används som en illustrativ beskrivning av 
detta synsätt. Även lärandemiljön och de lärandes relationer till varandra 
och till läraren spelar en avgörande roll i en demokratisk kunskapsprocess. 
Det för inte tillräckligt långt att veta vad demokrati skulle kunna vara eller 
innebär, utan det avgörande är att få utöva demokrati och att kunna handla 
i enlighet med och bli bemött utifrån demokratins spelregler.

I detta kapitel har även samhällskunskapsämnets kursplaner för gym-
nasieskolan från 1988, 1994 och 2000 studerats för att undersöka i vilken 
utsträckning ett innehåll enligt ovanstående tankar kan komma till uttryck. 
En kunskapsprocess som ska resultera i att eleverna lär sig att handla som 
demokratiska medborgare får ett mycket stort utrymme i 1988 års kursplan 
för att sedan helt försvinna i kursplanen 1994. I den nu gällande kurspla-
nen från år 2000 har ”handlingsperspektivet” återkommit genom att det 
fi nns inskrivet i ”mål att sträva mot”. En viktig nyhet som presenterades 
i 1988 års kursplan var att studierna i samhällskunskap skall organiseras 
enligt en pedagogisk-didaktisk modell som benämns samhällsfråga. Denna 
modell gäller även enligt de båda följande kursplanerna. Det centrala med 
att organisera lärandet på detta sätt är att innehållet ska väljas med ut-
gångspunkt i aktuella samhällsförändringar och elevernas intressen, behov 
och erfarenheter. Eleverna sätts därmed i centrum för en lärprocess om 
samhället som inkluderar nyckelbegreppen: fakta – analys – värderingar 
– handling. I dagens kursplaner, inom den målstyrda skolan, fi nns inga 
närmare anvisningar om val av innehåll eller arbetssätt. Det är upp till de 
professionella att tillsammans med eleverna planera lärandet så att målen 
nås utifrån de speciella möjligheter eller de svårigheter som fi nns i skolan 
eller klassen. Genom att sh-läraren är didaktiskt kompetent och har rele-
vanta kunskaper om hur modellen samhällsfråga kan användas är det min 
uppfattning att denna verksamt kan bidra till val av ett sådant innehåll att 
såväl demokratisk medvetenhet som medborgerliga dygder kan utvecklas 
hos de unga. Den handlingsinriktning som fi nns i nuvarande kursplan till-
sammans med den modell för samhällsfråga som infördes 1988 kan också 
bidra i samma riktning.

När jag sökt mig till annan forskning som också tar sin utgångspunkt i 
ett pragmatiskt perspektiv har jag funnit några exempel inom det sociokul-
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turella perspektivet och speciellt i Olga Dysthes texter. Hennes användning 
av begreppen autentiska frågor, uppföljning och positiv bedömning blir 
betydelsefull för en ytterligare fördjupning av den demokratiska innehålls-
dimensionen. Det handlar om att återigen fokusera ett innehåll som tar 
sin utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter och intressen, att betrakta 
eleverna som en kunskapskälla, åtminstone jämsides med ett detaljerat 
kunskapsstoff från ämnets akademiska discipliner samtidigt som goda 
möjligheter erbjuds för att utveckla fördjupad mening om samhället och 
handlingsdispositioner för medborgerliga dygder. Med hjälp av Sveinung 
Vaage lyfts den intersubjektiva grunden för lärande fram med kopplingar 
till bland annat Dewey. Lärande kan inte enligt denna uppfattning förläggas 
till den enskilda individens medvetande utan förstås som en del i en social 
handling. Mot denna bakgrund kan demokratisk medvetenhet ses som en 
social och handlingsinriktad kunskap som exempelvis utvecklas genom 
den modell som gäller för studiet av samhällsfrågor. Vaage diskuterar även 
andra centrala tankar i Deweys syn på lärande till exempel när det gäller 
erfarenhetsbegreppet och kreativitetens ”undervisande” och utvecklande 
roll för lärande. Detta för även in på möjligheterna att överväga ett innehåll i 
samhällsundervisningen som mer betonar arbetet med komplexa och proble-
matiska frågor, etiska dilemman, övervägande samtal och CPI-diskussioner 
som eleverna känner ett engagemang för. Det är bland annat till dessa frågor 
och den didaktiska kommunikationsdimensionen som uppmärksamheten 
nu riktas i det följande kapitlet.
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KAPITEL 7

Den demokratiska kommunikationsdimensionen
i skolans samhällsundervisning 
– fördjupad kommunikation genom deliberativa 
samtal

Intresset för frågor om kommunikation mellan människor har under senare 
tid ökat såväl i ett vidare samhälleligt perspektiv som i ett utbildnings-
sammanhang. Detta framgår bland annat av den korta översikt som givits 
tidigare i arbetet med utgångspunkt i demokratiutredningen och demokra-
tipropositionen samt i dokument inom skolans område (se avsnitten 3.3 och 
3.4)58. När kommunikation aktualiseras i skolans praktik talas idag ofta 
om dialog och samtal och allt oftare om samtal med deliberativa kvaliteter 
– tankar som jag uppfattar som viktiga för att fördjupa elevers lärande och 
delaktighet när det gäller såväl skolans demokrati- som kunskapsuppdrag 
och kanske också som en möjlighet att överbrygga detta dubbla uppdrag. I 
detta kapitel är avsikten att fördjupa framställningen kring kommunikation 
och samtal med ett deliberativt förhållningssätt, det vill säga de begrepp 
som är centrala i min andra frågeställning.

I mitt teoretiska perspektiv – pragmatismen såsom den kommer till ut-
tryck i John Deweys texter främst om demokrati och utbildning – spelar 
kommunikationen mellan människor en mycket central roll. Kommuni-
kationen betraktas dels som ett sätt för människor att bli delaktiga i det 
gemensamma, dels sätts likhetstecken mellan kommunikation och socialt 
liv. Även sambandet mellan kommunikation och erfarenhet blir i detta per-
spektiv betydelsefullt, liksom intersubjektivitetens betydelse för kommuni-
kativa relationer – den mänskliga erfarenheten rekonstrueras kontinuerligt 
i kommunikativa möten. Kommunikationen kan därmed betraktas som 
den praktiska process som blir avgörande för människors möjligheter till 
växande och utbildning och det demokratiska samhällets utveckling59.

I detta kapitel kommer jag till att börja med att uppehålla mig vid några 
av nyckelbegreppen, nämligen kommunikation, dialog och samtal utifrån 
en etymologisk utgångspunkt för att därefter gå vidare till att återge hur 
några författare använder dialog och samtal i olika utbildningssammanhang 
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med relevans för min fortsatta framställning. Därefter riktas intresset mot 
ett av licentiatuppsatsens mest centrala avsnitt, där jag ska undersöka vad 
be greppen deliberation och deliberativa samtal kan innebära. Mitt intresse 
är, i enlighet med uppsatsens syfte, riktat mot ett pedagogiskt/didaktiskt 
sammanhang och främst skolans samhällsundervisning. Därvid tas också en 
kortfattad utgångspunkt i demokratiteorin för att kunna placera in tankarna 
kring deliberation i en aktuell demokratiteoretisk kontext. För att utröna 
vad som kan karakterisera deliberativa samtal söker jag mig till författare 
som diskuterar deliberativ demokrati utifrån såväl amerikansk (USA) som 
svensk kontext och huvudsakligen med fokus på utbildning. Syftet är också 
här att redovisa några slutsatser och tankar om vad deliberativa samtal i 
skolans samhällsundervisning kan innebära och vad som kan sägas vara 
deras syfte, något som sedan kommer att diskuteras vidare i det avslutande 
kapitlet (kapitel 10). I avsnitt 7.3 redovisas en läsning av kursplanerna i 
samhällskunskap för gymnasieskolan för att undersöka hur sådana frågor 
som kan hänföras till en demokratisk kommunikationsdimension behandlas 
där. Vad fi nns det exempelvis för innehåll i dessa kursplaner som eventuellt 
kan användas som underlag för att utveckla en fördjupad kommunikation i 
skolans samhällsundervisning? I kapitlets avslutande avsnitt redovisas några 
exempel på undervisningssituationer där den demokratiska kommunikatio-
nen sätts i fokus för ungas lärande om samhälle och demokrati.

7.1 Kommunikation, dialog och samtal
Den grundsyn på kommunikation som redovisats i inledningen av detta 
kapitel återkommer även i ordboken enligt vilken ordet kommunikation 
kommer från latinets ”communica’tio ’ömsesidigt utbyte’, av commu’nico 
’göra gemensamt’, ’låta få del i’, ’få del av’, ’meddela’, av commu’nis ’gemen-
sam’, ’allmän’, ’offentlig’”60 Kommunikation mellan människor kan ske på 
många olika sätt. De former som ligger inom mitt intresseområde benämns 
ofta dialog eller samtal. Särskilt kring dialogbegreppet fi nns en omfattande 
forskning och en mångfald av tolkningar och användningsområden. Det är 
inte min avsikt att fördjupa mig i det begreppet som sådant, men jag vill göra 
några korta kommentarer för att sedan mer fokusera på samtalet, speciellt 
det deliberativa samtalet, som begrepp. När det gäller dialog och samtal ger 
inte ordböckerna någon större hjälp. Dialog förklaras utifrån det grekiska 
ordet ”dia’logos ’samtal’, dialog’” och avser ”samtal mellan två eller fl era 
personer”, särskilt sådana samtal där olika ståndpunkter respekteras och 
eventuellt utbyts.61 På motsvarande sätt defi nieras samtal som ”ett muntligt 
utbyte av synpunkter eller upplysningar”.62 Mer givande defi nitioner er-
hålls när jag vänder mig till Olga Dysthe (1996 och 2003) samt till Gunilla 
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 Silfverberg (2002) och Berit Larsson (2002) och deras bidrag till antologin 
om samtal redigerad av Ulla M Holm (2002).

Dysthe (2003) framhåller att

I dagligt tal används ordet dialog å ena sidan deskriptivt om muntliga 
samtal mellan fyra ögon. Det bygger på det grekiska ordet ’logos’ 
som betyder ord eller tal och ’dia’ som många tror betyder ’två’, men 
som egentligen bör översättas med ’genom’, ’mellan’ eller ’tvärs över’. 
Å andra sidan används dialog normativt om samtal som har vissa 
kvaliteter som gärna inkluderar symmetri mellan deltagarna, vilja att 
lyssna, öppenhet för andras argument och vilja att ändra ståndpunkt 
(Dysthe 2003, s 11). 

Denna syn på dialogen går tillbaka till det antika Grekland och Dysthe drar 
paralleller till Sokrates samtal så som de kommer till uttryck i Platons dia-
loger. Hon fortsätter: ”Dessa samtal eller dialoger har som mål att nå fram 
till sanningen genom grundlig argumentation utan bruk av övertalning och 
utan inslag av känslor, makt eller nyttoperspektiv” (Dysthe 2003, s 11). Den 
här typen av dialoger är, enligt Dysthe, även öppna och oavslutade var för 
deltagarna kan upptäcka nya sidor och ändra uppfattning. Även  Silfverberg 
(2002) söker sig tillbaka till antiken, närmare bestämt till  Aristoteles, när 
hon diskuterar dialogens grundläggande betydelse i mänskligt liv och för 
etisk utveckling. Det grekiska ordet logos (talet) har tre betydelser, nämligen 
tanke, tal och förnuft. Dia är, som nämnt i citatet ovan, det grekiska ordet 
för prepositionen genom. ”Dialog innebär således bokstavligen genom tan-
ken, talet eller förnuftet; sammanhanget får oftast avgöra hur logos skall 
översättas” (Silfverberg 2002, s 104). Silfverberg fortsätter sin framställning 
genom att konstatera att dialog är en väldigt speciell form av samtal.

I en äkta dialog är det inte i första hand vad som sägs, som får oss 
att komma till insikt utan snarare det som visar sig genom orden. … 
Dialogen gör oss medvetna om mycket, som annars skulle ha förblivit 
omedvetet. Att skärskåda varandras argument innebär att genom 
orden utbyta ståndpunkter och vidga de egna perspektiven. På så 
sätt kan man lägga nya kunskaper till sina gamla erfarenheter och 
därigenom utvidga sin omdömesförmåga (Silfverberg 2002, s 105).

När Dysthe (2003) diskuterar vidare kring det klassiska dialogbegreppet 
berör hon kort dels vad hon kallar samtalsfi losofer som Gadamer och Ha-
bermas, dels Buber, Luckman och Bakhtin. Hon framför viss kritik mot det 
vida dialogperspektiv som Bakhtin intar, när han talar om såväl skriftlig 
som muntlig respektive en inre dialog. Ur ett inlärningsperspektiv, menar 
Dysthe att det är lämpligt ”att skilja mellan det dialogiska samtalet (som kan 
omfatta både skriftlig och muntlig text) och en dialogisk syn på kommuni-
kation och lärande” (Dysthe 2003, s 12). Hon har ett särskilt intresse för 
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Bakhtins språkliga perspektiv och noterar att han inte betonar exempelvis 
värden som klarhet, symmetri, harmoni och konsensus som fl era andra.

Bakhtins uppfattning av dialog lägger däremot vikt vid det vaga, 
 heterogena, mångtydiga och fl erstämmiga liksom vid motstånd och 
spänningar. Han är intresserad av att kreativ förståelse och kun-
skapsutveckling sker genom en förhandling om mening och ett möte 
mellan divergerande röster. Kärnan i den bakhtinska dialogen med 
av seende på konkreta samtal i tal eller skrift är respekten för den 
andres ord, viljan att lyssna och förstå på den andres premisser och 
att använda den andres ord som tankeredskap men samtidigt behålla 
respekten för de egna orden. Bakhtins dialog söker varken enighet 
eller överbryggande av motsättningar utan snarare artikulering av 
skiljaktigheter och en vilja att leva med motsättningar (Dysthe 2003, 
s 12–13). 

Den dialogiska syn på kommunikation och lärande som kommer till uttryck 
hos Silfverberg (2002) handlar precis som hos Dysthe i stor utsträckning om 
pluralism och en mångfald av olika kunskaper och erfarenheter som kan 
beredas tillfälle att komma till uttryck. En äkta dialog blir då ett engagerat 
samtal som ingen går oberörd ifrån.

Att delta i en äkta dialog handlar aldrig om att söka ’vinna’ med de 
elegantaste argumenten utan snarare om att i sokratisk mening hjälpa 
varandra att artikulera de olika idéer, tankar och erfarenheter, som 
var och en bär på, men som ännu inte är formulerade i ord. På så 
sätt kan nyanser, olikheter och skillnader i uppfattningar komma till 
tals. Denna pluralism är naturligtvis bättre för problemlösning, än 
om bara en åsikt får föras till torgs. Det är inte enighet utan oenig-
het, missförstånd och avvikelser från gängse uppfattningar, som för 
dialogen framåt och som är väsentliga för problembearbetning. … En 
äkta dialog torde kunna karakteriseras av att den ständigt är öppen 
för nya meningar. Detta fordrar lyhördhet, öppenhet och respekt för 
andra meningar än dem man själv omfattar. … Man talar om saken 
och inte om personen (Silfverberg 2002, s 106–107).

Samma tema, men med delvis andra utgångspunkter, kommer till uttryck 
hos Berit Larsson (2002) när hon skriver om arendtska samtal63 i en peda-
gogisk kontext och om skolan som en arena för åsiktsbrytning. Larsson 
använder begreppet medmänsklighet på ett liknande sätt som jag använder 
begreppet demokratisk medvetenhet i detta arbete. Medmänsklighet är 
ingen medfödd egenskap, utan en ”utvecklad förmåga att solidarisera sig 
med andra, att respektera deras åsikter, förstå hur världen ter sig för dem 
samt fantasi och förmåga att se alternativ” (Larsson 2002, s 34). Detta är, 
enligt Larsson, således ingen medfödd förmåga utan det handlar om att 
utveckla en förmåga, en handlingsdisposition som ”måste innötas genom 
att ut övas” (Larsson 2002, s 34). Utifrån en didaktisk kontext menar hon 
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att medmänsklighet motsvaras av ämnesinnehållet (svarar på den didaktiska 
vad-frågan) och när man överväger hur-frågan handlar det om övervägan-
den om vilka arbetsformer och metoder som kan bidra till att utveckla hand-
lingsdispositionen medmänsklighet. Larsson argumenterar för att samtalet 
därvid skall ställas i fokus. Därigenom ska eleverna utveckla förmågan att ta 
ställning eller ”med ett arendtskt uttryck, öva sig i att ’tänka utan ledstång’” 
(Larsson 2002, s 36). Hennes erfarenheter från undervisning i ungdoms-
skolan och inom vuxenundervisningen i en mångkulturell skolmiljö leder 
henne till följande tankar:

Eftersom det i de fl esta skolor fi nns erfarenhet av många former 
av etnicitet, religion, upplevelsevärldar, livsstilar, tänkesätt och för-
ståelse former, skulle de kunna vara en plats där brytningar mellan 
olika uppfattningar innebar att eleverna inte ensidigt övades i att gå 
upptrampade stigar. Eleverna skulle istället rustas för att leva till-
sammans, inte alltid i konsensus, utan också med ibland oförenliga 
livsformer och oenighet.

Jag talar om samtal där olika åsiktsbrytningar kommer i dagen, inte 
om en ’mångfald’ som lever sida vid sida, inte om en ’smältdegel’ i 
betydelsen ’horisontsammansmältningar’ av normer, och heller inte 
om det Charles Taylor kallar för ’erkännandet av den andre’. I stället 
vill jag se dessa samtal som åsiktskonfrontationer där den enskilda 
eleven tränar sig i att kritiskt refl ektera över sina egna förgivettagan-
den (Larsson 2002, s 36–37).

Larsson använder Arendts besöksmetafor – go visiting – för att betona dels 
värdet av att samtalet ges en central plats i en didaktisk praktik, dels bety-
delsen av samtal som berättade och berättande exempel. Hon framhåller då 
berättelser ”som en interaktion där de samtalande gör ’besök’ i varandras 
föreställningsvärldar” (Larsson 2002, s 44). Här fi nns fl era likheter med 
Dysthe (1996) som lyfter fram berättelsernas värde, till exempel genom 
skriva-för-att-lära, för att med avstamp i vardagserfarenheter utveckla barns 
och ungas fördjupade delaktighet och för att utveckla såväl det ämnesmäs-
siga kunnandet som för att stärka elevernas egna röster. För att återvända till 
Larsson 2002 och hennes tankar om exemplets betydelse, så innebär det att 
vi också återvänder till hennes begrepp medmänsklighet och parallellerna 
till demokratisk medvetenhet och medborgerliga dygder. Medmänsklighet 
visar sig, skriver Berit Larsson, ”inte som en åsikt om medmänsklighet, utan 
den visar sig i handling. Medmänsklighet kan inte förstås genom att redo-
visa eller informera[r] om en åsikt, utan genom att man lever den” (Larsson 
2002, s 44). På samma sätt förhåller det sig, enligt min uppfattning, med 
demokratisk medvetenhet och andra demokratiska begrepp. Det är inte 
tillräckligt att ha åsikter om demokratin utan den ska omsättas i handling 
– demokratin ska levas; på ett liknande sätt som Arendts politiska män-
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niska, när hon går ”på besök i andra människors föreställningsvärldar bildar 
åsikter, fäller omdömen och skapar mening. Hon ’bryr sig’, ’hon lägger sig i’ 
och hon tar ansvar för världen” (Larsson 2002, s 47). Larsson förespråkar 
att skolan ska få en vidgad betydelse, förutom att vara en social sfär och en 
plats för individens utbildning och uppfostran, anser hon att den även bör 
vara en offentlig-politisk sfär. ”En arena där de involverade genom tal och 
handling ’väver samtalsvävar’, skapar och förstår nya meningssammanhang, 
övar medmänsklighet och utvecklar handlingsklokhet” (Larsson 2002, 
s 48). I enlighet med Arendts uppfattning om att en politisk sfär endast kan 
existera i en mångfald av perspektiv menar Larsson att klassrummet ibland 
kan fungera som exempel på en sådan politisk sfär. På detta sätt kan skolan 
och klassrummet ses som en privilegierad arena, som kan erbjuda möjlig-
heter för övning i att lyssna till en mångfald av olikhet som också kan vara 
större än hemmets eller andra gruppers som den enskilda eleven är delaktig 
i. I ett sådant rum ges det också, enligt Larsson, ”möjlighet att förstå något 
om tillit, respekt, ansvar och solidaritet” (Larsson 2002, s 48).

I dessa uppfattningar, med fl era olika teoretiska utgångspunkter, fram-
kommer även likheter med Deweys syn på kommunikation och erfarenhet 
såväl i ett vidare perspektiv som mer i detalj när Dewey betonar vikten av att 
utveckla metoder för den demokratiska diskussionens och debattens bety-
delse och dess roll i en livskraftig demokrati (se avsnitt 4.5). Efter dessa bilder 
av kommunikation, främst som olika former av dialog och samtal, riktas 
nu intresset mot deliberativ demokrati och deliberation. Från en startpunkt 
i de stora demokratiska frågorna söker jag mig till det deliberativa samtalet 
och vad det kan innebära exempelvis i skolans samhällsunder visning för att 
sedan återkomma till likheter och skillnader mellan olika uppfattningar om 
dialog och samtal i kapitlets sammanfattning.

7.2 Deliberativ demokrati, deliberation och deliberativa samtal
7.2.1 Några demokratiteoretiska utgångspunkter
I den aktuella demokratidebatten talas det allt oftare om begreppet deli-
berativ demokrati sedan den så kallade deliberativa vändningen inom de-
mokratiteorin omkring 199064. Jag vill kortfattat ge en bild av några olika 
demo kratiuppfattningar eller demokratimodeller som kan vara använd bara 
i den följande analysen. I ett tidigare arbete65 har jag använt mig av den 
uppdelning som Englund gjort utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv 
(se Englund, till exempel 1994 och 1999) och återknyter inledningsvis till 
denna. Därefter är avsikten att uppmärksamma demokratiutredningens 
benämning deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter samt att visa på en 
uppdelning av demokratiska idealtyper som görs i den aktuella forsknings-
rapporten Demokratins mekanismer (Gilljam & Hermansson, red 2003).
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Med utgångspunkt i läroplanerna skiljer Englund mellan en funktio-
nalistisk och en normativ demokratiuppfattning66 (Englund 1999). Vid en 
funktionalistisk demokratiuppfattning avgränsas demokratin till en form 
för representativ styrelse med en elit som förvaltar demokratin åt dem som 
väljer sina representanter. Demokratin blir i första hand ett medel och en 
form för beslutsfattande. Den normativa demokratiuppfattningen kan ses 
som ett kritiskt alternativ som förverkligas i den utsträckning som folket 
deltar i det politiska beslutsfattandet. Demokratin blir ett mål i sig själv. 
Dessa båda demokratiuppfattningar leder till två skilda förhållningssätt 
för relationen mellan skolan och demokratin. Med den funktionalistiska 
demo kratiuppfattningen som grund betraktas demokratin som ett kunskaps-
område med vissa specifi ka fakta, i första hand om landets representativa 
politiska system, och som fakta bland ett fl ertal andra kunskapsområden. 
Vissa elever förutsätts vara intresserade och skaffar sig kunskaper, andra 
inte. Med den normativa demokratiuppfattningen fi nns en starkare strävan 
att i skolan skapa jämlika förutsättningar för alla att förstå demokratins 
grunder och utveckla ett intresse för och en förmåga att delta i det demo-
kratiska samhällslivet. Demokrati förstås som vidare än en form för styrelse 
– demokratin ses som en livsform som alla uppväxande medborgare ska bli 
delaktiga i till exempel genom skolan och dess samhällsundervisning.

Inom den normativa demokratiuppfattningen kan, enligt Englund, två 
olika modeller för demokratifostran urskiljas nämligen deltagardemokrati 
och deliberativ demokrati. Med deltagardemokrati eller participatorisk 
demokrati avses en situation där medborgare utbildas för att aktivt kunna 
delta i samhällslivet. Denna var relativt framträdande under 1970-talet och 
början av 1980-talet67. Enligt Englund fi ck modellen efterhand framträdande 
patriarkaliska drag, på så sätt att ”vissa av demokratins värden skulle för-
medlas av skolan som de rätta och inte kunde ifrågasättas” (Englund 1999, 
s 18). Detta ledde till en kritik av den deltagardemokratiska modellen och 
intresset för den svalnade efterhand. Som en alternativ normativ demokra-
tiuppfattning framstår den deliberativa demokratimodellen. Den bygger på 
demokratins grundläggande idé om ett pågående möte mellan skilda synsätt 
och här framhävs den demokratiska debattens betydelse. Vissa idéer i denna 
riktning fanns redan i skolkommissionens betänkande 1948 och kring Lgr 
80 men hade enligt Englund svårt att, vid den tiden, göra sig gällande när 
de stötte på skolans traditionella förmedlingskultur68. Vidare betonas i 
modellen värdet av skilda synsätt och skolan som en plats för argumenta-
tion samt frågor om ansvar och konsekvenser av olika ställningstaganden 
– socialisationen till medborgarskap och medborgarskapets ut övande ställs, 
enligt Englund, i fokus.
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På riksdagens hemsida beskrivs den deliberativa demokratin som en råd-
slags- eller en samtalsdemokrati. När demokratiutredningen föreslår att 
den svenska demokratins kvalitet ska höjas genom att deltagardemokratin 
kompletteras och ges deliberativa kvaliteter, uppfattar jag det som ett sätt 
att öka medborgarnas intresse och engagemang för politiska frågor i större 
om fattning än att enbart delta i valen vart fjärde år. Här ses då den delibera-
tiva demokratin som ett komplement till parlamentarismen och samtidigt 
som en kvalifi cering av deltagardemokratin genom att de frågor som ska 
beslutas om vid valtillfället diskuteras grundligt, övervägs och motiveras 
bland medborgarna före det ställningstagande som görs i samband med 
valet. I den deltagande demokratiteorin betonas att människan inte enbart 
är en individ utan även en social varelse. Människorna behöver ”leva i ge-
menskap med andra i en anda av jämlikhet, tillit och gemensamma intres-
sen” (SOU 2000:1, s 22). Att delta i gemensamma beslut betraktas snarare 
som en plikt än en rättighet och det förutsätts ett aktivt medborgerligt 
 engagemang för att demokratin ska fungera bra. Om engagemanget avtar, 
valdeltagandet sjunker och intresset för politiken minskar ses detta som en 
följd av att medborgarna saknar verkliga möjligheter att påverka och att de 
delegerat för mycket av makten till sina representanter. I den deliberativa 
demokratiteorin betonas argumentationens och samtalets fundamentala 
roll för  demokratin.

Endast sådan maktutövning kan skapa förtroende som samspelar 
med övertygelser som uppstått i fria samtal medborgare emellan. 
Demokratin ger ett ramverk för fri diskussion mellan jämlikar. Politik 
kopplas till diskussion. Demokratin är därför i behov av offentliga 
arenor där opinioner kan bildas, debatteras och ifrågasättas. I dessa 
diskussioner underordnas mina egna intressen det gemensamma 
bästa. I en fri och öppen diskussion prövas förslagen (SOU 2000:1, 
s. 22–23).

Det ställs däremot inga direkta krav på hur förslagen eller efterföljande 
beslut ska behandlas inom den deliberativa demokratiteorin. Samtal, diskus-
sion, argumentation, ömsesidigt övervägande inför beslutsfattandet – de-
liberation – blir således avgörande inslag i den deliberativa demokratin. 
Förändringar av den svenska demokratin i enlighet med dessa tankar ställer 
också krav på förändringar av utbildningen. Är den kommunikativa inrikt-
ningen av arbetet kring värdegrundsprojektet ett exempel på detta och vad 
kan det innebära för skolans samhällsundervisning att utbilda deliberativt 
kunniga medborgare? 

Inom det ämnesövergripande forskningsprogrammet Demokratins 
 mekanismer (Gilljam & Hermansson, red 2003) arbetar 17 forskare från 
fyra universitet med inriktning på forskningsfrågor kring hur demokratins 
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ideal möter verkligheten. De tre demokratiideal som står i fokus benämns 
valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Valdemokratin är 
en renodling som tar fasta på de mest karakteristiska dragen i den represen-
tativa demokratin. Medborgarnas möjligheter att påverka politikens utform-
ning sker genom att de lägger sin röst på parti eller politiker i regelbundet 
återkommande fria val. Däremellan ligger det demokratiska beslutsfattandet 
i händerna på de valda representanterna som står till svars för sitt agerande i 
det följande valet. Under den långa perioden mellan valen har medborgaren 
i allmänhet små eller inga möjligheter att påverka eller att delta i politiskt 
beslutsfattande.69 Deltagardemokratin som ideal karakteriseras av att med-
borgarna är aktiva i politiken på fl er sätt än att välja representanter vid 
valen. Detta gäller aktiviteter inom två olika områden eller sfärer, som enligt 
Mikael Gilljam och Jörgen Hermansson (2003, s 19) benämns ”del tagande 
som påverkansförsök” respektive ”direktdemokratiskt del tagande”. Inom det 
första är medborgarna aktiva genom att delta i olika manifestationer, som 
exempelvis namninsamlingar, uppvaktningar och demonstrationer för att 
föra fram sina synpunkter till politikerna inför deras beslutsfattande. Inom 
det andra området handlar det om att medborgarna själva fattar beslut 
i olika direktdemokratiska sammanhang alltifrån lokala brukarstyrelser 
till folkomröstningar. Ofta ses då de direktdemokratiska inslagen som ett 
komplement till valdemokratin för att försöka komma tillrätta med sådant 
som kan uppfattas som problematiskt i denna. Den tredje formen av de-
mokratiskt ideal som studeras inom Demokratins mekanismer benämns 
samtalsdemokrati och inkluderar olika former av deliberativ demokrati eller 
diskursdemokrati. I en historisk tillbakablick, utifrån idén om samtal och 
diskussion som centralt i demokratin, pekas på många olika in rikt ningar 
som har den gemensamma utgångspunkten att: ”den grundläggande tanken 
är att samtal i grupp genererar vissa effekter under vissa omständigheter” 
(Gilljam & Hermansson 2003, s 23). Gilljam och Hermansson (2003) intar 
en kritisk ståndpunkt och efter att bland annat ha summerat sina tolkningar 
av några kännetecken hos Habermas diskursinriktade samtalsdemokrati 
fortsätter de: ”Den uppenbara invändningen mot det samtalsdemokratiska 
idealet är att hela tanken är orealistisk” (s 23). Deras invändningar tar bland 
annat som utgångspunkt att makt och intressekamp inte går att bortse ifrån 
när det gäller politiska samtal. Andra kritiska ståndpunkter kommer till ut-
tryck i ett annat bidrag i forskningsrapporten där Christer Karlsson (2003) 
skriver om ”den deliberativa drömmen” och beskriver den deliberativa idé-
strömningen som att den ”lanserade en dröm om ett politiskt system där 
det rationella politiska samtalet skulle stå i centrum” (s 214). Han fortsät-
ter sedan sin framställning med att söka efter deliberationens begreppsliga 
kärna och han gör det genom att studera ett möte mellan deliberationens 
ideal och en politisk praktik inom EU:s kommittésystem.
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Med dessa tre olika sätt att framställa och benämna olika demokratiteo-
retiska uppfattningar har jag velat föra fram några begrepp som förekommer 
när den svenska demokratin diskuteras inom pedagogik och statsvetenskap; 
begrepp som jag avser att använda i följande avsnitt när jag återkommer till 
frågor om demokratin i skolans samhällsundervisning. Dessförinnan vill jag 
dock ta upp ytterligare några kritiska aspekter när det gäller den deliberativa 
demokratiteorin, eftersom avsikten är att även återkomma till dessa och 
dess betydelse för deliberativa samtal/deliberation inom mitt undersök-
ningsområde. Bland förespråkare för den deliberativa demokratiteorin ses 
denna, som tidigare nämnts, som en möjlighet att fördjupa demokratins 
kvalitet i första hand genom att i större utsträckning än i deltagardemokra-
tin involvera och engagera medborgarna i den politiska processen. Bland 
kritiker till den deliberativa demokratin ses denna som ett ideal som inte 
har möjlighet att bli annat än just ett ideal som uppfattas som mer eller 
mindre orealistiskt och opraktiskt i vårt nuvarande massamhälle. Skilje-
linjer som jag ser stora likheter med i den debatt som fördes mellan John 
Dewey och Walter Lippman på 1920-talet och ytterst handlar om vilken 
tilltro man tillmäter medborgarnas möjligheter och förmåga i ett samhälle 
(se ovan avsnitt 4.5) – och i förlängningen också medborgarut bildningens 
roll i en demokrati. Kritiken mot den deliberativa demokratin rör sig i ett 
spann mellan politisk ineffektivitet – ”bara prat” – till en djupare oro för 
att den deliberativa inriktningen riskerar att bidra till en ökad ojämlikhet i 
samhället. Det sistnämnda till följd av att beslut grundade på deliberativa 
överväganden ensidigt skulle gynna de privilegierade – till exempel de som 
redan är insatta, de som har en framskjuten position i samhället och har 
lätt för att uttrycka sig i offentliga sammanhang och därför redan lyssnas 
på. Deliberationen betraktas i sådana sammanhang som en elitistisk verk-
samhet som passar bättre i vetenskapssamhällets seminarierum än bland 
allmänheten70. Pluralism och etisk mångfald ses också bland kritikerna 
som oöverstigliga hinder när det gäller att nå fram till beslut som sätter det 
gemensamma före parts- eller egenintressen.71

I vilken utsträckning denna kritik även kan riktas mot deliberativa samtal 
i skolan eller i vilken utsträckning som deliberation i skolan kan bidra till att 
överbrygga ojämlikheter i samhället enligt de nyss nämnda uppfattningarna 
blir en fråga att återkomma till. I det närmaste sammanhanget vänder jag 
mig till ett antal författare som skrivit om deliberativ demokrati och deli-
beration för att söka efter vissa gemensamma drag för sådana samtal i en 
pedagogisk/didaktisk kontext där lärande om samhället äger rum.
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7.2.2 Vad utmärker deliberation, deliberativ kommunikation 
och samtal med deliberativa kvaliteter? 
Den deliberativa demokratiteorin kan, mot bakgrund av den tidigare fram-
ställningen, sägas bygga vidare på och syfta till att fördjupa demokratins 
grundläggande idé om ett ständigt pågående möte mellan skilda synsätt där 
den demokratiska diskussionens och samtalets betydelse placeras i centrum. 
Med växande intresse för och inslag av deliberativ demokrati i vårt politiska 
system ställs också ökande krav på medborgarnas demokratiska och poli-
tiska skolning i enlighet med dessa tankar. De kritiska elevsynpunkter som 
citerades tidigare i arbetet från Mathews (1996) och Svingby (1997) kring 
skolans samhällsundervisning (se avsnitt 3.1) innehöll även synpunkter på 
vilka förändringar som var önskvärda ur ett elevperspektiv. Det gällde till 
exempel att få utveckla förmågan att vara öppen för olika perspektiv, att 
kunna lyssna bättre och försöka sätta sig in i andra personers sätt att re-
sonera samt att arbeta med inriktning mot mer komplexa, personliga och 
konkreta frågor i undervisningen, det vill säga sådant som syftar till att 
utveckla det jag benämner en fördjupad kommunikation. Vilka möjligheter 
respektive svårigheter kan ligga i att utveckla den deliberativt inriktade 
kommunikationen för att möta dessa tankar?

I den amerikanska skolan har elevers önskemål om en mer levande sam-
hällskunskapsundervisning inneburit ett ökat intresse för att undervisa för 
”public decision making”. Att fatta svåra beslut tillsammans kräver, enligt 
David Mathews (1996), en speciell form av offentliga diskussioner – ”a 
dialogue in which people engage one another face-to-face and eye-to-eye” 
(Mathews 1996, s 279) eller det han med andra ord benämner deliberation. 
Vad utmärker då enligt Mathews deliberationen? Han menar att delibera-
tion är:

• att ha en öppen, utforskande dialog

• att väga olika uppfattningar noggrant

• att ta ett steg tillbaka – refl ektera

• att värdera konsekvenser av olika möjligheter

• att väga in andras åsikter

Det innebär till exempel att arbeta med konfl ikter för att fi nna en gemensam 
grund för handling. Men det behöver inte handla om en total överensstäm-
melse. När Mathews diskuterar hur detta kan genomföras och vad det kan 
innebära för arbetet i klassrummet, framhåller han att ”only deliberation 
will teach deliberation” (Mathews 1996, s 281). Vidare betonar han
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• att sätta dialog framför debatt

• att arbeta mot ett val eller ett ställningstagande och

• att klassrummet ses som ett demokratiskt laboratorium 
 – en demokratisk övningsarena.

Här uttrycks en syn på deliberation som en praktisk färdighet eller som ett 
förhållningssätt för arbetet i klassrummet. Inriktningen mot dialog och 
ställningstagande kan bidra till att möta elevers önskemål om att få arbeta 
med det som ligger nära och berör, men Mathews menar att det också för 
vidare. ”Deliberation not only teaches a practical political skill; it teaches a 
way of thinking and knowing that depends on public dialogue. … Delibe-
ration is necessary for the development of civic intelligence and public thin-
king” (Mathews 1996, s 282). Det offentliga politiska tänkandets uppgift i 
samhällsundervisningen är, enligt Mathews, i första hand att skapa något 
genom att överväga det framtida samhällets utformning, inte att kritisera 
vad andra gör politiskt. ”Civic education must develop a student’s capacity 
to think publicly!” (Mathews 1996, s 282). Därmed leder denna syn på de-
liberation vidare från klassrummet ut i samhället på ett liknande sätt som 
Dysthes tankar kring fl erstämmighet, samtidigt som skolan/klassrummet 
betraktas som en arena eller sfär för det offentliga politiska tänkandet på 
ett liknande sätt som Larsson (2002) uttrycker (se sidan 87).

När Mathews diskuterar varför deliberation inte tidigare varit ett tydligt 
inslag i samhällsundervisningen konstaterar han att det inte i första hand 
är ett pedagogiskt problem, utan att det handlar om vår syn på politik och 
hur vi undervisar om politik. Samhällsundervisning handlar, enligt hans 
uppfattning, traditionellt om landets styrelseskick, valtekniska frågor och 
politikernas värld – inte medborgarnas! ”So why do we teach politics as 
though it were a spectator sport?” (Mathews 1996, s 283) och hans slutsats 
blir att vi måste satsa mer på att undervisa om den sorts ”politik” som kom-
mer före omröstningar och beslut. Den här diskussionen har även, enligt 
min erfarenhet, giltighet för den svenska skolans samhällsundervisning. 
Det fi nns en djup tradition, bland annat utifrån 1960- och 1970-talets kurs-
planer samt ämnets läroböcker, för såväl grund- som gymnasieskolan att 
sätta likhetstecken mellan demokrati/politik och det representativa politiska 
systemet. Detta utgör även ett exempel på en situation där den funktiona-
listiska synen på demokrati varit rådande inom samhällskunskapen och 
kanske fortfarande är så i en del sammanhang.72

Amy Gutmann nämns ofta som en av inspiratörerna bakom den delibe-
rativa demokratiteorin och med direkt relevans för området utbildning och 
demokrati. I sin bok Democratic Education (1987/1999) visar hon på värdet 
av en ständigt pågående diskussion73 för att utveckla kvaliteten på undervis-
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ningen i en demokrati på fl era olika plan. Hon understryker pluralismens 
och mångfaldens värde samt att syftet med en demokratisk utbildningsteori 
aldrig kan vara att erbjuda en enda bestämd idé om det goda samhället 
utan måste vara att uppmuntra till en ständigt pågående diskussion om det 
framtida samhällets utformning bland medborgarna – ”a conscious social 
reproduction”. Ett samhälle som grundas i dessa principer måste genom den 
offentliga utbildningen erbjuda alla barn och unga en sådan utbildning att 
de aktivt kan delta i det politiska utformandet av samhället. Därvid skriver 
Gutmann (1987/1999, s 40:) ”A necessary (but not suffi cient) condition of 
conscious social reproduction is that citizens have the capacity to deliberate 
among alternative ways of personal and political life.” Idéer inom det deli-
berativa området, exempelvis vad denna förmåga eller kompetens (capacity) 
kan innebära, vidareutvecklar hon tillsammans med Dennis Thompson.

Amy Gutmanns och Dennis Thompsons bok Democracy and  Disagreement 
(1996) betraktas som ett viktigt bidrag till teorin om ”public deliberation” 
från en liberal utgångspunkt. Där presenterar författarna bland annat idéer 
om olika ursprung eller källor till moralisk oenighet, principen för ömsesi-
dighet och principen om ”moralens anpassning” (moral accommodation).  
Detta är tre områden som jag avser att uppmärksamma hos Gutmann och 
Thompson i följande korta översikt.74 Inledningsvis presenteras olika käl-
lor till oenighet och konfl ikt människor emellan (moral disagreements) och 
samtidigt pekar de på olika karakteristika som demokratiska medborgare 
behöver för att bearbeta och lösa konfl ikter och som kan ge underlag och 
inspiration till överväganden (s 18–26 och 41–44):

Knappa resurser
Vid diskussioner kring resursfrågor måste varje perspektiv ges chansen att 
komma till tals och medborgarna utveckla en förmåga att behandla alla 
legitima krav med samma värde.

Egenintresse
Medborgarna utvecklar en förmåga att väga fördelar och nackdelar med 
varje argument oavsett vem som för fram det.

Icke-jämförbara värden
Genom deliberation kan innebörden hos olika värdekonfl ikter förtydligas 
och medborgarna får möjlighet att utveckla en förmåga att ta ställning för 
 eller emot; att föra fram, argumentera kring och kritisera olika ståndpunk-
ter.
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Ovidkommande personuppfattningar
Genom deliberation ges förutsättningar för att lösa upp oenighet mellan 
personer eller grupper som beror på missförstånd och medborgarna kan 
utveckla en förmåga att inse att man alltid själv kan vara felbar och att 
under söka alla argument i sökandet efter den bästa lösningen.

När Gutmann och Thompson diskuterar deliberationens villkor för de 
fram tre principer; ömsesidighet (reciprocity), offentlighet (publicity) och 
ansvarig het (accountability) som avgörande för den deliberativa processens 
kvalitet. ”Each addresses an aspect of the reason-giving process: the kind 
of reasons that should be given, the forum in which they should be given, 
and the agents to whom and by whom they should be given” (Gutmann & 
Thompson 1996, s 52).  Med ömsesidigheten fokuseras deltagarnas attityder 
och förmåga eller skicklighet under deliberationsprocessen, något som jag 
uppfattar som särskilt viktigt när man som i detta fall intresserar sig för 
deliberation i ett lärandeperspektiv (de andra principerna handlar mer om 
en politikernivå varför jag inte tar upp dem närmare här). ”The foundation 
of reciprocity is the capacity to seek fair terms of social cooperation for 
their own sake” (s 52–53). Gutmann och Thompson menar att det är två 
krav/behov relaterade till ömsesidigheten, ett i huvudsak moraliskt och ett 
i huvudsak empiriskt. Moraliska anspråk bör stödjas av förklaringar som 
andra deltagare kan uppfatta som rättvisa. Detta kräver, i enlighet med vad 
som framhållits under den andra punkten ovan, att deltagare i en delibe-
rativ process kan argumentera utifrån andra moraliska förutsättningar än 
till exempel egenintresse. ”It prescribes accommodation based on mutual 
respect” (s 56). Här gör också Gutmann och Thompson en viktig ”kvali-
fi cering” av det deliberativa perspektivet när de talar om argumentation 
kring moraliska ställningstaganden; deltagarna måste dela ett intresse för 
deliberationen (be similarly motivated) som en väg för gemensamma över-
väganden och ställningstaganden. De framhåller att det inte är meningsfullt 
att vända sig till människor som ”reject the aim of fi nding fair terms for 
social cooperation” (s 55). Vad får en sådan syn på deliberationens villkor för 
betydelse i skolans samhällsundervisning? Kan vi ”kräva” av samtliga elever 
i en klass att de ska delta i deliberativa överväganden tillsammans med sina 
klasskamrater till exempel i ett mångkulturellt klassrum eller ska de kunna 
välja bort sitt deltagande när vissa (för dem särskilt känsliga) frågor står på 
dagordningen? Svaren på dessa frågor beror självklart på en mängd olika 
faktorer från klassrumsklimat (relationer elev-elev och lärare-elev) till hur 
styrdokumentens mål tolkas i den aktuella situationen. När det så handlar 
om mer empiriskt grundade uppfattningar så krävs, enligt Gutmann och 
Thompson, för att ”uppehålla” ömsesidigheten i en deliberativ process, att 
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dessa är ”consistent with relatively reliable methods of inquiry” (s 56). På 
så sätt upprätthålls en diskussion utifrån ömsesidigt accepterade uppfatt-
ningar, men utan ständiga krav på absolut verifi erbarhet.

Genom att dessa principer om ömsesidighet upprätthålls kan många 
moraliska skiljaktigheter överbryggas mellan deltagarna i en deliberativ 
process. Andra kan dock kvarstå och det fi nns en risk att dessa utveck-
las till ”nondeliberative disagreements” där deltagarna skulle sluta att 
 respektera varandra. Det är i det sammanhanget som Gutmann och Thomp-
son utvidgar ömsesidighetsprincipen med vad de kallar ”the principles of 
 accommodation” (s 79) eller ”the meaning of moral accommodation” – om 
moralens anpassning. Jag vill uppehålla mig något också vid detta avsnitt 
eftersom det leder in på frågor om attityder, dygder och färdigheter hos en 
”deliberativ” medborgare – tankar som dels ansluter till avsnittet om dygder 
i föregående kapitel, dels kan vara av särskilt intresse för frågor om hur 
”deliberativa färdigheter” utvecklas hos unga medborgare i samband med 
skolans samhällsundervisning.

The principles of accommodation are based on a value that lies at 
the core of reciprocity and deliberation in a democracy – mutual 
respect. It is what makes possible cooperation on fair terms. Like to-
leration, mutual respect is a form of agreeing to disagree. But mutual 
respect demands more than toleration. It requires a favorable attitude 
toward, and constructive interaction with, the persons with whom 
one disagrees. It consists in an excellence of character that permits a 
democracy to fl ourish in the face of fundamental moral disagreement. 
This is a distinctively deliberative kind of character. It is the character 
of individuals who are morally committed, self-refl ective about their 
commitments, discerning of the difference between respectable and 
merely tolerable differences of opinion, and open to the possibility 
of changing their minds or modifying their positions at some time in 
the future if they confront unanswerable objections to their present 
point of view (Gutmann & Thompson 1996, s 79–80).

Den ömsesidiga respekten intar således en nyckelroll på fl era olika plan 
bland annat som en förutsättning för att uppehålla en fungerande gemen-
skap, men även som ett medel för att bidra till lösningar av en konfl ikt. 
Principerna om ömsesidighet och moralisk anpassning kräver medborgare 
som har speciella moraliska attityder eller dygder. Gutmann och Thompson 
talar här om medborgerlig integritet respektive medborgerlig ädelmodighet 
eller storsinthet (magnanimity). Matthew Pamantel (1998) sammanfattar 
Gutmann och Thompsons resonemang inom detta område genom att tala 
om ett antal krav som gäller för denna typ av (deliberativt) demokratiska 
medborgare. Pamantel delar in de krav han uppfattar som avgörande i två 
olika kategorier, nämligen medborgerliga dygder respektive medborgerlig 
intelligens. Det är ingen absolut uppdelning han gör, utan den kan betraktas 
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som ett hjälpmedel för att i grova drag skilja mellan karaktärsegenskaper av 
sådant slag som hederlighet och vänskaplighet å den ena sidan och mellan 
intellektuella färdigheter såsom logiskt förnuftsresonemang och förmågan 
att kunna lösa matematiska uppgifter å den andra. Sammantaget visar dessa 
båda kategorier, enligt Pamantel, på en ”fairly detailed vision of the ideal 
deliberative character” (Pamantel 1998, s 5). Traditionella medborgerliga 
dygder såsom hederlighet, tolerans och respekt blir också här utgångspunk-
ten, men när vi kommer in på den deliberativa demokratin tillkommer ett 
antal specifi ka krav som bland annat har att göra med en vilja att anlägga 
ett bredare och mer osjälviskt perspektiv. Det handlar om att vilja se till 
det allmännas bästa och det för gemenskapen goda – ett slags vidsynthet 
som även inkluderar respekt för andra och deras uppfattningar. Till detta 
fogar Pamantel (med stöd hos Gutmann & Thompson) även ”demokratisk 
rättvisa” som bygger på den strävan att söka ”fair terms of social coope-
ration” som jag citerat ovan. Förutom dessa mer attitydinriktade dygder 
behöver, enligt Pamantel, deliberativt inriktade demokrater en odogmatisk 
eller skeptisk inställning till sina egna uppfattningar, en självkritisk förmåga 
och därmed en ständig beredskap för att kunna ompröva sina tidigare ställ-
ningstaganden.  Här möter ett fl ertal olika uppfattningar som överensstäm-
mer med centrala delar i våra läroplaners formuleringar kring demokratins 
värdegrund. Men jag uppfattar samtidigt att det kan ges underlag till att 
fördjupa dessa inslag ytterligare i deliberativ riktning utifrån ovanstående 
tankar. Speciellt i samhällsundervisningen eftersom ämnet har tilldelats ett 
särskilt uppdrag att vara en övningsarena för demokratin genom att bland 
annat arbeta med demokratifrågorna med utgångspunkt i värdegrunden i 
ett analyserande och kritiskt perspektiv.

Det kan även i en förlängning av dessa tankar om moralisk oenighet, öm-
sesidighet och deliberativa attityder eller dygder vara intressant att nämna 
hur rörelser kring public deliberation utvecklats i USA. Där arbetar till 
exempel National Issues Forums (NIF), ett oberoende nätverk av medbor-
gar- och utbildningsgrupper, med deliberation utifrån diskussionsmaterial 
kring olika kontroversiella frågor. Huvudidén är att man fokuserar tre eller 
fyra olika valmöjligheter eller infallsvinklar/synsätt på en komplicerad fråga 
och aldrig bara två olika motstridiga alternativ. Genom att NIF presente-
rar komplicerade frågor på detta sätt erbjuds deltagarna att jämföra olika 
argument och överväga dem från olika infallsvinklar och undviker därmed 
den vanliga debattformen som lätt resulterar i två direkt motstridiga och 
ofta slagordsmässigt förenklade argument.75 Inom den amerikanska skolan 
fi nns ett växande intresse för diskussioner kring frågor som är aktuella i den 
politiska samhällsdebatten och där det förekommer motsatta uppfattningar 
(disagreements). Dessa diskussioner går, som tidigare nämnts, under namnet 
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”Controversial Public Issues” (CPI) och har utvecklats i samarbete mellan 
forskare och lärare och det pågår ett omfattande fortbildningsarbete inom 
området, till exempel när det gäller att leda diskussioner i klassrummet.76 
Med ett ökat intresse för diskussioner kring etiska dilemman, för simule-
ringsövningar, rollspel och deliberativa samtal kan en liknande utveckling 
troligen förväntas även inom svensk utbildning.77

De två första exemplen där jag försökt utveckla resonemanget kring den 
deliberativa kommunikationen hämtades från amerikanska författare med 
en liberal utgångspunkt. Nu vänder jag mig mot ett svenskt skolsamman-
hang och samtidigt till mer eller mindre Habermasinspirerade framställ-
ningar. Klas Roth (2000) diskuterar i sin avhandling78 frågor om demokrati, 
utbildning och medborgarskap och presenterar en teori för utbildning av 
deliberativt demokratiska medborgare. Enligt min tolkning är följande ka-
rakteristika centrala i Roths teori:

• den deliberativa processens betydelse framför resultatet av delibera-
tiva överväganden

• betydelsen av att deliberationen i så stor utsträckning som möjligt 
är intersubjektiv – det vill säga att övervägandena verkligen är ömse-
sidiga och att alla deltagare har samma möjligheter att komma till 
tals och att deras uppfattningar värderas lika

• betydelsen av kraften hos det bättre argumentet för förståelse och 
överenskommelse.

Dessa idéer vidareutvecklas senare bland annat i Roth (2003) där han re-
dovisar hur begreppet deliberativa samtal kan användas med utgångspunkt 
i Jürgen Habermas diskursetiska perspektiv. Roth argumenterar för barns 
och ungdomars rätt till deliberativa överväganden i skolan kring kunskaper, 
värden och handlingsnormer – en rättighet som, enligt Roth, även måste slås 
fast i skolans läroplaner. Han menar att det i skolan idag sker en alldeles 
för stark betoning på faktakunskaper och att detta begränsar elever nas 
möjligheter till individuella refl ektioner och gemensamma överväganden. 
Detta bidrar även till att upprätthålla ”odemokratiska strukturer i grund-
skolan och barns och ungdomars många gånger obefi ntliga reella infl ytande 
undergräver tilltron till demokratiska processer och arbetsformer. Detta 
skapar en känsla av maktlöshet hos barnen och ungdomarna” (Roth 2003, 
s 23). Tankar som kan jämföras med det som jag tidigare talat om som 
tillkortakommanden i mina utgångspunkter i avsnitt 3.1 och återkommer 
till i kapitel 8.

Hos Roth (2003) blir begreppet kommunikativ frihet centralt. Barn och 
ungdomar kommer i skolan i första hand i kontakt med förmedlad kun-
skap och får oftast yttra sig utifrån lärarens i förväg planerade frågor79. 
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Detta är inte tillräckligt, enligt Roth, som framhåller vikten av att skapa 
möjligheter att överväga deras delaktighet på annat sätt. Enligt Habermas 
är rättssystemet en förmedlande länk mellan olika system och livsvärldar. 
”Därmed utgör det ett juridiskt skydd för olika livsstilar och gemenskaper, 
fria val och individers rätt att demokratiskt överväga det de berörs av” 
(Roth 2003, s 35). Roth ”argumenterar för att delaktighet i en deliberativ 
undervisningspraktik ger barn och ungdomar möjlighet att förändra sina 
intressen, utveckla sin förståelse av ämnen och problem, likväl som deras 
tolerans för skillnad. …  [och att utveckla] sin förmåga att refl ektera, argu-
mentera samt utvärdera/testa legitimiteten hos det som berör dem” (Roth 
2003, s 37).  Han menar vidare att en diskursetisk tolkning erkänner barns 
och ungas kommunikativa frihet, speciellt ”med dess starka fokus på den 
ömsesidiga och argumentativa karaktären på samtal” (Roth 2003, s 37).

Deliberativa samtal kan förutom att utveckla den kommunikativa fri-
heten med detta synsätt även bidra till att de unga bildas för ett aktivt och 
refl ekterande medborgarskap. I den mångkulturella skolan ges många möj-
ligheter att lyssna till varandra, argumentera och motivera sina omdömen. 
Centralt är, enligt Roth, att refl ektera över huruvida omdömen motiveras 
av argument eller är grundade på otillförlitlig auktoritet (jämför Englunds 
punkt 4 nedan) och att bedöma om yttranden innefattar vaga och mångty-
diga begrepp. Hans användning av uttrycket en deliberativ undervisnings-
praktik och hur deliberativa samtal kan förstås utifrån detta perspektiv blir 
av betydelse för min fortsatta framställning. Så här skriver Roth:

En deliberativ undervisningspraktik ger barn och ungdomar i grund-
skolan möjlighet att överväga ’värderingsmotsättningar, intresse-
konfl ikter och kommunikationsproblem’. De ges också utrymme 
att förstå, analysera och utvärdera konsekvenser av handlingar, att 
lösa problem, och att argumentativt legitimera kunskap, värden och 
handlingsnormer.

En deliberativ undervisningspraktik behöver då inte vara splittrad 
och utan sammanhang, ej heller karaktäriseras av att lärare förmed-
lar och ställer frågor vilka formulerats på förhand. Den behöver inte 
heller bara stimulera lärandet av fakta inför prov och betyg. Den kan 
karaktäriseras av en rörelse mot ömsesidig förståelse och legitimering 
motiverade av det bättre argumentet (Roth 2003, s 43).

I avsnitt 7.2.3, där jag diskuterar deliberativa samtal i skolans samhällsun-
dervisning, kommer jag att återknyta till dessa tankar.

När Tomas Englund (2000) skriver om deliberativa samtal i samband 
med den svenska skolans värdegrundsarbete ställer han frågor om vad vi 
menar med deliberativa samtal och när ett samtal kan sägas vara delibera-
tivt eller inte. Han konstaterar att det inte fi nns några exakta kriterier för 
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sådana samtal, men för fram följande karakteristika som en utgångspunkt 
för förståelsen av deliberativa samtal:

• ”samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges 
utrymme,

• att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den 
konkreta andra, det handlar bl.a. om att lära sig lyssna på den andres 
argument

• inslaget av kollektiv viljebildning, dvs strävan att komma överens 
 eller åtminstone komma till temporära överenskommelser” (Englund 
2000, s 6).

Dessa tankar utvecklas vidare i konferenspapper och i Englund (2003) med 
ytterligare två punkter om hur deliberativa samtal kan förstås, nämligen 
som samtal:

• ”där auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas som för-
äldrars och ’den egna gruppens’,

• samt med inslag utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal 
för att lösa olika problem respektive belysa olika problem utifrån 
skilda synsätt men utan närvaro av läraren” (Englund 2003, s 69)

Englund noterar även att dessa kriterier kan ses som preliminära riktlinjer 
för en utvärdering av om samtal kan betraktas som deliberativa eller inte, 
och han menar samtidigt att ett samtals deliberativa kvaliteter kanske bäst 
analyseras och värderas av de som genomfört ett sådant samtal.

Det deliberativa samtalet resulterar potentiellt i specifi ka insikter som 
handlar just om att tolerera och respektera skilda uppfattningar och 
att temporärt komma överens trots att man har skilda uppfattningar. 
Deliberativa samtal innebär för aktörerna samtal om något som be-
rör dem genom att skilda perspektiv kommer upp till ytan, problem 
växer fram, att frågor ställs samt att det egna perspektivet därmed 
utmanas (Englund 2003, s 69).

Englund gör vidare en koppling till den pragmatiska utbildningsfi losofi n 
(Dewey och Mead) och frågan om hur mening skapas i olika kommunikativa 
situationer och möten och pekar på hur erfarenheter från att delta i delibera-
tiva samtal utvecklar den refl ekterande förmågan. Det deliberativa samtalet 
skall, menar Englund, inte enbart ses som ett sätt att undervisa i och om 
demokrati, utan det handlar om en mer generell modell för skolans praktik80. 
Ett annat konstaterande som Englund gör, och som jag tror kommer att bli 
allt viktigare i en framtid, handlar om hur det deliberativa samtalet ”för-
utsätter och implicerar ett bruk av såväl det talade som det skrivna ordet” 
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(Englund 2003, s 70).81 Han ger även några exempel på språkets betydelse 
för argumentation och förståelse i olika samtalssituationer.

De gemensamma drag som framträder kring begreppen deliberation 
och deliberativa samtal utifrån de ovan studerade texterna uppfattar jag 
på följande sätt. Det handlar om ett ömsesidigt övervägande, en öppen 
utforskande dialog – inte en debatt som ska vinnas. Därvid betonas det 
ömsesidiga, det relationella eller intersubjektiva inslaget, att försöka förstå 
den andres perspektiv, med nyckelord som tolerans och respekt. Själva ar-
gumentet sätts i fokus – att refl ektera och att överväga olika uppfattningar 
noggrant – oavsett vem som för fram dem. Alla ska ha samma möjligheter 
att komma till tals och deras åsikter ska värderas lika. Den deliberativt in-
riktade medborgaren visar på en vilja att inta ett osjälviskt perspektiv och 
att även se till det allmännas bästa. Ett annat drag är att överenskommelser 
som träffas kan betraktas som temporära, liksom att deltagarna visar på en 
insikt att man alltid kan vara felbar.

Några skillnader kan även pekas ut. I den deliberativa demokratiteorin 
är frågan om konsensus och kollektiv viljebildning central. Detta betonas 
tydligast hos Englund (2000) och delvis hos Mathews (1996) och Roth 
(2003). Roth (2003) går dessutom ett steg i en annan riktning än övriga 
författare när han menar att de deliberativa övervägandena i skolan skall 
betraktas som en rättighet. Hos Mathews (1996) ses de deliberativa över-
vägandena som ett led i ett beslutsfattande eller ställningstagande medan 
Roth (2000 och 2003) betonar processens betydelse framför resultatet till 
exempel när han förespråkar en deliberativ undervisningspraktik. Använd-
ningen av begreppet deliberativa samtal uppfattar jag även i enlighet med 
detta synsätt nämligen som att processen, samtalet, sätts i fokus. Kanske 
kan det deliberativa övervägandet riktas mot beslutsområdet när elever 
fördjupar diskussioner och beslutar om kursplanering, förhållningssätt i 
den egna klassen eller elevdemokratiska frågor på skolan (till exempel enligt 
Englunds femte punkt) och samtalet som kunskapsprocess sättas i fokus när 
samhällsfrågor, exempelvis etiska dilemman och kontroversiella politiska 
frågor (CPI), diskuteras och studeras samt i andra sammanhang där kom-
munikation resulterar i ställningstaganden av skilda slag.

När det gäller att diskutera deliberationens ”olika sidor” kan idéer även 
hämtas från Walter C. Parker (2002). Han framhåller att den deliberativa 
hållningen ligger närmare vad han benämner engagemangssidan i ett spän-
ningsfält mellan kunskap och engagemang. Men han menar även att besluta 
tillsammans genom diskussion med olikartade andra (diverse others) är 
ett viktigt område, till exempel när det gäller vilka åtgärder som behöver 
vidtas eller vilka beslut som ska fattas. Deliberation är, skriver Parker, att 
fatta beslut tillsammans om exempelvis vilken slags framtid en grupp vill 
kämpa för.
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Goals are transformed right within the process of public discour-
se. For this reason, deliberation is not only an instructional means 
(teaching with deliberation) but a curriculum outcome itself (teaching 
for deliberation) for it spawns a particular kind of democratic public 
culture among the deliberators: listening as well as talking, sharing 
resources, forging decisions together rather than only advocating 
positions taken earlier, coming to disagreement, and so forth … 
(Parker 2002, s. 4).

När Parker (2002, s 5) fortsätter att diskutera utifrån kunskapsaspekten 
menar han att kunskaper som kan läras genom deliberation är otillräckliga, 
”knowledge must also be brought to deliberation”. I den fortsatta framställ-
ningen tar han upp diskussioner i skolan och skiljer därvid ut två former 
av diskussion, nämligen deliberation och seminarium; där seminariet sägs 
vara ett tillfälle till fördjupad förståelse och för att utveckla och tydliggöra 
mening. Deliberation kräver förståelse, men förståelsen är inte dess mål, 
detta är rättvisa och användbara beslut. Förståelse är, enligt Parker, alltid 
kopplad till handling. I demokratiundervisning är det därför viktigt att 
inkludera båda dessa perspektiv.

The horizon-widening and knowledge-deepening function of semi-
nars helps to provide an enlightened platform for public decision 
making and action, and visa versa. To decide solutions to public 
problems without the advantage of historical and cultural know-
ledge, and of knowing one another’s views, is like trying to rearrange 
furniture in a dark room. Understanding and decision making are 
functionally inseparable, like the two wings of an airplane. I cannot 
imagine serious work on one without the advantage provided by 
serious work on the other. While they overlap, their emphases and 
teaching/learning purposes are distinct (Parker 2002, s. 7).

Vad innebär då denna ”dubbla syn” på deliberation och undervisning dels 
som ett medel att undervisa med hjälp av deliberativa inslag/samtal, dels 
som ett resultat av en lärprocess det vill säga undervisning för deliberation?  
Jämför även tidigare citat från Mathews (1996) där han konstaterar att ”only 
deliberation will teach deliberation” samt hans synpunkter att deliberation 
inte enbart ger praktiska politiska färdigheter, utan att den även utvecklar 
ett tänkande och ett kunnande för ett offentligt samtal.82 Vilka möjligheter 
respektive svårigheter ligger det i de synsätt som inspireras av bland annat 
Parkers (2002) framställning, till exempel när det gäller kunskaper och olika 
färdigheter i skolans samhällsundervisning samt diskussioner kring etiska 
dilemman/kontroversiella politiska frågor? När det gäller hans tankar kring 
diskussion i skolan och uppdelningen i seminarier och deliberation som två 
helt olika diskussionsformer så uppfattar jag inte en sådan uppdelning som 
så relevant för svenska undervisningssituationer eftersom en samhällsfråga 
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sällan studeras enbart genom diskussioner. De faktakunskaper som han 
efterlyser tillgodoses genom andra arbetsmoment och kan sedan ytterligare 
fördjupas och ge mening för eleverna på olika sätt i ett senare skede i kun-
skapsprocessen83. Där exempelvis deliberativa över väganden kan vara ett 
sätt för att utveckla och fördjupa elevers förståelse kring den samhällsfråga 
som studeras.

7.2.3 Deliberativa samtal i skolans samhällsundervisning
Jag har tidigare i detta arbete, bland annat i avsnitt 3.4, skrivit om hur 
frågor om kommunikation, argumentation och samtal har fått ökad aktua-
litet i olika dokument om skolan under senare tid. Det är främst i texter i 
anslutning till värdegrundsarbetet, men även i den gemensamma kursplanen 
för de samhällsorienterande ämnena i grundskolan 2000. I det sistnämnda 
dokumentet talas exempelvis om samtal och argumentation där skilda upp-
fattningar möts och där eleverna ska bearbeta etiska valsituationer och ar-
gumentera för olika ställningstaganden. Syftet med studierna i SO-ämnena 
är, enligt den nämnda kursplanetexten, också att ”stimulera till refl ektion 
över mänskligt tänkande och handlande och över företeelser i samhället”84. 
Enligt min uppfattning erbjuder olika former av fördjupad kommunikation 
såsom deliberativa samtal, i enlighet med de idéer som förts fram i föregå-
ende avsnitt, sådana möjligheter.

I det resonemang som förts på de närmast föregående sidorna har ett 
fl ertal frågor med relevans för samhällsundervisningen redan lyfts fram. Det 
gäller exempelvis tankar kring i vilken utsträckning deliberativa samtal ska 
riktas in på frågor om beslutsfattande eller om sådana samtal kan användas 
i ett vidare inlärningssammanhang. Vad innebär, exempelvis mot bakgrund 
av den nyss citerade kursplanetexten, en deliberativ undervisningspraktik 
inom skolans samhällsundervisning? Här uppfattar jag att det fi nns fl era 
likheter med de exempel från Dysthes fl erstämmiga klassrum som omnämn-
des i avsnitt 6.4. Särskilt syftet med autentiska frågor och lärarens uppfölj-
ning av svaren på dessa frågor var ett sätt att komma bort från de problem 
kring elevers brist på delaktighet som även Roth tar upp och därmed fl ytta 
centrum för lärandet från läraren till eleverna. Något som också pekar mot 
frågor om likheter och skillnader mellan olika samtalsformer såsom till 
exempel dialoginriktade arbetssätt och deliberativa samtal.

Jag vill i detta sammanhang även uppmärksamma det samband som här 
föreligger mellan den demokratiska innehållsdimensionen som behandlas 
i föregående kapitel och kommunikationsdimensionen. Skolan tillmäts en 
viktig roll när det gäller att utveckla de unga medborgarnas demokratiska 
medvetenhet och karaktärsegenskaper i demokratiutredningens slutbetän-
kande och i regeringens demokratiproposition. I framställningen om demo-
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kratisk medvetenhet och medborgerliga dygder i föregående avsnitt visas 
på samhällsundervisningens möjligheter. Där framhålls också bland de 
omnämnda dygderna en inriktning mot dialog och samtal dels som viktiga 
karaktärsegenskaper i sig i en alltmer kommunikativ tillvaro, dels som vik-
tiga ”hjälpmedel” för att utveckla andra dygder. I detta sammanhang blir 
det, enligt min mening, betydelsefullt att som Badersten (2002) framhålla 
samtalet, dialogen, övervägandet och deliberationen som centrala. Han 
förespråkar vidare ett relationellt samtalsideal. När han uppehåller sig vid 
måttfullheten, som en av de fyra ”huvuddygder” som han behandlar i sin 
framställning, kopplar han ihop denna med besinningen: eftertankens, 
övervägandets och begrundandets dygd. ”Den är refl ekterande, resonlig och 
resonabel och, kan man säga, överlägger med sig själv” (Badersten 2002, 
s 152)85. En demokratiskt medveten och dygdig medborgare är en samta-
lande medborgare som har det gemensamma i åtanke och som ser bortom 
sina egna intressen. I en samhällsundervisning som syftar till att utveckla 
medborgerliga vanor och dygder kan således en fördjupad kommunikation, 
argumentation och samtal vara viktiga redskap för detta – något som även 
framhålls av Berit Larsson (2002) när hon diskuterar skolan och klassrum-
met som miljö för medborgardygdernas kultivering. Jämför även Aristoteles 
uppfattning, så som den kommer till uttryck hos Badersten: ”endast genom 
att själva aktivt handla och verka i offentligheten, genom att samtala, de-
battera och delta i politiken, kan vi skolas i konsten att vara medborgare” 
(Badersten 2002, s 342). Något som även kommer till uttryck hos Mathews 
(1996) när han pekar på deliberationen som nödvändig ”for the development 
of civic intelligence and public thinking” (s 282). I det följande avsnittet 
riktas nu uppmärksamheten mot gymnasieskolans kursplaner i samhälls-
kunskap från de senaste årtiondena för att undersöka hur det i dessa texter 
talas om kommunikation och lärande om samhället.

7.3 Den demokratiska kommunikationen och ungas lärande 
om samhället i samhällskunskapens kursplaner 
Samhällskunskapsämnets kursplaner för gymnasieskolan från 1988, 1994 
och 2000 – som behandlats utförligt ovan i kapitel 6.3 i samband med inne-
hållsfrågor i ämnet – kan studeras på liknande sätt när det gäller tankar 
som kan ge stöd för en fördjupad kommunikation.  Som framhölls i det nyss 
nämnda avsnittet är kursplanerna i dagens målstyrda skola sparsamma med 
konkreta anvisningar om innehåll och arbetssätt eftersom lärarna tillsam-
mans med eleverna ska göra de bedömningar som i den aktuella situatio-
nen bäst leder fram till målen för studierna. Därför kan det även här vara 
lämpligt att jag tar min utgångspunkt i 1988 års kursplan för att undersöka 
eventuella tankar om arbetssätt som kan bidra till en fördjupad kommu-
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nikation i samhällsundervisningen. Andra källor för sådan information är 
servicematerialet till kursplanen 1988, Läroplanskommitténs betänkande 
Skola för bildning (SOU 1992:94) samt informationsmaterial i samband 
med arbetet med de nya kursplanerna 2000.

7.3.1 1988 års kursplan
Några av målen, enligt kursplan 1988, är att eleverna ska lära sig att ”ana-
lysera problem och förhållanden ur skilda aspekter” och ”klargöra grun-
derna för och konsekvenserna av egna och andras värderingar” (Läroplan 
för gymnasieskolan, 1988:82, s 5). För att dessa mål ska vara möjliga att 
uppnå krävs att undervisningen ger utrymme för kommunikation till exem-
pel genom dialog, samtal och diskussioner i klassrummet. Det ges i texten 
endast ett fåtal kommentarer som explicit berör hur detta kan ske. Ett sådant 
tillfälle är när läraren behöver skapa engagemang för att arbeta med sådana 
samhällsfrågor som uppfattas som svårare eller inte direkt kan hänföras till 
elevernas egna erfarenheter och intressen. Då kan ”studiebesök, gästförelä-
sare, tv- eller radioprogram, fi lm, teater, skönlitteratur etc.” vara till hjälp 
(Läroplan för gymnasieskolan, 1988:82, s 9). När det gäller bearbetning av 
samhällsfrågor framhålls att vårt demokratiska samhälle är pluralistiskt och 
präglas av såväl samverkan som konfl ikt, men det ges inte några anvisningar 
om hur till exempel val av arbetssätt kan utveckla elevernas kunnande i detta 
sammanhang trots att studierna ska inriktas mot praktiska medborgarkun-
skaper som ska vara direkt tillämpbara i samhälls- och yrkeslivet och kunna 
omsättas i konkret handling. När mediernas roll som källor för kunskaper 
om samhället behandlas tas frågor om kommunikation och argumentation 
upp i kursplanen på följande sätt:

I den kritiska skolning som är ett av gymnasieskolans grundläggande 
mål ingår att eleverna lär sig att skilja mellan sakfrågor och värde-
ringar, att kontrollera sakuppgifter och att upptäcka olika sätt att ar-
gumentera. Den kritiska träningen syftar också till att göra eleverna 
medvetna om vad rationell argumentation innebär. En sådan utgår 
från korrekta sakuppgifter, håller sig till sakfrågan, gör det möjligt 
för människor med olika åskådningar och värderingar att utbyta 
erfarenheter, synpunkter och tankar samt visar respekt för andras 
åsikter och önskemål som vårt demokratiska styrelsesätt förutsätter 
(Läro plan för gymnasieskolan, 1988:82, s 28).

Enligt min uppfattning kan denna text dock, utifrån ett snävt perspektiv, 
snarast uppfattas som ett innehållsavsnitt eftersom inget sägs om hur detta 
”förhållningssätt” skall utvecklas i arbetet i klassrummet. Ur ett vidare 
perspektiv kan det emellertid uppfattas som en uppmaning till den pro-
fessionelle läraren att tillsammans med eleverna organisera arbetet så att 
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eleverna i praktiska situationer kan utveckla sin argumentationsförmåga 
till exempel i diskussioner och samtal av olika slag.

7.3.2 Skola för bildning och 1994 års kursplan
Skolans grundläggande demokratiska värden ska enligt Läroplanskommit-
téns slutbetänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) och Lpf 94 alltid 
genomsyra all skolverksamhet. Läroplanskommittén markerar att ”sam-
hällskunskapsämnet har i det här sammanhanget en särskild uppgift: att 
ta upp frågor i ett analyserande perspektiv och utveckla elevernas förmåga 
att granska, värdera och ta ställning” (SOU 1992:94, s 242). Identiskt 
samma formulering återges även i kursplanens ämneskommentarer. Här 
uttalas således ett tydligt uppdrag till lärarna i samhällskunskap, nämligen 
att organisera studierna i ämnet så att de unga utvecklar en demokratisk 
”medborgarkompetens”.

Andra inriktningar i ”Skola för bildning” som är av stor betydelse för 
demokrati, medborgarbildning och samhällstudier har däremot inte be-
aktats vid utformningen av 1994 års kursplan. Detta gäller i första hand 
be tänkandets kraftiga betoning av konfl iktperspektivets betydelse för att 
hävda demokratiska värden. Där framhålls bland annat vikten av att inte 
koncentrera undervisningen till exempelvis demokratins formella sidor. Be-
tydelsen av ett kritiskt analyserande förhållningssätt framhålls liksom vik-
ten av att ”problemen under ytan lyfts upp, alternativ tänkas och formuleras. 
En allmänt utslätad bild av samhället som konfl iktfritt är inte bara föga 
intresseväckande utan är ofta också felaktig. Ett sådant perspektiv utgör en 
grund för bl.a. vårt förslag till inriktning av samhällskunskapsämnet” (SOU 
1992:94, s 106). Vidare betonas vikten av att eleverna utvecklar en ”vana att 
pröva sina värderingar och ståndpunkter mot andras, även i kontroversiella 
frågor och att grunda dem på kunskap och förnuft” (SOU 1992:94, s 107). 
Ungefär samma huvudinnehåll kommer till uttryck ytterligare en gång i 
”Skola för bildning” i avsnittet om samhällskunskapens kursplan:

Eleverna skall få möta det pluralistiska samhället med dess olika 
uppfattningar och åsikter. En allmänt utslätad bild av samhället som 
harmoniskt och konfl iktfritt ger ofta en felaktig bild. Människor har 
olika uppfattningar om hur samhället ser ut och fungerar. Dessa 
konkurrerande bilder får inte skolan blunda för; de konkurrerande 
bilderna av olika fenomen i samhället och de konfl ikter dessa kan 
ge upphov till måste lyftas fram och behandlas i undervisningen i 
samhällskunskap (SOU 1992:94, s 243). 

En intressant iakttagelse som kan göras i detta sammanhang är att på 
samma sätt som att kursplanen 1988 kan behöva studeras för att få en god 
inblick i tankarna kring begreppet samhällsfråga kan Läroplanskommitténs 
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betänkande studeras för att vidga tolkningsmöjligheterna kring demokratin 
i samhällsundervisningen. De tankar som på detta sätt kommer till uttryck 
i det studerade avsnittet i Skola för bildning innebär en betoning av kon-
fl iktperspektivet och värdet av skilda synsätt samt skolan som en mötesplats 
för kommunikation där olika åsikter kommer till uttryck. Det ansluter 
därigenom till vad som skulle kunna benämnas en framväxande delibera-
tiv demokratisyn. Men inget av detta förhållningssätt återfi nns i 1994 års 
kursplan. I stället har författarna vid utarbetandet av kursplanetexten valt 
ett mer ”individinriktat” kommunikativt perspektiv.

I linje med detta fi nns det i målen för 1994 års kursplan ett antal formu-
leringar som mera allmänt pekar i riktning mot behovet av fördjupade kom-
munikativa kunskaper och färdigheter hos individen. Det gäller när eleverna 
ska ”refl ektera över, analysera och diskutera samhällsförhållanden i Sverige 
och i andra länder” samt ”kunna använda olika kunskapskällor och verktyg 
för att analysera och diskutera samhällsfrågor ur olika infallsvinklar och så 
att de egna åsikterna tydligt framgår” (Kursplanen i samhällskunskap för 
gymnasieskolan 1994, s 68–69). Genom betygskriterierna för betyget Väl 
godkänd ges, enligt min uppfattning, en tydligare uppmaning för arbetet 
i sh-ämnet till att utveckla elevernas kommunikativa kunnande. För att 
nå detta betyg krävs nämligen att ”Eleven uttrycker och argumenterar för 
en egen ståndpunkt och drar analyserande och refl ekterande slutsatser” 
(Kursplanen i samhällskunskap för gymnasieskolan 1994, s 69). För att 
erbjuda eleverna en möjlighet att nå upp till betyget väl godkänd måste 
undervisning och lärande följaktligen organiseras så att de i diskussioner 
och olika former av samtal och dialoger såväl muntligt som skriftligt ges 
tillfällen att visa sina kunskaper och färdigheter i enlighet med dessa mål 
och betygskriterier.

7.3.3 2000 års kursplan
I det tredje huvudsyftet för ämnet samhällskunskap framhålls i kurspla-
nen 2000 värdet av att utveckla ett kritiskt förhållningssätt hos eleverna. 
”Detta innebär att utveckla förmågan att söka, granska, strukturera och 
värdera fakta från olika källor och medier samt kunna formulera sig och 
dra slutsatser.” I mål att sträva mot återkommer detta. Skolan skall i sin 
undervisning i ämnet samhällskunskap, enligt kursplanen, sträva efter att 
eleven dels utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden, 
dels ”utvecklar sin förmåga att formulera frågor, argumentera och uttrycka 
ståndpunkter” (Kursplan i samhällskunskap för gymnasieskolan 2000). 
När det sedan gäller de mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs 
(kärnämneskursen A) och de betygskriterier som är kopplade till dessa mål 
fi nns ovanstående syfte och strävansmål med, men det blir, enligt min upp-

Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   108Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   108 07-10-23   11.46.1007-10-23   11.46.10



109

fattning, alltför kortfattat och svårtolkat – en kritik som jag tycker generellt 
kan riktas mot målen och betygskriterierna i denna kursplan jämfört med 
den tidigare. Detta kan exemplifi eras utifrån det aktuella området. Efter 
avslutad kurs skall eleven dels ”kunna använda olika kunskapskällor …”, 
dels ”känna till hur åsikter och attityder uppstår och vara medveten om 
hur värderingar och ställningstaganden formas” (mina förstärkningar). 
Enligt kriterierna för betyget Godkänd gäller att ”Eleven söker, väljer ut 
och ställer samman fakta från olika källor” respektive att ”Eleven redogör 
för och exemplifi erar hur olika idéer och värderingar uppstår och formas i 
samhället.” För betyget Väl godkänd gäller att ”Eleven värderar olika käl-
lor …” respektive att ”Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl 
ett individ- som ett samhällsperspektiv.” När det så gäller kriterierna för 
det högsta betyget, Mycket väl godkänd, formuleras det på följande sätt: 
”Eleven arbetar med olika typer av material, bedömer tillförlitligheten hos 
olika källor samt visar i sitt arbete ett kritiskt förhållningssätt till fakta, 
tolkningar och värderingar.” Så som jag uppfattar formuleringen av målen 
och betygskriterierna i 2000 års kursplan är de mer otydliga och därmed 
mer svårtolkade än i 1994 års kursplan. Det ges ingen direkt vägledning i 
kursplanen för gymnasieskolan till de lärare och elever som vill organisera 
studierna med syfte att utveckla och fördjupa den kommunikativa demo-
kratidimensionen till exempel med inriktning mot dialog och samtal med 
deliberativa kvaliteter. En möjlighet är dock att söka sig till grundskolans 
gemensamma kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena. Där talas, 
som framhålls ovan (sidorna 27 och 104), om värdet av att lyfta fram ett 
makt- och konfl iktperspektiv liksom värdet av samtal och argumentation 
mellan företrädare för skilda åsikter. I det avslutande avsnittet i detta kapitel 
är avsikten att visa på några konkreta undervisningssituationer där kommu-
nikationen fördjupas med syfte att utveckla ungas lärande om samhället.

7.4 Några exempel där den demokratiska kommunikationen 
sätts i fokus för ungas lärande om samhället
Jag har tidigare, i såväl detta som föregående avsnitt, använt mig av Olga 
Dysthes texter om det fl erstämmiga klassrummet, dialog, samspel och lä-
rande. Då har det främst varit för att få hjälp med defi nitioner av olika 
begrepp och för att fördjupa mitt perspektiv. I det följande avser jag i första 
hand att uppehålla mig vid de praktiska forskningsexempel eller fallstudier 
som hon redovisar i sin undersökning kring det fl erstämmiga klassrummet, 
eftersom fl era av dem direkt behandlar nutidshistoria och samhällsunder-
visning. Hennes forskning har genomförts i klassrum i Norge och USA, 
men jag delar hennes bedömning att resultaten har ett vidare värde; bland 
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annat därför att jag känner igen mycket från min egen yrkespraktik som 
lärare i samhällskunskap och historia i den svenska gymnasieskolan under 
en lång följd av år.

Syftet med det fl erstämmiga hos Dysthe är, som jag uppfattar det, att 
fi nna den inlärningspotential som ligger i fl erstämmigheten. Det handlar då 
om ett dubbelt syfte med undervisningen, nämligen såväl det ämnesmässiga 
som stärkandet av elevernas egna röster. Genom en fördjupad kommuni-
kation i skolan, till exempel genom inriktningen på samtala/skriva-för-att-
lära, kan ett demokratiskt engagemang utvecklas hos eleverna. Detta blir 
betydelsefullt dels för att utveckla delaktigheten i skolvardagen, dels för ett 
engagemang som leder vidare ut till samhällets demokratiska arenor. Det är 
ytterligare ett par begrepp som Dysthe tar upp som jag vill uppmärksamma 
innan jag kommer in på hennes fallstudier. Det är bland annat när hon med 
utgångspunkt i Bakhtins begrepp diskuterar monologiskt och dialogiskt 
utifrån ”det yttre auktoritativa” respektive ”det inre övertygande” ordet. 
Skolan är, skriver Dysthe, en plats där det ”auktoritativa ordet” har goda 
livsvillkor. Det beror dels på att skolan är en plats där samhällets ”san-
ningar” ska överföras till nästa generation, dels på att läraren traditionellt 
setts som en auktoritetsperson. Mot den bakgrunden är det stor risk att den 
dialogiska potentialen inte utnyttjas fullt ut och att eleverna inte ges tillräck-
ligt utrymme för eget tänkande och refl ektion. Det är här som det inre och 
övertygande ordet – det som får sin kraft genom sina egna argument – blir 
betydelsefullt. Här fi nns intressanta beröringspunkter med det deliberativa 
övervägandet vilket jag återkommer till i kapitlets sammanfattning. Dysthe 
uppehåller sig även vid ett fl ertal andra forskare som med utgångspunkt 
i Bakhtins tankar om dialog och demokrati förespråkar ett fl erstämmigt 
klassrum. En sådan koppling görs till den estländske semiotikern Yuri Lot-
man som, enligt Dysthe, menar att alla texter har två dimensioner. ”Den 
enstämmiga funktionen är fokuserad på att förmedla mening, medan den 
dialogiska funktionen inriktas på hur det är möjligt att generera ny mening” 
(Dysthe 1996, s 74).

Jag väljer att här, när jag behandlar kommunikationsdimensionen, an-
vända mig av Dysthes (1996) fallstudier från tre olika klassrum för att visa 
på några konkreta möjligheter att fördjupa kommunikationen i klassrum-
met och vad dessa kan ha för konsekvenser för elevers lärande. Självfallet är 
hennes studie bredare och mer komplicerad än att enbart ha konsekvenser 
för kommunikation och arbetssätt och jag kommer också att återkomma 
till några aspekter i det följande kapitlet där jag behandlar elevernas del-
aktighet, men det är i detta sammanhang som jag väljer att ge en något 
utförligare bild av Dysthes forskningsempiri. Två av de klassrum där hon 
genomför observationer och intervjuer återfi nns i Kalifornien dels en klass 
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i, vad hon kallar, en mångkulturell lågstatusskola i ett storstadsområde 
(Baywater), dels en elitklass på en skola med hög standard (Greyville). Den 
tredje klassen återfi nns på en gymnasieskola med gott anseende i en mindre 
stad i Norge (Nordstad). Jag går inte närmare in på hennes beskrivningar 
av eleverna och lärarna och inte heller på hennes diskussion om urval eller 
forskningsmetoder, utan jag hänvisar där till hennes egen framställning.

I Baywater-klassen undervisade Ann i historia. Hon ville utveckla idéer 
om att skriva-för-att-lära för att eleverna, ofta omotiverade och lågpres-
terande, skulle få ett större engagemang för sina studier och därmed lära 
sig mer, såväl inom ämnet som när det gällde kommunikativa färdigheter. 
Ann använde sig främst av klassloggböcker och av förberedande ämnes-
skrivande. I loggböckerna fi ck eleverna under de sista fem till tio minuterna 
av varje lektion skriva ner tankar kring lektionen och eventuella frågor. 
Genom att läraren läste elevernas texter och gav respons till nästa lektion, 
dels något i skriftlig form direkt till eleven, dels genom att ta upp några av 
elevernas refl ektioner till samtal i helklass utvecklades en dialog på fl era 
plan. Därmed kunde elevernas egna tankar och erfarenheter integreras i 
undervisningen på ett annat sätt än tidigare. På liknande sätt användes det 
förberedande ämnesskrivandet för att undersöka elevernas förförståelse och 
erfarenheter inom det ämnesområde som man skulle arbeta med. På så sätt 
kom utgångspunkterna för studierna att bättre möta elevernas intressen och 
kunskapsnivå. Det var i första hand genom dessa båda aktiviteter och genom 
rollskrivande som skrivande och samtal integrerades i Baywater-klassen. 
De fördelar som Dysthe pekar på som en följd av denna integration hand-
lar främst om att öka elevernas delaktighet, till exempel genom att fl ytta 
dialogens centrum från läraren till eleverna, och därför återkommer jag till 
dessa mer i detalj i det följande kapitlet. 

I Greyville-klassen förekom mer traditionell lärarstyrd undervisning i 
historia med åtföljande seminarier och skrivandet koncentrerades till en 
större examinerande uppsats utifrån strikt historievetenskapliga metoder. 
Här blir det intressant att i första hand kommentera lärarens arbete. John, 
som denne kallas i studien, var en skicklig och bland eleverna uppskattad fö-
reläsare som ställde stora ämnesmässiga krav på sina elever. Detta gynnade, 
enligt Dysthe, de intresserade och duktiga eleverna, medan de som inte var 
så motiverade eller inte klarade de höga ämnesmässiga kraven misslyckades. 
Läraren gav inte det stöd och väckte inte det intresse som skulle ha behövts 
för dessa elever, utan han koncentrerade sig huvudsakligen på det rent äm-
nesmässiga och de redan intresserade eleverna. När Dysthe jämför Johns 
undervisning med Anns, konstaterar hon att ”Ann hade alltid ett dubbelt 
syfte med all undervisningsdiskurs, skriftlig som muntlig, nämligen både 
det ämnesmässiga och stärkandet av elevernas egna röster” (Dysthe 1996, 
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s 166). Detta är ett exempel som visar på betydelsen av lärarens inställning 
i dessa frågor, något som också återkommer i nästa exempel.

I Nordstadskolan får vi följa en gymnasieklass och deras lärare Evy i 
arbetet med att utveckla skrivande och samtal i ämnet samhällskunskap. 
Det är läraren och hennes idéer som bildar utgångspunkt. Hon har börjat 
refl ektera över sin egen undervisning och är kritisk på några punkter trots 
att den är uppskattad bland eleverna. Framför allt uppfattade Evy elevernas 
kunskaper som ytliga och kortvariga som resultat av att de intog en passiv 
roll och främst reproducerade kunskap fastän hon själv la ner mycket tid på 
sina lektionsförberedelser. Hennes intryck var att de ”lärde sig från timme 
till timme, från prov till prov, men de integrerade inte kunskapen eller 
använde sig av den i andra sammanhang” (Dysthe 1996, s 167). När hon 
kom i kontakt med ett skrivprojekt på skolan bestämde hon sig för att delta 
i detta. Lärarens mål för att använda skrivande för att utveckla elevernas 
lärande i samhällskunskap i den undersökta klassen sammanfattar  Dysthe 
i följande fyra punkter:

 1. Att hjälpa eleverna att få en stabil kunskapsbas.

 2. Att skapa engagemang.

 3. Att främja refl ektion och kritisk medvetenhet.

 4. Att få eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande (Dysthe   
 1996, s 168).

De redskap som utvecklades för skrivande och samtal i Nordstad-klassen 
var ämnesskrivbok, miniskrivande med muntlig uppföljning och rollskri-
vande. Dessutom räknades projektarbetet med åtföljande presentation till 
detta. Ämnesskrivboken var det viktigaste redskapet bland annat för att 
eleverna därigenom kunde utveckla sitt ansvar för det egna lärandet. Alla 
skrivuppgifter, oavsett om de gjordes i skolan eller hemma, skrevs i ämnes-
skrivboken. Dessa samlades in ett par gånger per termin och läraren skrev 
mera allmänt hållna kommentarer till hur ämnesskrivboken användes av 
eleven. Däremot fanns det inte något tidsmässigt utrymme för läraren att 
kontinuerligt läsa och kommentera, så som är det vanligaste med en loggbok 
och dessutom är ett bra sätt för att skapa en fungerande dialog mellan elev 
och lärare. En annan uppfattning som Evy förde fram är att det är viktigt 
att ställa krav på eleverna att de måste skriva och att det gäller att komma 
igång direkt med detta. Hennes strategi för detta var:

Korta och lätta skrivuppgifter som alla kan klara.

Uppgifterna ska lösas på kort tid, …

Ingen valfrihet, alla måste skriva något (Dysthe 1996, s 173).
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Texterna i ämnesskrivböckerna användes, som tidigare nämnts, inte särskilt 
ofta för dialog med läraren, men däremot ofta i dialoger som fördes mellan 
eleverna i mindre grupper eller i helklass, eftersom dessa texter (med sitt 
rikliga kunskapsinnehåll, refl ektioner och frågor) fungerade som ett bra 
underlag för samtal86.

Miniskrivande var den vanligaste formen för att integrera skrivande och 
samtal i Nordstad-klassen. Detta defi nieras som ”en kort skrivsekvens, där 
eleverna ska svara på frågor som ingått i hemuppgiften, defi niera ett begrepp 
eller sammanfatta en diskussion eller ett ämne som varit viktigt för det tema 
som lektionen behandlat” (Dysthe 1996, s 177). Skrivandet följdes sedan 
upp med en muntlig sekvens antingen i mindre grupper eller i helklass där 
någon eller några av elevernas texter blev det naturliga utgångspunkten för 
ett samtal. Dysthe imponerades av effektiviteten i denna undervisningsform 
dels genom det snabba tempot, dels genom att många elever deltog i samta-
len. Hon noterar att detta var resultatet av ”en grundläggande träningsfas 
och ett kontrakt mellan elever och lärare, som innebar att eleverna tog det 
hela på allvar och gjorde sitt bästa” (Dysthe 1996, s 177). Ofta inleddes 
lektionerna med miniskrivande och uppföljande samtal varigenom eleverna 
redan från början blev aktiva och snabbt kom in i ämnet för dagens lektion. 
Även de elever som inte förberett sig så noga kom genom denna repetition 
bättre in i ämnet och genom att eleverna arbetade med och omformulerade 
ämnesstoffet såväl skriftligt som muntligt utvecklades lärandet effektivt för 
alla elever. Flera elever betonade i intervjuer ”hur det kontinuerliga skri-
vandet runt defi nitioner, terminologi och begrepp gav dem ett språk och en 
referensram för att tänka om samhället” (Dysthe 1996, s 181). Ett av Evys 
mål med arbetet i ämnet var att göra eleverna till deltagare i samhället i 
stället för att bara vara åskådare. Detta sker, delvis på samma sätt som i 
Baywater-klassen, genom att dialogperspektivet fl yttar fokus i undervisning 
och lärande från läraren till eleven – något som jag, som tidigare nämnts, 
återkommer till i följande kapitel.

Låt mig avsluta besöket i Nordstad med två kommentarer från forskaren 
respektive läraren, kommentarer som är väl kända för de fl esta pedagoger 
men som jag ändå anser värda att framföras igen. I den elevenkät som Dysthe 
genomförde med eleverna i Nordstad-klassen var det tydligaste resultatet att 
”eleverna ansåg att de lärde sig mest av de språkliga processer som krävde 
störst aktivitet från deras sida – skrivande och samtalande – medan de lärde 
minst av att lyssna, som är den mest passiva aktiviteten” (Dysthe 1996, 
s 202). Evy diskuterade ofta inlärningens mödor med sina elever och fram-
höll att genom att endast lyssna kan man tro att man förstår och kan, men 
när man sedan ska använda sina kunskaper eller formulera sig upptäcker 
man att kunskaperna inte är tillräckliga. Det krävs mer av hårt arbete. 
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Hennes erfarenhet är att elever försöker undvika hårt arbete om de inte ser 
någon mening med det, ”men att de är förvånansvärt villiga att anstränga 
sig om de tycker något är meningsfullt” (Dysthe 1996, s 202).

7.5 Sammanfattning
I den mångfald av perspektiv på kommunikation som kommer till uttryck 
i detta kapitel fi nns många likheter men även en del avgörande skillnader. 
Här vill jag här sammanfattningsvis ta upp några av dessa. Dysthe, Silf-
verberg och Larsson tar sina utgångspunkter i den grekiska antiken och 
Dysthe dessutom i Bakhtin medan Larsson främst är inspirerad av Arendt. 
Dessa författare har ingen uttalad koppling till den deliberativa demokratin 
och använder sig inte heller av deliberationsbegreppet. Hos förespråkare 
för deliberationen fi nns såväl en amerikansk liberal tradition (Gutmann 
& Thompson, Mathews och Parker), som Habermasinspirerade svenska 
tolkningar (Englund och Roth) företrädda. Sammantaget benämner jag 
dessa tankar och idéer för fördjupad kommunikation – en kommunikation 
som ingen blir oberörd av vare sig det är i form av en ”äkta dialog” eller ett 
”deliberativt övervägande”.

Dysthe talar om en öppen och oavslutad dialog där deltagarna kan upp-
täcka nya sidor och ändra uppfattning. Hon använder, utifrån Bakhtin, 
begreppet det dialogiska samtalet om ”ett möte mellan divergerande röster” 
där kärnan är: respekten för den andres ord, viljan att lyssna och förstå på 
den andres premisser och samtidigt behålla respekten för det egna ordet. 
Här är likheterna tydliga med centrala uppfattningar hos dem som skriver 
om deliberativa överväganden exempelvis Mathews tankar om en öppen, ut-
forskande och refl ekterande dialog och Englunds uppfattning om ett samtal 
där skilda synsätt möts och olika argument ges uttryck samtidigt som man 
lyssnar på den andres argument med respekt och tolerans. En tydlig skillnad 
kan iakttas när det gäller ”syftet” med dialogen/samtalet i de olika perspek-
tiven. Englund talar (när det gäller det deliberativa samtalet) om en ”strävan 
att komma överens”. Sådana tankar kring konsensus är också centrala hos 
en del teoretiker som på samhällsnivå förespråkar deliberativ demokrati. 
I Dysthes syn på dialogen säger hon utifrån sina utgångspunkter att syftet 
med att artikulera skiljaktigheter inte är att överbrygga motsättningar utan 
av att utveckla en vilja att leva med dessa. Denna uppfattning är också tydlig 
hos Larsson när hon talar om samtal med åsiktsbrytningar som inte i första 
hand syftar till konsensus utan utvecklar en förmåga att leva sida vid sida 
med olika uppfattningar. Silfverberg talar också om en öppen dialog där syf-
tet inte är att vinna utan att artikulera olika uppfattningar i en pluralistisk 
anda även när det gäller problemlösning. Här handlar det om en öppenhet 
för nya meningar, lyhördhet och respekt; man talar om saken inte personen 
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på ett liknande sätt som kommer till utryck hos Gutmann och Thompson 
när de talar om hur egenintresse och ovidkommande personuppfattningar 
ska skjutas i bakgrunden vid deliberativa överväganden. Synen på skolan 
som en offentlig/politisk sfär är ett annat område där likheter föreligger. 
Syftet bakom en sådan uppfattning sammanfaller likaledes mellan Lars-
son – med uppfattningen att klassrummet erbjuder en mångfald av olikhet 
som är större än exempelvis hemmets och Englund – när auktoriteter och 
traditionella uppfattningar från hemmet kan ifrågasättas. Delvis liknande 
tankar kommer till uttryck även hos Mathews när han talar om offentligt 
politiskt tänkande i samhällsundervisning där deliberation används som 
inslag i arbetet.

När Larsson argumenterar utifrån didaktiska överväganden för att sam-
talet ska ställas i fokus för att eleverna ska utveckla handlingsdispositionen 
medmänsklighet som hon fokuserar i sitt arbete på ett liknande sätt som jag 
använder mig av demokratisk medvetenhet i detta arbete, fi nns även likheter 
med Gutmann och Thompson när de talar om vilka dygder som utmärker 
en deliberativt inriktad medborgare. Genom samtalet kan, enligt Larsson, 
eleverna utveckla sin förmåga att ta ställning, eller med arendtska ord, öva 
sig i att ”tänka utan ledstång”. Hon använder även Arendts besöksmetafor 
– ”go visiting” – för att understryka samtalets värde i en interaktion mellan 
elever som, genom samtal, går på besök i varandras före ställ ningsvärldar.

Trots att många dokument inom skolans område under det senaste år-
tiondet betonat värdet av kommunikation bland barn och ungdomar, till 
exempel inom värdegrundsområdet, möter detta inte i någon större utsträck-
ning i samhällskunskapens kursplaner för gymnasieskolan. I stället betonas 
i första hand en kritisk skolning, förmågan att söka, värdera och att kritiskt 
förhålla sig till information av skilda slag. I kursplanen 1988 talas om olika 
sätt att argumentera och människors möjligheter att ge uttryck för olika 
åskådningar och värderingar samt vikten av respekt för andras åsikter. 
Detta framställs i mycket allmänna ordalag och presenteras inte som en 
viktig fråga i den vardagliga undervisningen. I den följande kursplanen 1994 
är detta avsnitt än mer allmänt hållet och inget av det som kom till uttryck 
i Skola för bildning om en samhällsundervisning utifrån ett konfl iktper-
spektiv och där eleverna får chans att utveckla sin kommunikativa förmåga 
i riktning mot en deliberativ demokratisyn återfi nns i kursplanen där ett 
mer individuellt perspektiv på kommunikation i stället kommer till uttryck. 
Även i den senaste kursplanen från år 2000 ligger tyngdpunkten inom detta 
område på att utveckla elevernas förmåga ”att söka, granska, strukturera 
och värdera fakta från olika källor och medier samt kunna formulera sig 
och dra slutsatser”. I kursplanetexterna för gymnasieskolan ges således 
inget stöd för att utveckla den kommunikativa demokratidimensionen i 
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riktning mot deliberativa samtal på det sätt som fi nns i den gemensamma 
kurs planetexten för de samhällsorienterande ämnena i grundskolan och i 
samband med skolans värdegrundsarbete. 

I kapitlets avslutande avsnitt redovisas med hjälp av några konkreta 
exempel, utifrån Olga Dysthes fallstudier, på den inlärningspotential som 
fi nns i fördjupad kommunikation eller fl erstämmighet till exempel i form 
av skrivande och samtal. Gemensamt för de två positiva exemplen är att 
det fi nns ett dubbelt syfte med lärandet, nämligen att utveckla såväl elev-
ernas ämnesmässiga kunnande som deras kommunikativa kompetens och 
därmed också stärka elevernas egna röster. Dialog och samtal utvecklas på 
fl era olika plan genom elevernas skrivande i loggbok, ämnesskrivbok eller 
miniskrivande med muntlig uppföljning. Det kan gälla en kontinuerlig dia-
log mellan elever och lärare för att öka elevernas delaktighet och att fl ytta 
centrum för lärprocessen från läraren till elevens egen värld. Men det hand-
lar också om hur ämnesskrivboken blir ett viktigt underlag för utvecklande 
och fördjupande samtal elever emellan. Där eleverna blivit framgångsrika 
genom detta arbete handlar det om ett ”hårt” arbete från såväl lärares som 
elevers sida utifrån en grundläggande träning av elevernas färdigheter. På så 
sätt ökar även elevernas delaktighet och engagemang, något som kommer 
att sättas i fokus i det följande kapitlet.
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KAPITEL 8

Den demokratiska delaktighetsdimensionen

”Demokrati har vi i vår klass varje måndag mellan klockan nio och 
tio när vi har klassråd. Men klockan tio är klassrådet slut och då är 
det också slut med demokratin för sen börjar undervisningen”.87

I inledningen till detta arbete har jag givit en kort översikt över skolans 
många olika demokratiområden och även visat på hur uppfattningar om 
elevers brist på delaktighet i skolarbetet utgör en av mina utgångspunkter. 
Elevernas möjligheter till infl ytande och eget ansvarstagande eller med andra 
ord delaktighet är starkt begränsade, enligt de utvärderingsrapporter och 
den forskning som jag kortfattad redogjorde för i avsnitt 3.2, trots att skollag 
och läroplaner sätter dessa frågor högt på den demokratiska dagordningen 
i skolan. I detta kapitel är avsikten att utveckla dessa tankar utifrån den 
tredje frågeställningen med inriktning mot hur en meningsfull och engage-
rande samhällsundervisning för unga medborgare kan utvecklas genom en 
fördjupad delaktighet. Med utgångspunkt i dagens förhållanden, så som de 
kommer till uttryck i olika utvärderingar, vill jag fördjupa underlaget för 
ett resonemang om möjligheter och svårigheter när det gäller att utveckla 
elevers delaktighet – deras infl ytande, deltagande och ansvar – i skolans 
samhällsundervisning. Ett övergripande intresseområde blir också frågan 
om på vilka olika sätt lärare kan främja elevers delaktighet.

I den transaktionella syn på kunskap som möter hos John Dewey, och 
som jag uppehållit mig vid i teorikapitlet, är frågor om det ständiga och 
ömsesidiga samspelet mellan en organism och dess miljö eller omgivning 
centralt. För skolans del blir då interaktionen mellan elever och mellan elever 
och lärare samt deras gemensamma samspel med skolans och klassrummets 
lärandemiljöer viktiga att studera med utgångspunkt i denna syn på kun-
skap. Det fi nns hos Dewey även en kritisk syn på att elever tvingas ta till 
sig kunskap närmast som ”utanförstående åskådare” där det i skolan inte 
ges utrymme att utveckla givande erfarenheter utan att det snarare handlar 
om att direkt absorbera kunskap som en färdig produkt. Dewey framhål-
ler även att vi aldrig fostrar direkt, ”utan indirekt medelst miljön” (Dewey 
1916/1999, s 54) vilket också kan bidra till att ställa frågor om skolan och 
klassrummet som en demokratisk miljö i fokus för intresset. Det är mot 
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denna bakgrund som jag nu närmar mig den demokratiska delaktighetsdi-
mensionen i detta kapitel.

Enligt samma modell som i de båda föregående kapitlen inleder jag med 
att försöka att klargöra det eller de begrepp som står i centrum för fram-
ställningen, i detta fall delaktighet och infl ytande (8.1). Därefter, i avsnitt 
8.2, söker jag mig till några aktuella texter som närmare kan belysa frågor 
om elevers infl ytande och delaktighet i skolans samhällsundervisning. Jag 
begränsar mig till de båda rapporter som nyligen (2001 och 2003) har 
 publicerats från den internationella undersökningen ”Ung i demokratin”. 
Där diskuteras frågor om ungdomars demokratiska kompetens och samti-
digt ges en aktuell inblick i hur skolan som demokratisk praktik uppfattas 
av de unga. I avsnitt 8.3 söker jag mig så till gymnasieskolans tre senaste 
kursplaner i samhällskunskap för att undersöka hur frågor om elevers del-
aktighet i ämnesstudierna framställs där. Avslutningsvis i avsnitt 8.4 redo-
visas några konkreta exempel från undervisningssituationer där frågor om 
infl ytande och delaktighet sätts i fokus för ungas lärande om samhället. 
Exemplen hämtas på samma sätt som i kapitel 6 och 7 från Olga Dysthes 
(1996 och 2003) forskning kring det fl erstämmiga klassrummet och ett 
socio kulturellt perspektiv på lärande.

8.1 Elevers delaktighet och infl ytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta 
ansvar skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och 
genomföra sina studier samt deras infl ytande på såväl innehåll som 
former skall vara viktiga principer i utbildningen (Lpf 94, s 32–33).

Läroplanens formulering om de grundläggande demokratiska principerna 
i skolans arbete inkluderar de nyckelord som är centrala i detta kapitel 
– i första hand delaktighet och infl ytande. Jag har valt att sätta begreppet 
delaktighet i fokus för framställningen om de elevdemokratiska frågorna 
i skola och samhällsundervisning. Orsaken till detta är att jag uppfattar 
delaktighetsbegreppet som ett begrepp som tydligare inkluderar eleverna 
och deras verksamhet än infl ytandebegreppet. Infl ytande uppfattar jag som 
något som tilldelas ovan- eller utifrån och kanske också mer kan betraktas 
som ett ideal eller mål än ett medel för att utöva demokrati – något som 
med andra ord inte är så direkt kopplat till dem som utövar demokra-
tin. Enligt ordboksdefi nitioner betyder infl ytande ”möjlighet att påverka”, 
medan delaktighet syftar på en ”aktiv medverkan” och en känsla att vara 
inkluderad/involverad i en verksamhet ”ofta med tonvikt på känslan av att 
vara till nytta, ha medinfl ytande o.d.”88 Denna uppfattning återfi nns även 
i följande förklaring till ordet delaktig: ”DELAKTIG 1 i; deltagande (i en 
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handling), förhållande(t) att vara med om l. medverka vid (ett företag, en 
handling)”.89 Enligt Svensk synonymordbok är påverkan och makt syno-
nymer till infl ytande. Som synonymer till delaktighet anges enligt samma 
källa medverkan och medansvar.90 Jag uppfattar att även dessa förklaringar 
går i samma riktning som jag tidigare givit uttryck för. Ofta används orden 
infl ytande, delaktighet och ansvar tillsammans när elevdemokratiska frågor 
placeras i centrum för diskussionen; förutom läroplanernas formuleringar i 
det sammanhanget jämför exempelvis Skolkommitténs delbetänkande (SOU 
1996:22) med titeln Infl ytande på riktigt – Om elevers rätt till infl ytande, 
delaktighet och ansvar. Ansvarsbegreppet är också viktigt i dessa samman-
hang, men jag väljer att begränsa mig till att studera frågor som främst har 
med de ungas möjligheter (och svårigheter) till delaktighet att göra. Eftersom 
det i många texter talas om elevers infl ytande och delaktighet utan att det 
görs någon tydlig skillnad mellan dem blir jag hänvisad till att även studera 
texter om elevers infl ytande för att kunna få underlag till framställningen.

Att elever ska ha infl ytande och vara delaktiga i skolans arbete är fastsla-
get i styrdokument sedan länge och är för de allra fl esta i dagens samhälle en 
självklarhet. Det kan sägas ha blivit något av ett förgivettagande och därför 
uppmärksammas det sällan varför det ska vara så eller vilka syften som lig-
ger bakom. Ett undantag är Skolkommittén som anger tre utgångspunkter 
som centrala i sitt resonemang om varför elever ska ha infl ytande:

Elever ska ha infl ytande för att det är en mänsklig rättighet. Elever 
ska ha infl ytande därför att det ingår i skolans uppgifter att fostra 
demokratiska medborgare. Elever ska ha infl ytande därför att delak-
tighet är en förutsättning för lärande (SOU 1996:22, s 21).

I kommentarerna till dessa tre områden framhålls några saker som jag vill 
uppmärksamma. Man poängterar att skolan inte bara är en förberedelse 
för livet; ”Skolan är livet självt för de barn och ungdomar som går där varje 
dag i tolv år” (SOU 1996:22, s 21). Men, vilket är det syfte med elevers 
infl ytande som anges i styrdokumenten? Som jag uppfattar det, handlar 
det kanske i alltför stor utsträckning om att förbereda barn och unga för 
framtida demokratiska uppgifter!91 Som exempel kan nämnas formuleringar 
i kursplanen i samhällskunskap där det talas om att utveckla en beredskap 
för att kunna fungera som medborgare. Vilket ur en kritisk synvinkel kan 
betraktas som ett allvarligt tankefel; demokratin fi nns i framtiden i samhäl-
let – inte här och nu i skolvardagen! Detta accentueras även av skolkom-
mittén som framhåller att

Elever ser också på infl ytande i ett här och nu-perspektiv. I rätten att 
få infl ytande och vara delaktig ingår att vara sedd och bli respekterad. 
Den rätten betyder något för sin egen skull, alldeles oavsett om elever 
därmed har lättare att tillägna sig skolans nyttigheter eller får övning 
i demokrati (SOU 1996:22, s 21). 
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När det så gäller avsnittet om demokratifostran betonas vikten av att elever 
”involveras i samarbete med andra, ett samarbete i vilket de själva känner 
sig delaktiga, hörda och respekterade” (SOU 1996:22, s 22). Detta är en 
mål sättning som ställer stora krav på den vardagliga skolmiljön, och särskilt 
viktig för att eleverna ska kunna få erfarenheter av att arbeta demokratiskt 
i skolan. När Skolkommittén diskuterar elevernas lärande så betraktas, 
enligt punkt tre i citatet ovan, delaktighet som en förutsättning för lärande. 
Man framhåller vidare värdet av att eleverna har infl ytande över sin egen 
kunskapsprocess.92 För att det som eleverna arbetar med i skolan ”ska 
kunna införlivas som verklig kunskap förbunden med deras tidigare erfa-
renheter och kunskaper, då krävs att de är djupt delaktiga” (SOU 1996:22, 
s 24). Vidare framhålls att kunskapsarbete är en skapande process och att 
”den som skapar måste vara närvarande och delaktig i det som sker” (SOU 
1996:22, s 24).93

Liknande tankar som här uttryckts från Skolkommitténs delbetänkande 
kommer även till uttryck hos Emil Persson och Christopher Tägtström 
(1995) i en liten skrift vid namn Tankar kring en demokratisk skola. När 
Persson och Tägtström diskuterar vad elevinfl ytande är uppehåller de sig 
vid tre begrepp som är centrala för dem; nämligen infl ytande, delaktighet 
och makt. I stället för elevinfl ytande använder de begreppet en demokratisk 
skola eftersom de anser att det dels bättre beskriver ett totalinfl ytande för 
alla som är verksamma i skolan, dels ”en mer djupgående process än infl y-
tande” (Persson & Tägtström 1995, s 1). Deras defi nitioner av infl ytande 
och delaktighet ligger även nära hur jag ser på dessa begrepp, såsom jag 
tidigare redovisat i detta avsnitt. Infl ytande defi nierar de som ”möjlighet att 
i viss mån påverka beslut i skolan. Ofta kommer elevernas synpunkter in i 
ett slutskede av beslutsprocessen” (Persson & Tägtström 1995, s 1). Detta 
kan, enligt min erfarenhet, exemplifi eras med den kritik som ibland riktas 
mot elevernas små möjligheter att verkligen delta i planeringen av en kurs; 
till exempel därför att läraren lämnar ett mer eller mindre färdigt förslag 
till planering som eleverna har att ta ställning till, utan att de på annat sätt 
varit delaktiga i planerings- eller beslutsprocessen. Vilket kan jämföras med 
Perssons och Tägtströms defi nition av delaktighet som ”karakteriseras av 
att eleverna får vara med under hela beslutsgången och att stor hänsyn tas 
till våra åsikter” (Persson & Tägtström 1995, s 1). Om vi återvänder till 
exemplet med planeringsfasen av en kurs blir skillnaden mellan infl ytande 
och delaktighet, som jag avser att använda begreppen, särskilt tydlig – för 
att eleverna ska vara delaktiga krävs att de får delta i hela processen och 
till exempel själva (med lärarens stöd) ta fram olika förslag som de sedan 
beslutar om.94
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8.2 Elevers delaktighet idag – brister, 
svårigheter och möjligheter
Jag vill här, precis som i citatet som inleder detta kapitel, ta min utgångs-
punkt i en aktuell elevkommentar. Det är när Lina Winkler, Elevorganisa-
tionen i Sverige och Linus Olofsson, Sveriges elevråd – SVEA i tidskriften 
Krut ger sina kommentarer till Skollagskommitténs förslag till ny skollag. 
De skriver följande: 

Genom våra anslutna elevråd och elevkårer vet vi nämligen att sko-
lans styrdokument inte avgör hur skolan är. Det spelar mycket liten 
roll vad läroplaner och skollagar säger – lagen följs ändå inte i skolan. 
Verkligheten ute i klassrummen stämmer inte överens med styrdo-
kumenten. Elever lyssnas inte på i den utsträckning som läroplanen 
säger. Skolan är inte demokratisk. Skollagens skrivningar genomsyrar 
inte skolan. Hundratals elevråd och elevkårer kan intyga det (Winkler 
& Olofsson 2002, s 59).

Detta är en helt aktuell kommentar, den är utryckt av elevernas främsta, 
demokratiskt valda företrädare, nämligen ordförandena i elevorganisatio-
nerna. Texten är naturligtvis en partsinlaga skriven med ett speciellt syfte att 
lyfta fram det problematiska i elevernas situation. Trots detta sammanfattar 
dessa rader nuläget, när det gäller hur många elever upplever sin skolsitua-
tion, på ett tänkvärt sätt. Förutom elevernas egna svårigheter i en skolvardag 
med sådana brister är det, utifrån en samhällsaspekt, allvarligt när de har 
den uppfattningen att läroplanen och skollagen inte följs i skolan och att 
skolan inte är demokratisk. Detta eftersom andra undersökningar visar på 
att elevers uppfattning om demokratin i samhället är densamma, som deras 
uppfattning om demokratin i skolan.95 Vad betyder det i detta samman-
hang när vi i skolans samhällsundervisning prövar möjligheter att utveckla 
demokratin utifrån begrepp som exempelvis demokratisk medvetenhet, 
medborgerliga dygder och deliberativa samtal? Kan en sådan inriktning 
mot handling, elevers egna erfarenheter och fördjupad kommunikation som 
redovisats tidigare i detta arbete bidra till att förändra elevers uppfattning 
om skolan som en odemokratisk plats där lagen inte gäller?

8.2.1 Ung i demokratin
I ett projekt med namnet ”Ung i demokratin” har olika aspekter av ung-
domars syn på demokrati undersökts. Syftet med undersökningen är ”att 
kartlägga och analysera ungdomars kunskaper, attityder, värderingar och 
engagemang inom området demokrati- och samhällsfrågor” samtidigt som 
man vill ”få kunskaper om skolans roll att fostra elever i demokratins anda” 
(Skolverket 2001, Rapport 210, s 5). Det är en del i ett större internatio-
nellt projekt med deltagande från 28 länder inom ramen för IEA96 Civic 
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Education Study. I Sverige har Skolverket haft huvudansvaret för studiens 
genomförande och har redovisat resultaten i två olika rapporter. Den ena 
delen avser 14–15-åringar och redovisades år 2001 av Skolverket i rapport 
210: En studie av ungdomars demokratiska kompetens och den andra delen 
som avser elever i gymnasieskolans årskurs 3 redovisades år 2003 i rapport 
232: Gymnasieelevers kunskaper och attityder i demokrati- och samhälls-
frågor. Rapporten som inriktar sig mot de yngre barnen har ett större teo-
retiskt djup och tar upp mer av fördjupande resonemang kring frågor som 
är centrala för mitt intresse varför jag kommer att ta min utgångspunkt i 
denna – såväl när samtalsdemokrati som skolans demokratiska vardag be-
handlas. Det kan redan här nämnas att det fi nns många likheter mellan hur 
elever i grundskolan och gymnasieskolan uppfattar sin situation som unga 
i demokratin. Detta gäller exempelvis såväl kunskaper och attityder inom 
demokratiområdet som uppfattningar om demokratin i skolan. En skillnad 
är dock att gymnasieeleverna, betraktade som en enhetlig grupp, bedömer 
sina möjligheter att påverka undervisningens innehåll och uppläggning 
som större än vad grundskolans elever gör. Detta är intressant därför att 
det i tidigare undersökningar, till exempel från Skolkommittén, varit på 
det motsatta sättet. Huruvida detta är ett trendbrott i utvecklingen eller 
inte är dock inte möjligt att uttala sig närmare om, bland annat därför att 
det är stora skillnader mellan olika elevgrupper i gymnasieskolan beroende 
på kön och vilket program som eleverna studerar på. De positiva bilderna 
överväger bland kvinnliga elever på studieförberedande gymnasieprogram, 
medan manliga elever på mansdominerade yrkesprogram anser sig ha be-
tydligt mindre infl ytande över sin skolvardag (dessa skillnader återkommer 
för övrigt inom fl era olika undersökningsområden).

Ett viktigt område att undersöka närmare utifrån syftet och den tredje 
frågeställningen är frågor om demokrati, infl ytande och delaktighet i sko-
lans vardag. I ”Ung i demokratin” ses detta också som ett viktigt medel 
för att gymnasieskolans demokratiska uppdrag97 ska kunna uppfyllas; här 
inkluderas också hur elever blir bemötta och hur de uppfattar klassrumskli-
matet. Vilka resultat från dessa undersökningar kan bidra till att fördjupa 
resonemanget kring elevers delaktighet i skolans samhällsundervisning 
– till exempel utifrån Deweys tankar om att vi fostrar indirekt medelst 
miljön? Hur uppfattar elever möjligheter och svårigheter när det gäller 
att delta i samtal och diskussioner kring politiska frågor i klassrummet? 
Vilka samband redovisas mellan kunskaper om demokrati och intresse och 
engagemang för samhällsfrågor? Dessa frågor har, tillsammans med vad 
som tidigare framhållits, utgjort utgångspunkten när jag studerat de båda 
rapporterna från undersökningen ”Ung i demokratin”.
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Demokratiuppdraget – skolan som institution och organisation
När samhällets demokratiuppdrag till skolan fokuseras i ”Ung i demokra-
tin” görs en åtskillnad mellan skolan som institution respektive organisa-
tion. Då det gäller skolan som institution, så handlar det om ”vad skolan 
säger” om demokrati till exempel när elever utvecklar kunskaper om hur 
demokratin fungerar och den historiska utvecklingen samt grundläggande 
färdigheter för att i framtiden kunna delta i en demokratisk process. Sådant 
som sammanfattningsvis kan betraktas som kunskaper om demokrati. När 
det på motsvarande sätt gäller skolan som organisation så handlar det om 
”vad skolan gör” inom demokratiområdet enligt uppfattningen att eleverna 
präglas av det organisatoriska sammanhang som de är en del av. Det handlar 
exempelvis om hur den inre skoldemokratin är utformad; elevers möjligheter 
till agerande och delaktighet i skolans angelägenheter – således kunskaper 
och färdigheter i demokrati genom att få tillämpa och utöva demokrati här 
och nu i skolans vardagliga arbete. Elevernas erfarenheter av denna demo-
kratipraktik blir viktig särskilt mot bakgrund av att dessa utgör deras första 
erfarenheter av demokrati utanför familjen och att detta är ”erfarenheter 
som de bär med sig ut i vuxenlivet” (Skolverket 2001, Rapport 210, s 20). 
Detta är ytterligare ett exempel som visar på sambandet mellan demokratin 
i skolan och i samhället och där brister i skolans demokratiska arbete kan 
få negativa konsekvenser i vidare samhällsperspektiv. En annan hänvisning 
kan göras till mina teoretiska utgångspunkter där Deweys syn på vanor är 
att vi formas av vår förmåga att lära av erfarenhet och att växa. Vill vi att 
våra barn och unga skall utveckla demokratiska vanor i skolan måste vi 
också utforma praktiken därefter, annars fi nns uppenbara risker med att 
den framtida demokratin allvarligt urholkas. I stället för att närma oss am-
bitionerna i demokratiutredningen och regeringens demokratiproposition, 
om skolan som en demokratisk arena där eleverna får uppleva demokrati 
i praktiken, kan konsekvenserna av den nuvarande situationen bli att vi 
kommer allt längre därifrån.

Demokrati i skolans vardag
Vilket utrymme ges för eleverna att utöva denna demokratiska medborgar-
roll i skolans vardag? Enligt skollagen och läroplanerna ska demokratin 
omfatta alla elever och de ska ha ett verkligt infl ytande alltifrån val av 
innehåll och arbetssätt inom de olika ämnena till mer övergripande frågor 
om skolmiljön och utbildningen i stort. ”Delaktighet, deltagande, påverkan 
och infl ytande ska gälla alla elever och i samtalet ska alla kunna höras” 
(Skolverket 2001, Rapport 210, s 61). När undersökningen tar sin utgångs-
punkt i dessa förutsättningar diskuteras även i vilken utsträckning elever vill 
vara delaktiga och problemen med att mäta ett verkligt infl ytande i förhål-
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lande till olika förväntningar. Enligt ett fl ertal olika undersökningar98 är 
det så att eleverna vill kunna påverka sin skolvardag vilket också är fallet i 
undersökningen ”Ung i demokratin”. ”Det slående intrycket är att eleverna 
i stort sett är överens om att elevinfl ytande är positivt, men att betydligt 
färre anser att de själva har något att säga till om eller är intresserade av 
att delta i diskussioner om skolans problem. … Svarsmönstret ger en klar 
indikation på att eleverna värdesätter möjligheterna till delaktighet i sko-
lan högt” (Skolverket 2001, Rapport 210, s 62). Hur ser då de 14–15-åriga 
elevernas möjligheter till påverkan ut enligt undersökningsresultaten? Det 
är en ganska dyster bild som framträder där det vardagliga infl ytandet inte 
står i överensstämmelse med vare sig styrdokumentens intentioner eller 
elevernas egna önskemål.

Den övergripande tendensen är att eleverna inte ser några större möj-
ligheter att förändra sin vardag. Möjligheterna upplevs vara minst när 
det gäller läromedel och schemaläggning. Man anser sig har något 
större möjligheter att förändra sin vardag genom att byta klass eller 
skola (Skolverket 2001, Rapport 210, s 63).

Att det fortfarande i så stor utsträckning fi nns skolmiljöer/klassrum där 
eleverna inte ser några andra möjligheter att förändra sin skolvardag än att 
byta skola eller klass är naturligtvis djupt otillfredsställande. I den aktuella 
studien tolkas detta bland annat som en indikation på att skolan har ett 
kommunikationsproblem eftersom skolan tycks ha svårt att lyssna på elev-
ernas önskemål när det gäller deras egen skolvardag. Enligt min uppfattning 
handlar det mer om ett djupgående demokratiproblem där skolan inte kan 
leva upp till de demokratiska krav som rimligen kan ställas på den som en 
demokratisk organisation. För gymnasieskolans del är resultaten dock något 
mer positiva, särskilt när det gäller att påverka den egna undervisningens 
innehåll och uppläggning. Men som framhållits tidigare är skillnaderna i 
gymnasieskolan stora mellan könen och de olika programmen.

Klassrumsklimat och samtalsdemokrati
I samband med att det samtalsdemokratiska synsättet behandlas i under-
sökningsrapporten fokuseras samtalsmiljö och debattklimat som kvaliteter. 
Ibland benämns detta också som klassrumsklimat. De centrala orden blir 
här samtal och diskussion som äger rum i möten mellan olika åsikter.

Genom möten och meningsutbyten med människor med andra åsikter 
och erfarenheter förstärks intresset för gemensamma frågor, kunska-
perna förbättras, förståelsen kan öka och toleransen mot oliktän-
kande och andra kulturer utvecklas. Målet för samtalsdemokratin 
är tvådelat. Dels ska samtalet utveckla normer och värden som alla 
kan enas om, dels är samtalet ett redskap för individen då det gäller 
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att komma fram till vad hon själv tycker och vill (Skolverket 2001, 
Rapport 210, s 16).

Den här processen där värden, attityder och olika ställningstaganden ut-
vecklas uttrycks som grundläggande vid demokratiskt beslutsfattande och 
ett ideal som bör eftersträvas i skolans medborgarfostrande roll. En roll som 
man i rapporten tror blir allt viktigare i en framtid, men som också anses bli 
allt svårare. Kunskaper om demokratin och förståelse för dess centrala idéer 
framhålls som angelägna i undersökningarna. Flera resultat pekar också på 
intressanta samband mellan kunskaper och engagemang och möjligheter till 
delaktighet. Även olika demokratiska färdigheter lyfts fram som viktiga,

en ideal samtalssituation förutsätter medborgare med likvärdiga 
kunskaper och lika möjligheter att göra sig hörda. För detta krävs 
kunskaper som kan fungera som verktyg. Hit hör förmågan att kunna 
argumentera för en ståndpunkt men också att kunna lyssna till an-
dras, hit hör att även kunna framträda inför andra. Att kunna tolka 
ett budskap och skilja fakta från värderingar är andra viktiga kun-
skaper för en sådan demokratisk medborgarroll (Skolverket 2001, 
Rapport 210, s 23).

Jag vill nu uppehålla mig vid de avsnitt där man studerar demokrati som 
dialog och i vilken utsträckning som klassrumsklimatet anses öppet för 
diskussion. Som framgått ovan fi nns i ”Ung i demokratin” ett intresse för 
den deliberativa demokratimodellen och i enlighet med denna i sin tur ett 
intresse för argumentationens och det fria samtalets betydelse för medbor-
garna och därmed för demokratin.

Demokratin ger ett ramverk för fri diskussion mellan jämlikar. Poli-
tik kopplas till diskussion. Demokratin är därför i behov av arenor 
och miljöer där opinioner kan bildas, debatteras och ifrågasättas. I 
dessa diskussioner är egna intressen underordnade det gemensammas 
bästa. I en fri och öppen diskussion prövas förslagen. Vad innebär 
detta för skolan? Är det rimligt att ställa sådana krav på öppna 
diskussioner i skolan? Överensstämmer skolvardagen med det sam-
talsdemokratiska idealet? (Skolverket 2001, Rapport 210, s 64).

Frågorna som ställs i citatet är centrala även för mitt övergripande forsk-
ningsintresse, men de är inte enkla att besvara eller som det uttrycks i 
undersökningen: ”Metodologiskt är det inte oproblematiskt att få pålitlig 
information om hur samtalsmiljön är i skolorna, och i vilken mån den 
överensstämmer med det samtalsdemokratiska idealet” (Skolverket 2001, 
Rapport 210, s 65). Jag återkommer till detta även i det följande kapitlet 
där jag redovisar resultat från mina egna gruppsamtal med elever och lärare 
om demokratiska dimensioner i gymnasieskolans samhällskunskap. I den 
nu aktuella undersökningen ställdes frågor om samtal och diskussioner i 

Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   125Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   125 07-10-23   11.46.1807-10-23   11.46.18



126

klassrummet med syftet ”att ge en bild av hur eleverna upplever sina möjlig-
heter att uttrycka åsikter, och att få sina åsikter respekterade av lärare och 
klasskamrater” (Skolverket 2001, Rapport 210, s 65). Andra frågor handlar 
om huruvida diskussion, samtal och refl ektion tas som utgångspunkt för 
undervisningen eller om eleverna mer får inrikta sitt lärande mot enbart 
faktakunskaper. Därmed undersöks vad som benämns som ”olika kom-
ponenter i det som kan kallas samtalsmiljön i klassrummet”99 (Skolverket 
2001, Rapport 210, s 65). I undersökningen fi nns även en internationell 
jämförelse utifrån vad som kallas ”Klassrumsklimat öppet för diskussioner”. 
I den jämförelsen ligger svenska elever över genomsnittet.

För grundskolans del dras slutsatsen att samtalsklimatet i de svenska 
klass rummen är gott. Något som jag uppfattar som väl positivt, utifrån 
mina gruppsamtal och min egen lärarerfarenhet, men som enligt under-
sökningsresultaten bygger på att ca 80 % av de tillfrågade eleverna upp lever 
att de fritt kan uttrycka sina åsikter i klassrummet även om de avviker från 
lärarens eller klasskamraternas. Det påstående som får lägst instämmande 
i undersökningen om diskussion och samtal är när man frågar om lärarna 
uppmuntrar till diskussioner i politiska frågor. Endast 64 % besvarar detta 
på ett positivt sätt. Det fi nns dock stora skillnader på fl era olika områden 
bland annat upplever fl ickor (57 %) klassrumsklimatet som mer öppet 
än pojkar (44 %). Gymnasieeleverna är överlag mer positiva än grund-
skoleeleverna även inom detta område och ”upplever sin närmaste miljö som 
respektfull och öppen … Det är framför allt öppenheten inför olika åsikter 
och uppmuntran att skaffa sig egna uppfattningar som bedöms som stor” 
(Skolverket 2003, Rapport 232, s 59). Återigen fi nns stora skillnader mel-
lan olika grupper av elever. Dels bedömer kvinnorna i större utsträckning 
än männen att klassrumsklimatet är gott, dels har eleverna på de mansdo-
minerande programmen med yrkesämnen en mer negativ bedömning av 
klassrumsklimatet. Exempelvis anser dessa manliga elever att de ”i mycket 
mindre utsträckning än övriga elever att de kan ge uttryck för åsikter som 
avviker från lärarens, att de uppmuntras att skaffa egna uppfattningar, att 
lärarna respekterar deras uppfattningar osv” (Skolverket 2003, Rapport 
232, s 61). Det ges inga närmare förklaringar till hur dessa uppfattningar 
kan tolkas, men eftersom det är en viktig demokratifråga ser jag det som 
angeläget att undersöka denna problematik vidare.

Sammanfattande tankar
I ett slutkapitel i Skolverkets rapport 210 diskuteras skolans demokratiska 
uppdrag med utgångspunkt i en förändring av läroplanerna och synen på 
skolan som institution respektive organisation och som delvis redan berörts 
ovan. Skolan kan enligt centrala avsnitt i nuvarande läroplaner tolkas som 
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att den ska vara ”en demokratisk miljö och därmed en förebild för elever-
nas demokratiska handlande” (Skolverket 2001, Rapport 210, s 95). Den 
del av uppdraget som gäller skolan som institution handlar, som tidigare 
nämnts, om att skolan ska undervisa om demokrati och att de centrala 
demokratiska värdena i läroplanen ska praktiseras i skolans klassrum. Ett 
intressant samband som studien lyfter fram är det mellan kunskaper om 
demokrati och ett gott klassrumsklimat och dess betydelse för att utveckla 
elevernas tolerans. Skolans institutionella uppdrag bedöms således som 
viktigt för fostran av demokratiska medborgare. Men, ett dilemma, som 
blir tydligt vid en närmare undersökning av ett antal fallskolor i fyra kom-
muner, är att många lärare inte lyckas förena uppdraget att undervisa om 
demokrati med att utveckla elevernas erfarenheter i demokrati. ”Skolorna 
har ett förhållandevis orefl ekterat förhållningssätt till demokratiuppdraget. 
Om man beskriver skolornas verksamhet i demokratitermer så betraktas 
demokratin som ett medel och inte som både mål och medel” (Skolverket 
2001, Rapport 210, s 96).

När det gäller eleverna i gymnasieskolans årskurs tre kan sammanfatt-
ningsvis konstateras att många ungdomar upplever att de har ett ganska 
stort infl ytande över sådant som gäller undervisningens innehåll och ut-
formning. Däremot är det sämre med infl ytande över frågor som handlar 
om regler och normer samt frågor om vilka läromedel som ska användas. 
Den nu aktuella undersökningen ger en mer positiv bild än för grundsko-
lans del och jämfört med tidigare undersökningar även om det är stora 
skillnader beroende på kön och program. Trots detta konstateras ändå 
sammanfattningsvis ”att gymnasieeleverna inte har något större infl ytande 
i skolan, åtminstone inte över sådant som de är missnöjda med” (Skolverket 
2003, Rapport 232, s 136).100 Avslutningsvis ställs frågan vad det upplevda 
infl ytandet spelar för roll för de ungas inställning till demokratin och denna 
fråga besvaras på följande sätt:

I våra analyser har vi funnit visst stöd för att såväl kunskaper och 
värderingar om samhälle och demokrati som det allmänna väl be-
fi nnandet i skolan faktiskt gynnas av att eleverna själva får verka i en 
mer demokratisk miljö. Till en sådan demokratisk miljö hör elever nas 
möjligheter till påverkan. Vi kan således bekräfta att ett ökat infl y-
tande för eleverna får konsekvenser för elevernas demokratiska at-
tityder och värderingar men att detta ökade infl ytande omfattar långt 
ifrån alla elever. En slutsats blir därmed att det fi nns stora  variationer 
i utbildningssystemet (Skolverket 2003, Rapport 232, s 138).

Enligt läroplanerna 1994 ska de demokratiska principerna att kunna på-
verka, vara delaktig och ta ansvar omfatta alla elever såväl när det gäller 
skolans innehåll som arbetsformer. De elevuppfattningar om demokrati 
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och samhällsfrågor från undersökningen ”Ung i demokratin” som har re-
dovisats ovan visar att det fortfarande är en lång väg att vandra innan vi 
är framme i en demokratisk skola. Bland orsaker till svårigheterna att nå 
fram ”avtecknar” sig några inslag som visar på fl era motsägelsefulla och 
oklara förhållanden. Ett grundläggande sådant gäller att skolans demokra-
tiuppdrag är framåtsyftande; demokratin betraktas då som något som gäller 
(för vuxna) i ett samhälle som fi nns utanför skolan – inte här och nu (för de 
unga) i skolvardagen. Samtidigt fi nns vissa inslag som är positiva och pekar 
på möjligheter till att exempelvis utveckla en fördjupad kommunikation, 
eftersom många elever i såväl grundskolan som gymnasieskolan upplever 
att samtalsklimatet i klassrummen är gott. De kan fritt uttrycka sina åsik-
ter i klassrummet även om de avviker från lärarens eller kamraternas. Den 
närmaste miljön upplevs som respektfull och öppen. Men detta tycks inte 
ge något resultat när det gäller att påverka den egna skolvardagen, vare sig 
det gäller frågor om delaktighet i den egna klassens undervisning eller annat 
som man är missnöjd med på skolan. Kan detta bero på att det oftast talas 
om elevers rätt till infl ytande (något som kanske övas inför framtiden) och 
inte om utövande av delaktighet här och nu, eller att elever inte får vara 
med under hela beslutsprocessen och att inte tillräcklig hänsyn tas till deras 
åsikter? I det följande avsnittet går jag vidare med att undersöka hur det 
talas om elevers möjligheter till delaktighet i arbetet med ämnet samhälls-
kunskap i gymnasieskolan.

8.3 Frågor om elevers delaktighet enligt sh-ämnets kursplaner
Som nämnts i tidigare kapitel, när innehålls- och kommunikationsdimen-
sionerna behandlas, fi nns det i ämnets kursplaner (främst 1988) sådana 
skrivningar som lyfter fram elevers delaktighet i studierna. I detta avsnitt 
är avsikten att redogöra för och kommentera dessa mera i detalj. Innan jag 
kommer in på kursplanerna vill jag dock lyfta fram två avsnitt i läroplaner na 
1994 som jag bedömer som särskilt betydelsefulla för det förhållningssätt till 
elevers delaktighet som numera gäller i samtliga ämnen. Det gäller avsnitten 
i läroplanerna som behandlar ”Kunskaper och lärande” respektive riktlin-
jerna för lärare när det gäller ”Elevernas ansvar och infl ytande”. Texterna är 
likvärdiga till sitt innehåll i såväl Lpo 94 som Lpf 94, men har fått en delvis 
annorlunda formulering i nu gällande Lpo 94/98 där exempelvis uttrycket 
”förmedla kunskaper” har bytts ut mot ”främja lärande”. 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion 
i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig 
kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. 
Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter 
i en sådan diskussion.
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Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i 
olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 
– som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste 
inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa 
ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (Lpo 
94/98, s 8).101

När det så gäller ”Elevernas ansvar och infl ytande” enligt läroplanerna 
formuleras detta på följande sätt:

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och 
ta ansvar skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera 
och genomföra sina studier samt deras infl ytande på såväl innehåll 
som arbetsformer skall vara viktiga principer i utbildningen. Enligt 
skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demo-
kratiska arbetsformer.
...
Riktlinjer
...
Läraren skall

• utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin  
 inlärning och sitt arbete i skolan,

• se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bak-  
 grund, får ett verkligt infl ytande på arbetssätt, arbetsformer   
 och innehåll i undervisningen,

• uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina syn- 
 punkter att göra det,

• planera undervisningen tillsammans med eleverna

• låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och

• tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen.

 (Lpf  94, s 32–33; likartat innehåll i Lpo 94, s 13–14)

Så ser alltså läroplanernas ramar ut när det gäller uppdraget att som lärare 
organisera elevernas lärande i de olika ämnena – ett professionellt uppdrag 
givet av Sveriges riksdag och regering och giltigt på nationell nivå. Ett 
uppdrag som sedan utvecklas vidare, fortfarande som ett professionellt 
uppdrag på nationell nivå102, i de olika ämnenas kursplaner. Där också 
demokratin som värdegrund anges som en utgångspunkt för studierna i 
enskilda ämnen.
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8.3.1 1988 års kursplan103

Kursplanen för samhällskunskap i gymnasieskolan 1988 betraktas, som 
 tidigare nämnts, som en pilotkursplan inför 1990-talets nyordningar i den 
svenska skolan. En bärande idé bakom att organisera studierna i ämnet i 
samhällsfrågor var att eleverna skulle sättas i centrum för undervisning 
och lärande på ett annat sätt än tidigare. Detta skulle främst ske så att vid 
valet av samhällsfrågor skulle elevernas intressen, behov och erfarenheter 
vara en viktig faktor. Därigenom skulle traditionellt ämnesstoff, aktuella 
samhällshändelser och elevernas intressen bidra till en större helhetsför-
ståelse för samhället bland de unga. På så sätt skulle de även förvärva en 
bättre helhetssyn och intresset och engagemanget öka för att aktivt delta i 
samhällsarbetet. Att handla som demokratiska medborgare blev ett centralt 
inslag i undervisningen i samhällskunskap till exempel genom att organisera 
arbetet enligt trappan – fakta, analys, värderingar och handling (se även 
sidan 68).

En väg att nå detta mål är att eleverna lär sig att bearbeta verklig-
heten genom att studera samhällsfrågor som är gripbara för dem. 
Inlärning genom egna upptäckter har genomslagskraft. Det fi nns 
bättre förutsättningar för att eleverna kommer att förstå samhället 
om de får göra egna upptäckter än om de orefl ekterat upprepar vad 
läraren eller en lärobok har förmedlat.

Det är i all undervisning avgörande att fånga elevernas uppmärksam-
het och väcka deras nyfi kenhet. Att anknyta ämnesunder visningen 
till samhällsfrågor som eleverna känner till och intresserar sig för 
kan vara ett sätt att motivera dem för studierna, men även leda till 
att de engagerar sig i samhällsarbetet (Läroplan för gymnasie skolan, 
1988:82, s 8).

Allra tydligast framstår elevernas delaktighet i ämnet när det gäller plane-
ringen av studierna. Ett av de grundläggande målen är nämligen följande: 
”Genom att delta i planeringen av studierna skall eleverna få erfarenhet av 
demokratiska arbets- och beslutsformer” (Läroplan för gymnasieskolan, 
1988:82, s 4). Planeringen behandlas senare i kursplanen i ett särskilt kapitel 
över fl era sidor. Därvid framhålls att det är läraren som förbereder och leder 
planeringsarbetet, men det konstateras att ”Kursplanen föreskriver att även 
eleverna skall medverka i och dela ansvaret för detta arbete. Härigenom 
får eleverna erfarenhet av demokratiska arbets- och beslutsformer” (Läro-
plan för gymnasieskolan, 1988:82, s 27). Det ges även konkreta exempel 
på hur läraren ska leda planeringsarbetet. Detta sker genom att noggrant 
redogöra för kursplanens mål och huvudmoment och ge exempel på olika 
samhällsfrågor när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Dessutom ska 
läraren informera om vilka resurser som fi nns för ämnesstudierna och om 

Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   130Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   130 07-10-23   11.46.2107-10-23   11.46.21



131

möjligheterna till andra aktiviteter som studiebesök, lägervecka och praktik-
inslag. I klartext framgår också att planeringen ska ändras i fall man under 
arbetets gång vill ”anknyta till dagsaktuella händelser som väcker elevernas 
engagemang” (Läroplan för gymnasieskolan, 1988:82, s 27). Även av andra 
skäl framhålls vikten av att grovplaneringen fortlöpande behöver revideras; 
”Genom att eleverna deltar i undervisningsplaneringen stimuleras de till att 
ständigt diskutera, ompröva och ta ställning till vilka kunskaper de anser 
sig behöva” (Läroplan för gymnasieskolan, 1988:82, s 27). Samtidigt varnas 
för att det fi nns en risk med att eleverna kan uppleva planeringsarbetet som 
skendemokratiskt och att de kan manipuleras.

Att ansvara för att läroplanens och kursplanens mål uppfylls och 
samtidigt leda planeringsarbetet så att eleverna ges reella möjligheter 
att påverka studiernas innehåll och uppläggning innebär en balans-
gång som ställer stora krav på lärarens professionalism.

Det är också värdefullt om varje slutförd arbetsuppgift utvärderas. 
Genom att eleverna fortlöpande får diskutera resultatet av studierna 
och jämföra det med uppställda mål kan de utveckla sin förmåga 
att planera och slutföra uppgifter (Läroplan för gymnasieskolan, 
1988:82, s 27).

Elevernas möjligheter till delaktighet i studierna i ämnet samhällskunskap 
framstår utifrån kursplanetexten 1988 som tämligen goda. Detta sker också 
i enlighet med den tolkning av delaktighetsbegreppet som görs i avsnitt 8.1; 
eleverna ges möjligheter att vara delaktiga i hela den process som leder fram 
till en plan för arbetet i ämnet. Två skrivningar kan vara särskilt intressanta 
att kommentera med tanke på hur jag använder delaktighetsbegreppet. Det 
första gäller att eleverna ska få erfarenheter av demokratiska arbets- och 
beslutsformer genom att medverka i och dela ansvaret för planeringsar-
betet. Kanske är just det delade ansvaret ytterligare en viktig aspekt att 
uppmärksamma när delaktighet används i stället för begreppet infl ytande? 
För det andra hur lärarens insats berörs i citatet från kursplanetexten ovan.  
Lärarens förhållningssätt och uppgift i planeringsarbetet är inte enkelt; det 
är dels en svår balansgång, dels ställs stora krav på lärarens professiona-
lism. Hur man som lärare aktivt kan bidra till att göra planeringsprocessen 
meningsfull för eleverna är förutom att vara en svår fråga också en fråga 
som jag tror alltför sällan diskuteras i lärarjobbet.104 När det så gäller 
kursplanen 1988 är det naturligtvis omöjligt att uttala sig om en eventuell 
genomslagskraft i skolorna. En sak kan emellertid konstateras, nämligen 
att SÖ satsade ordentligt med ett omfattande servicematerial och ett fl ertal 
regionala studiedagar för yrkesverksamma samhällskunskapslärare. På den 
skola där jag har min lärartjänst genomförde vi även ett omfattande lokalt 
utvecklingsarbete, bland annat med stöd av olika ämnesexperter, i enlighet 
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med många av kursplanens huvudidéer. Något som än idag genomsyrar 
arbetet och syns i de arbetsplaner som för närvarande används.  Man kan 
i kursplanetexten ana en del av de formuleringar som sedan kommer till 
uttryck i Skola för bildning i det tredje kapitlet som handlar om skolans 
samhällsundervisning och i de ovanstående citaten från 1994 års läroplaner. 
Men i kursplanerna i samhällskunskap 1994 och 2000 ges inte dessa tankar 
om elevernas delaktighet samma utrymme bland annat eftersom dessa frå-
gor redan behandlas i Lpf 94 och att kursplanerna i den målstyrda skolan 
ser annorlunda ut jämfört med de tidigare. Därför väljer jag att behandla 
dem tillsammans i den följande framställningen.

8.3.2 Kursplanerna 1994 och 2000
Läsningen av 1994 års kursplan i samhällskunskap för gymnasieskolan fram-
står, när det gäller elevernas delaktighet, som märklig särskilt i relation till 
1988 års kursplan. Inte någonstans kan jag fi nna att det exempelvis talas 
om att utgå från elevernas intressen eller erfarenheter som är så centralt i 
den föregående. Det sägs inte heller något om elevernas deltagande i plane-
ringen av studierna när det gäller mål eller ämneskommentarer. Frågan är 
om detta förhållande kan hänföras till att dessa områden nu utgör viktiga 
inslag i läroplanen eller om det fi nns andra överväganden bakom? Särskilt 
som det framhålls att ”samma huvudtankar som präglade kursplanen från 
1988 fi nns i föreliggande kursplan” (Kursplanen i samhällskunskap för 
gymnasieskolan 1994, Ämneskommentarerna, s 140). En annan märklig 
iakttagelse är att elevers deltagande i planeringen fi nns med som ett betygs-
kriterium i kursplanen 1994, men utan att formuleras i målen. För kärnäm-
neskursen, samhällskunskap A, krävs för betyget Godkänd enligt det första 
kriteriet att ”Eleven deltar i och tar visst eget ansvar för studieplaneringen 
i samhällskunskap” och för betyget Väl godkänd att ”Eleven deltar aktivt 
och ansvarsfullt i studieplaneringen i samhällskunskap” (Kursplanen i sam-
hällskunskap för gymnasieskolan 1994, s 69). Redan i samband med att 
det första betygskriteriet för respektive betyg anges gör man således avsteg 
från huvudprincipen om ett direkt samband mellan målen för ämnet och 
betygskriterierna.

I kursplan 2000 fi nns följande formulering när begreppet samhällsfrå-
gor kort behandlas: ”Genom att dessa samhällsfrågor skall väljas i samråd 
mellan lärare och elever övas eleverna i ett demokratiskt arbets- och för-
hållningssätt” (Kursplan i samhällskunskap för gymnasieskolan 2000, skol-
verket.se). I målen fi nns en allmän formulering om att eleverna efter avslutad 
kurs ska kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, men nu fi nns å andra 
sidan detta inte med i något av de mycket kortfattade betygskriterierna. I 
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övrigt råder, utifrån vad jag kan se, fullständig avsaknad av en demokratisk 
delaktighetsdimension i ämnets kursplan för gymnasieskolan 2000.

De brister som jag här påtalat, när det gäller elevernas delaktighet, enligt 
de båda senaste kursplanerna i samhällskunskap för gymnasieskolan, fram-
står som märkliga även i ett annat sammanhang. I kursplanen från 1994 
uttalas en särskild uppgift för ämnet samhällskunskap; nämligen att ta upp 
den demokratiska värdegrunden i ett analyserande perspektiv samt att vida-
reutveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Vidare framhålls värdet av att 
föra en öppen diskussion om hur värdegrunden kan tolkas och praktiseras, 
men det ges som jag ser det inte några anvisningar om hur detta kan ske 
genom att exempelvis elevernas egna intressen, behov och erfarenheter kan 
utgöra en viktig utgångspunkt för studierna i ämnet. Detta överlämnas till 
den professionelle läraren att genomföra med utgångspunkt i de allmänna 
formuleringarna i Lpf 94 som redovisats inledningsvis i detta avsnitt. I det 
följande avser jag nu att redovisa några konkreta exempel på hur man i 
skolans samhällsundervisning kan arbeta med elevers delaktighet för att 
fördjupa deras lärande om samhället.

8.4 Några exempel där delaktighetsdimensionen fördjupas
för ungas lärande om samhället
När jag i kapitel 7 diskuterar begreppen kommunikation, dialog och samtal 
bland annat utifrån Dysthe (1996 och 2003) kommer jag i fl era samman-
hang in på frågor som befi nner sig i en gränszon eller utgör ett oskiljaktigt 
samband mellan kommunikation och delaktighet. I kursplanen från 1988 
betonas vikten av att utgå från elevernas intressen och erfarenheter samt 
värdet av att låta eleverna delta i planeringen tillsammans med läraren. 
Syftet att utgå från elevers intressen och erfarenheter är, som jag ser det, i 
första hand att skapa ett engagemang och att därigenom göra studierna me-
ningsfulla för dem. Det gemensamma arbetet med planeringen ger eleverna 
dels erfarenheter av att delta i demokratiska arbetsformer och att utveckla 
sitt eget ansvarstagande, dels en möjlighet att fördjupa kommunikationen 
med sina kamrater och läraren i exempelvis samtal kring val av innehåll 
och arbetssätt. Jämför även formuleringen i citatet från kursplanen 1988 
när eleverna i undervisningsplaneringen stimuleras till att ständigt disku-
tera, ompröva och ta ställning till vilka kunskaper de anser sig behöva. I 
samma anda kan uppmaningen att planeringen ska ändras i fall man under 
arbetets gång vill anknyta till dagsaktuella händelser som väcker elevernas 
engagemang uppfattas.
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8.4.1 Relationer i klassrummet – eleven i centrum för lärandet
Det här för tankarna till det avsnitt där Dysthe med utgångspunkt i Bakhtins 
begrepp diskuterar dialogen som verklighet och dialogen som mål.

Det dialogiska existerar alltid som en möjlighet som kan förbli out-
nyttjad eller som kan förverkligas i varje undervisningssituation. När 
en lärare pratar till en elev, innebär detta alltid i viss utsträckning ett 
samspel, men det är ofta inte dialogiskt i den bemärkelsen att läraren 
betraktar eleven som en dialogpartner. I vilken grad den dialogiska 
aspekten förverkligas har därför mycket med relationen mellan de 
två att göra (Dysthe 1996, s 64).

Hon frågar vidare vad som måste till för att det ska uppstå en dialog i 
klassrummet. ”Självtillit är en förutsättning för att man ska kunna gå in i 
en äkta dialogsituation; tillit och respekt mellan parterna i dialogen är en 
annan förutsättning. Men det ena fi nns inte i det andra, eftersom det är just 
genom dialogen som jag får en uppfattning om mig själv, något som i sin 
tur är ett nödvändigt steg i riktning mot att få såväl självtillit som tillit till 
andra” (Dysthe 1996, s 64). Att som lärare utveckla en sådan relation med 
sina elever att de känner tillit och att de anser det självklart att ge uttryck 
för sina erfarenheter därför att läraren behandlar dessa som värdefulla 
för det fortsatta och gemensamma arbetet kan vara en nyckelfråga när 
elevers delaktighet skall utvecklas. Något som Dysthe också visar på i sina 
fallstudier som en viktig aspekt av delaktighetsdimensionen. Dessa tankar 
sammanfaller även med den uppfattning som jag, i mitt teoretiska avsnitt, 
ger uttryck för i synen på kommunikation som ett sätt för människor att 
bli delaktiga i något gemensamt. Genom att göra något gemensamt, att leva 
något tillsammans, sätts en utvecklande kraft (educative power) i rörelse. En 
rörelse som innebär att ens erfarenheter förändras och vidgas och därmed 
fördjupar möjligheterna till meningsfull kunskapsutveckling.

I samband med utvärderingen av samspelet mellan skriftliga elevtexter 
(klassloggbok, förberedande ämnesskrivande och rollskrivande) och munt-
liga klassrumsdiskussioner i Baywater-klassen diskuterar Dysthe (1996) or-
saker till att denna integration är ett så effektivt inlärningsredskap. De fl esta 
av de förklaringar som hon ger handlar om att arbetet i stor utsträckning 
bidrar till att utveckla elevernas kommunikation och delaktighet. Genom att 
i klassamtal och vid lärargenomgångar ofta utgå från tankar som kommit 
till uttryck i elevernas texter kunde läraren bidra till att ge eleverna ”status 
som tänkare” och därmed ”en självtillit i skolarbetet” (Dysthe 1996, s 118). 
Detta är särskilt viktigt när man arbetar med elever som är omotiverade och 
lågpresterande (vilket var fallet i Baywater-klassen) eftersom man genom att 
bygga muntliga diskussioner på elevernas egna texter bidrar till att bygga 
upp deras ”självtillit och självförtroende – ge dem en bild av att de är perso-
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ner som kan tänka och som kan lära sig. Det tar förstås lång tid och kräver 
att de kontinuerligt får erfara att deras tankar, idéer och kommentarer tas på 
allvar av både lärare och klasskamrater” (Dysthe 1996, s 119). Ett par andra 
orsaker som nämns i detta sammanhang är att genom att använda elevtexter 
fl yttas dialogens centrum från läraren till eleverna. De viktigaste initiativen 
kommer från eleverna och läraren upprepar och omformulerar frågorna så 
att även eleverna får en roll som kunskapskälla utifrån sina intressen och 
erfarenheter. Genom att skriftliga elevtexter används som utgångspunkt 
för ett samtal blir fl er elever delaktiga, eftersom de har kunskaper och syn-
punkter i ämnet och fl erstämmigheten i klassrummet ökar.

Fler exempel på hur centrum fl yttas från läraren till eleven fi nns även 
i de konkreta exemplen från Nordstad-klassen. Det viktigaste för läraren 
där, Evy, var att eleverna skulle utveckla sitt lärande om samhället från den 
alltför passiva inriktning som hon tyckte att det tidigare haft. Kort sagt 
att eleverna skulle kunna utveckla mer bestående kunskaper som de även 
kunde använda i andra sammanhang än på skolans samhällstimmar. Enligt 
 Dysthe, var engagemanget en av de viktigaste faktorerna i Evys pedagogiska 
fi losofi  och speciellt sambandet mellan att kunna ett ämnesstoff och att bli 
engagerad i ämnet.

Om eleverna inte kan något blir de inte engagerade, och om de inte 
blir engagerade så lär de sig inget. Ett skrivande som kopplar sam-
man vardagskunskap och skolkunskap utgör ett sätt att skapa enga-
gemang, och vardagskunskapen får de ofta från tv och tidningar. … 
den enda motivation som varar är den som skapas genom att man 
borrar sig ner i ett ämne och verkligen blir intresserad av de problem-
ställningar som ligger där (Dysthe 1996, s 169).

Genom att på detta sätt koppla ihop lärandet om samhället med elevernas 
engagemang fanns en förhoppning om att eleverna skulle få kunskaper och 
färdigheter som var användbara även efter nästa prov i samhällskunskap. 
Ett av lärarens viktigaste mål med arbetet i ämnet var att göra eleverna till 
deltagare i samhället i stället för att enbart vara åskådare. Genom miniskri-
vandet med åtföljande muntlig uppföljning kunde fl era av de nu nämnda 
aspekterna utvecklas. Många elever blev snabbt delaktiga i lektionsaktivi-
teterna. Eleverna fi ck genom miniskrivandet en gemensam referensram för 
de fortsatta samtalen i grupp eller helklass. Den effekt som Dysthe framhål-
ler som viktigast i detta sammanhang var att centrum för undervisningen 
fl yttades från läraren till eleverna. Även om det vara läraren som satte upp 
ramarna för arbetet och ställde frågor, ”var det de muntliga och skriftliga 
elevtexterna som utgjorde utgångspunkten för det fortsatta samtalet” (Dys-
the 1996, s 182). En annan effekt var att eleverna fördjupade sina diskus-
sioner och exempelvis kom med andra synpunkter än att bara ge direkta 
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och kortfattade svar på lärarens frågor. Fler elever deltog också eftersom 
de hade fått tid att tänka medan de skrev samtidigt som det var ett syfte 
med miniskrivandet att få fram fl er elevröster. Dysthe drar följande slutsats 
av detta arbete i Nordstad-klassen: ”Betydelsen av miniskrivande med 
muntlig uppföljning ligger alltså i att den förändrar det vanliga undervis-
ningsmönstret i klassen så att eleven kommer i centrum för det dialogiska 
samspelet, samtidigt som det ger läraren möjlighet att behålla kontrollen i 
klassrummet” (Dysthe 1996, s 183).

Vad kan det betyda utifrån en delaktighetsdimension att eleven kommer 
mer i centrum för interaktionen? Jag uppfattar det som att det handlar om 
att eleverna genom att samarbeta med varandra och med läraren dels får 
känna sig ”delaktiga, hörda och respekterade” (SOU 1996:22, s 22), dels 
att de medverkar i och blir medansvariga för den egna kunskapsproces-
sen i sin helhet. Varför är det då angeläget att läraren behåller kontrollen 
i klassrummet, och vad innebär detta? Innebär det exempelvis att läraren 
inte ”vågar” släppa fram eleverna som delaktiga fullt ut eller handlar det 
om att utöva ett ”demokratiskt ledarskap” i enlighet med det ansvar man 
har som lärare? Dessa frågor kan utgöra exempel på den balansgång som 
krävs av den professionelle läraren när det gäller elevernas reella möjligheter 
att påverka studiernas innehåll och uppläggning som bland annat berörs i 
kursplanen 1988 ovan i avsnitt 8.3.1. Dysthe är något oklar på den närmare 
innebörden av lärarkontroll då hon framhåller att det inte behöver handla 
om att läraren styr innehållet. I det exempel som hon hänvisar till delade 
lärare och elever på kontrollen genom att läraren bestämde ramarna medan 
eleverna hade stort infl ytande inom dessa. Återigen står vi inför ett exempel 
på skillnaden mellan att ha infl ytande över endast en del av lärandeprocessen 
jämfört med att vara delaktig i en större helhet. 

8.4.2 Engagemang och delaktighet
När Dysthe (1996) i slutkapitlet av Det fl erstämmiga klassrummet be-
handlar några villkor för lärande, eller som hon skriver villkor för en hög 
inlärningspotential, tar hon upp äkta engagemang, delaktighet och höga 
förväntningar. Dysthe gör en åtskillnad mellan det hon kallar för ett riktigt 
eller äkta engagemang respektive vad hon benämner ett procedurengage-
mang. Med det sistnämnda menar hon ”att eleverna gör allt det som till 
det yttre förknippas med att vara en god elev – de fullgör sina uppgifter, 
är uppmärksamma, svarar på frågor under lektionen osv” (Dysthe 1996, 
s 238). Med ett äkta engagemang avser hon att ”eleverna är intresserade 
av och engagerade i det innehåll, det ämne och de frågeställningar som 
utgör temat för en undervisningssekvens” (Dysthe 1996, s 238). På frågan 
om vilka former av undervisning som skapar ett äkta engagemang, svarar 
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Dysthe utifrån sina fallstudier, att interaktiva inlärningsmetoder (autentiska 
frågor och integrering av elevernas frågor och kommentarer i det forstsatta 
samtalet) är viktiga eftersom de involverar eleverna i klassens samtal.

En betingelse för ett äkta engagemang tycks vara att läraren anser 
att eleverna har något att bidra med och också skickar signaler om 
detta. En annan betingelse är att eleverna ser en koppling mellan det 
de ska lära sig och sitt eget liv och sina egna erfarenheter. Ett tredje 
villkor är att eleverna har en viss kontroll över inlärningsmålen och 
inlärningsmetoderna. … [metoder som] lämnade utrymme för elev-
ernas kreativitet och initiativ. … Utifrån mina fallstudier kan jag 
dra slutsatsen att elevernas engagemang i första hand är beroende av 
lärarens kunskap om och erfarenhet av att skapa inlärningsaktiviteter 
som involverar dem i ett meningsfullt samspel med ämnesinnehål-
let. Utan en sådan expertis är det omöjligt att skapa och utveckla 
pedagogiskt sett fruktbara processer.

Även om engagemang och delaktighet från elevernas sida inte är 
identiska faktorer, står de mycket nära varandra (Dysthe 1996, s 
239–240).

Dysthes slutsats att delaktighet och engagemang hänger nära samman får, 
som jag redovisat tidigare, även stöd i Skolkommitténs delbetänkande och i 
undersökningen ”Ung i demokratin”. Detta gäller även elevernas delaktighet 
som villkor för lärande. Dysthe behandlar detta med utgångspunkt i de 
observationer som hon gjorde i sina fallstudier. Det som gjorde det största 
intrycket, skriver hon, var det stora antalet elever som aldrig deltog i vad 
som försiggick under en vanlig lektion. Det gällde även i de klasser där det 
var vanligt med samtal och diskussioner. Utifrån dessa iakttagelser ställer 
hon sedan frågan ”Varför är delaktighet eller deltagande från elevernas 
sida en nödvändig om än ej tillräcklig betingelse för lärande i det dialogiska 
klassrummet?” (Dysthe 1996, s 240). I sitt svar framhåller hon vikten av 
att eleverna får möjlighet att använda språket aktivt. Efter att ha diskuterat 
olika fördelar och nackdelar med skriftliga respektive muntliga aktiviteter 
konstaterar hon: ”Min slutsats från fallstudierna är ändå att ’skriva-för-att-
lära’ är nödvändigt om alla elever ska få en chans att delta aktivt i språk-
lig bemärkelse” (Dysthe 1996, s 240). Hon grundar sitt ställningstagande 
främst på att alla elever kan vara aktiva med skrivande samtidigt och att 
även de tysta eleverna kan ges goda möjligheter att formulera sina tankar. 
Att samspelet mellan eleverna och läraren fungerar är ett annat viktigt 
villkor för lärande enligt Dysthe. Särskilt viktigt anser hon att det är att 
läraren har högt ställda förväntningar på eleverna och hur dessa kommer 
till uttryck. Genom att uppmuntra eleverna att tänka själva och utnyttja sina 
egna erfarenheter och genom att läraren tar elevernas synpunkter på allvar 
så ökar deras självrespekt. Men detta är ändå inte tillräckligt enligt Dysthe. 
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Vad som även fordras är att läraren, så som till exempel Ann och Evy i de 
undersökta skolorna gjorde, ger eleverna ett aktivt och konstruktivt stöd i 
deras skrivprocess och i den muntliga användningen av texterna.

Tankar om motivation och engagemang har legat som röd tråd i stora 
delar av denna framställning utifrån Dysthes forskning om det fl erstäm-
miga klassrummet. Ytterligare aspekter tillförs ämnet i samband med att 
hon utvecklar ett sociokulturellt teoriperspektiv på lärande (Dysthe 2003). 
Där för hon diskussionen vidare om vad det är det som skapar motivation 
och engagemang och hon uppehåller sig dels vid den motivation som fi nns 
inbyggd i samhällets och kulturens förväntningar på sina barn och ungdo-
mar, dels i vilken utsträckning skolan lyckas skapa en god lärmiljö och vilka 
situationer som stimulerar till aktivt deltagande. Dysthe för fram två viktiga 
förhållanden som jag anser vara särskilt betydelsefulla. Det ena handlar om 
varje elevs känsla av att vara en viktig person i klassrummet och det andra 
om meningsfullheten i samband med lärandet och hur detta uppfattas av 
omgivningen. Hon uttrycker det på följande sätt:

Det gäller att skapa interaktionsformer och miljöer där individen 
känner sig accepterad och som på ett positivt sätt kan forma den 
lärandes identitet, bl.a. genom att eleven känner sig uppskattad både 
som någon som kan något och som någon som kan betyda något för 
andra. … Det sociokulturella perspektivet visar tydligt att viljan att 
lära beror på upplevelsen av meningsfullhet, vilket i sin tur beror på 
om kunskap och lärande betraktas som viktiga i de grupper man 
ingår i (Dysthe 2003, s 38–39).

Att barn och unga i skolans klassrum (och övriga miljöer) ska få uppleva 
den dubbla känslan av att vara uppskattad som en person som kan något 
och en person som betyder något för andra borde vara ett viktigt mål för 
varje lärare. Kanske är det detta som är det mest centrala i vårt samhälles 
demokratiska värdegrund och det som demokratiutredningen uttrycker som 
en moralisk grund för vår demokrati – att vi alla är olika och så ska vara, 
men att alla människor har lika värde. Det är också intressant att Dysthe 
lyfter fram sådana interaktionsformer och miljöer där individer känner 
sig accepterade som viktiga för lärandet. Detta för tankarna till Deweys 
transaktionella syn på kunskap liksom till hur viktig kommunikation och 
delaktighet är för att demokratiska vanor och mening ska kunna utvecklas 
bland de unga i skolans samhällsundervisning. Detta kommer att behandlas 
vidare i nästa kapitel där tankar redovisas från de gruppsamtal som jag 
genomfört med lärare och elever på gymnasieskolans samhällsprogram.
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8.5 Sammanfattning
I detta kapitel har jag utifrån den tredje frågeställningen riktat uppmärksam-
heten mot hur resonemanget kring en demokratisk delaktighetsdimension 
kan bidra till att utveckla en meningsfull och engagerande samhällsun-
dervisning. Vilka möjligheter och svårigheter möter och vilka är lärarnas 
möjligheter att främja elevers delaktighet? Såväl i det teoretiska perspektivet 
som i fl era av utgångspunkterna är miljön där lärande äger rum en mycket 
viktig faktor. Detta kommer till uttryck hos Dewey exempelvis i hans trans-
aktionella syn på kunskap och att vi aldrig fostrar direkt, utan indirekt 
genom miljön. Det som jag talar om som klassrummet och skolan som en 
demokratisk praktik. I demokratiutredningen och i regeringens efterföljande 
proposition benämns skolan också som en viktig demokratisk arena för de 
unga att utveckla en demokratisk kompetens. Det fi nns, enligt fl era uppfatt-
ningar som redovisas i detta kapitel, ett nära samband mellan demokratin i 
skolan och hur de unga uppfattar demokratin i samhället.

De brister, kring elevers infl ytande, delaktighet och ansvar, som uttrycks 
i olika utvärderingar och forskningsrapporter anser jag kan delvis tolkas 
som resultatet av ett ”tankefel” när det gäller demokratin i skolan. Det 
talas alltför ofta om att skolan ska förbereda de unga för en demokrati 
som fi nns i en framtid, i samhället utanför skolan och som ska gälla för 
vuxna – inte för de unga medborgarna i skolvardagen här och nu. Detta 
uppfattar jag delvis som ett resultat av att begreppet infl ytande används 
i stället för att fokusera elevernas verkliga delaktighet och deltagande i 
olika beslutsprocesser i skolan, till exempel vid planering av arbetet med 
ett ämne som samhällskunskap. Genom att välja delaktighetsbegreppet i 
denna framställning betonas de möjligheter som kan fi nnas i att elever får 
vara med i beslutsprocesser i sin helhet och även att få utveckla ett medan-
svar och därmed möjligheter att utöva demokrati. I undersökningen ”Ung 
i demokratin”, en studie inom det internationella organet Civic Education 
Study, redovisas ett antal svårigheter när det gäller svenska ungdomars 
demokratiska kompetens, men samtidigt fi nns inslag som är positiva. Det 
område där under sökningsresultaten pekar på de största bristerna gäller 
skolan som en demokratisk organisation. Elever anses ha små möjligheter att 
påverka sådana vardagsfrågor i skolan som har med schema, undervisning-
ens innehåll, arbetssätt och liknande frågor att göra. Bland de yngre eleverna 
(14–15 år) anges att byte av klass eller skola är den främsta möjligheten till 
förändringar när det gäller denna typ av frågor. Bland gymnasieelever be-
döms infl ytandet över de egna studierna vara något större. Men när det gäl-
ler sådant som gymnasieelever är missnöjda med i skolvardagen konstateras 
att de inte har något större infl ytande. Dessa resultat framstår som allvarliga 
med tanke på miljöns stora betydelse för utvecklingen av kunskaper. Skolan 
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fungerar inte i dessa avseenden som den demokratiska praktik som det är 
tänkt enligt exempelvis skollag och läroplaner. En förklaring som ges till 
detta utifrån den fallstudie av fyra kommuner som ingår i undersökningen 
är att många lärare inte lyckas förena uppdraget att undervisa om demo-
krati med att utveckla elevers erfarenheter i demokrati och att demokratin 
inte behandlas både som mål och medel. Till de positiva resultaten och ett 
område där det således kan fi nnas möjligheter till gynnsam utveckling, 
enligt rapporterna från undersökningen, är när man studerar demokrati 
som samtal och dialog och klassrummet som en arena för kommunikation. 
Den sammanfattande slutsatsen för dessa frågor är att samtalsklimatet i 
de svenska klassrummen är gott, något som enligt min uppfattning kan 
förefalla väl positivt, men som enligt de aktuella resultaten bygger på att 
ca 80% av de tillfrågade eleverna anser att de fritt kan uttrycka sina åsikter 
även om de skiljer sig från deras klasskamraters och lärarens. Dessa resultat 
kan betraktas som viktiga och positiva för det perspektiv på demokrati som 
dels uttrycks i ”Ung i demokratin”, dels i det föregående kapitlet i denna 
uppsats; nämligen det deliberativa eller samtalsdemokratiska.

I avsnitt 8.3 uppmärksammas hur det i gymnasieskolans kursplaner från 
1988 och framåt talas om elevernas delaktighet inom ämnet. I den äldsta 
kursplanen får dessa frågor en mycket framskjuten ställning genom att 
elevers delaktighet sätts i fokus för planeringen av studierna med syfte att 
eleverna ska få erfarenhet av demokratiska arbets- och beslutsformer. Detta 
ska ske genom lärarens aktiva och professionella ledning, men på ett sådant 
sätt att eleverna kan medverka och utveckla ett medansvar för ämnesstu-
dierna. Därigenom ges även goda möjligheter för eleverna att utveckla en 
fördjupad kommunikation kring såväl innehåll som arbetsformer när det 
gäller deras lärande om och i samhället. Vad beträffar styrdokumenten från 
1994 och framåt så ser det emellertid helt annorlunda ut. I de båda senaste 
kursplanerna nämns nästan inget om elevers delaktighet i själva kurspla-
netexten utan nu fi nns dessa som centrala avsnitt i läroplanstexten bland 
annat under rubriken ”Elevernas ansvar och infl ytande”.

I det avslutande avsnittet redovisas några konkreta exempel på situationer 
där delaktighetsdimensionen fördjupas för ungas lärande om samhället. 
Exemplen är, precis som i tidigare kapitel, hämtade från Olga Dystes stu-
dier kring det fl erstämmiga klassrummet och ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande. Genom en fördjupad kommunikation mellan lärare och elever 
utvecklas tillit och respekt bland annat genom att läraren behandlar elev-
ernas erfarenheter som värdefulla för det fortsatta gemensamma arbetet i 
ämnet. Genom att i klassen utgå från elevernas tankar – såväl skriftliga som 
muntliga – gör läraren eleverna delaktiga i kunskapsprocessen. Dysthe visar 
även på den roll som engagemanget kan spela för denna process och hur 
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detta kan utvecklas till ett engagemang för demokrati och samhälle även 
utanför skolan. Några viktiga betingelser för det som Dysthe benämner 
som ett äkta engagemang (till skillnad från ett procedurengagemang) är till 
exempel lärarens uppfattning om att eleverna utifrån sina erfarenheter och 
intressen har något viktigt att bidra med i ämnesstudierna samt att eleverna 
ser en koppling mellan det de ska lära sig och sitt eget vardagsliv här och nu. 
Det handlar då, enligt Dysthe, om lärarens förmåga att involvera de unga 
i ett meningsfullt samspel mellan vardagskunskaper och ämnesinnehållet. 
Och att utveckla ett klassrumsklimat där transaktionen bidrar till att elever 
kan känna sig uppskattade ”både som någon som kan något och som nå-
gon som kan betyda något för andra” (Dysthe 2003, s 38). Hur de lärare 
och elever på gymnasieskolans samhällsprogram som jag har samtalat med 
om demokratiska dimensioner i samhällsundervisningen ser på detta med 
engagemang och andra frågor inom området demokrati och samhällsunder-
visning kommer att behandlas i det närmast följande kapitlet.
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KAPITEL 9

Några teman från gruppsamtalen/intervjuerna

I kapitel 5, där den metodiska ansatsen för denna licentiatuppsats behand-
las, har jag redan i detalj redogjort för såväl syftet med som metoden kring 
de gruppsamtal/intervjuer som genomförts inom ramen för detta arbete. 
Jag vill i inledningen till detta kapitel erinra läsaren om gruppsamtalens 
karaktär av en pilotstudie inför fortsatt avhandlingsarbete. Detta gäller 
såväl metod som genomförande samt användningen av de många intressanta 
synpunkter kring skolans samhällsundervisning som framkom i samtalen 
både med elev- och lärargrupperna. I det följande redovisas några av dessa 
elev- och läraråsikter kring de demokratiska dimensioner som står i fokus 
för uppsatsens frågeställningar och som också utgjorde de teman som sam-
talen kretsade kring. Dessa teman och mer detaljerade frågor som förberetts 
inför samtalen redovisas i samtalsmallar för elever respektive lärare i bilaga 
1 och 2. Genom framställningen i detta kapitel avser jag att foga ett antal 
röster och synpunkter från en aktuell skolkontext till det resonemang kring 
demokratiska dimensioner i skolans samhällsundervisning som genomförs 
i denna uppsats. Därigenom är det min ambition att ge en större fl erstäm-
mighet i kapitel 10 och den avslutande diskussionen där. Samtidigt som jag 
också, i enlighet med uppsatsens teoretiska perspektiv, vill betona kom-
munikationens värde för att tillföra de frågor som intresserar oss kunskap 
och mening.

9.1 Innehållsdimensionen
9.1.1Den demokratiskt medvetne eleven/medborgaren 
Ett huvudintresse i detta arbete är hur samhällsundervisningen kan bidra 
till att utveckla de ungas demokratiska medvetenhet. Därför har det även 
utgjort ett centralt tema i gruppsamtalen med såväl elever som lärare. Enligt 
(d)en defi nition som jag ”kommer fram till” i kapitel 6.1 när jag diskuterar 
demokratisk medvetenhet som didaktiskt begrepp, så handlar det bland 
annat om att väcka de unga till klarare och djupare insikt i vad demokrati 
kan innebära för dem. Det handlar också om att utveckla en känsla för 
demokratin och människors möjligheter i en demokrati. Liknande tankar 
möter i samtalen med lärargrupperna. Exempelvis uttrycks det som
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”en medvetenhet om demokratins uttryckssätt … om att förhålla sig 
demokratiskt till varandra och att de har fått en karta över hur sam-
hället fungerar och debatterat kring det, tror jag – en medvetenhet” 
… Ett förhållningssätt? … Ja … ” (BL3) ” … särskilt att de får känna 
… (…) att de kan … vara med och påverka (…) att de får känna sig 
lite betydelsefulla o så …”(BL4).105

”Det är inte alltid man blir så tydlig kontra eleverna så att de förstår 
att … nu pratar vi om demokrati igen utan det genomsyrar ju allting 
o förhoppningsvis så sätter det sig någonting, en känsla för det är 
väl det man vill åstadkomma … inte bara faktakunskaperna utan 
en känsla i individen att de ser det här som något positivt och sedan 
också handlar därefter” (BL2).

Eleverna uttrycker också liknande tankar om den demokratiskt medvetne 
medborgaren på följande sätt:

”Det är väl att man har, att man tar på sig ett eget ansvar, att ta reda 
på vad partier o så står för lite djupare” (AE1).

”Jo …, men det handlar ju också om att man ska vara en god … en 
öppen människa … (…)

ha respekt framför allt mot andra grupper i samhället m.m.” 
(AE2).

”Det känns ju som att det börjar där liksom, demokrati börjar ju … 
i människors beteende mot varandra på något sätt, liksom … vi kan 
ju inte säga att vi har ett demokratiskt styrelseskick liksom i landet 
trots att människorna inte lever så, då är det ju inte demokrati, eller 
…?” (AE4)

”… men vad är att leva demokratiskt …?” ( AE1)

”… det är väl att visa tolerans alltså att visa att man får vara med o 
påverka, att man har rätt att vara med o att säga en åsikt det är det 
som är det grundläggande” (AE4).

Här möter grundläggande uppfattningar om hur den politiska demokratin 
fungerar och betydelsen av demokratin som livsform. Särskilt intressant 
tycker jag det är när såväl lärare som elever betonar det nära sambandet 
mellan dessa former av demokrati, eftersom det förenar (praktiska) kunska-
per om och i demokrati med en känsla för demokrati. I den demokratiska 
medvetenheten ligger även en uppfattning om kommunikationens betydelse 
”att demokrati betyder just att man ska debattera och att man kan ha olika 
åsikter, att man kan vara överens om att man inte är överens också …” 
(BL4). Särskilt eftersom man som lärare många gånger känner ”att eleverna 
vill att det ska vara svart eller vitt, rätt eller fel” (BL4). Att se saker och ting 
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ur ett vidare och ett större mångfaldsperspektiv anses mot denna bakgrund 
vara ett kännetecken för demokratisk medvetenhet. ”Det är ju det som är 
lite av näringen i demokratin, också att man är oense ibland och att man 
faktiskt ska debattera och försöka komma framåt på något sätt … det syn-
sättet tycker jag är viktigt” (BL4).

Det talas också om att man behöver olika perspektiv på demokrati, till 
exempel anförs bland lärarna på B-skolan det historiska perspektivet, sär-
skilt nutidshistorien. C-skolans lärare framhåller att demokratiska redskap 
eller verktyg behövs för att utveckla en demokratisk medvetenhet. Eleverna 
behöver kunna analysera det de ser och hör i världen runt omkring dem där 
källkritik och diskussioner bedöms som särskilt viktiga redskap.

”Just diskussionens form när det gäller samhällskunskap tycker jag 
är ovärderlig, det tycker jag är ett bra verktyg att man kan ta upp ett 
problem eller någonting som har hänt och sen diskutera dels innehål-
let och hur det har framställts då till oss medborgare i Sverige här 
och kanske hur det framställs till andra medborgare i andra länder” 
(CL1).

Även eleverna ger i samtliga grupper uttryck för hur viktig de uppfattar att 
en kritisk hållning är i dagens samhälle där medierna spelar en så stor roll 
för våra möjligheter till kunskapsutveckling om vad som händer i samhället 
såväl lokalt som globalt. ”… det viktigaste tycker [jag] för en demokratisk 
medborgare det är att inte bara svälja allting med hull och hår” (BE1).

Bland sådana kunskaper som behöver prioriteras när det gäller att utbilda 
demokratiskt medvetna medborgare nämns kunskaper om det formella 
politiska systemet, till exempel för att känna till och att kunna utöva sina 
rättigheter och skyldigheter. Det handlar om att utveckla kunskaper som 
sedan kan omsättas i handling: ”hur man går till väga i vissa situationer 
om man ska överklaga ett beslut, vart tar man vägen o hur det funkar 
– hur man använder demokratin också” (CL1). Eller så som det uttrycks 
från elevhåll: ”Vilken makt man har, … vad man kan göra, … vart du kan 
gå å klaga” (BE2). ”Att kunna o veta hur samhället fungerar, annars kan 
man ju inte delta på rimlig nivå … då faller ju samhället ihop” (CE2). När 
det gäller valet av innehållsfrågor nämns i så gott som alla samtalsgrupper 
vikten av att ha kunskaper om hur vårt parlamentariska system fungerar, 
det vill säga traditionella kunskapsområden som kommunen, riksdag, re-
gering, partier och val. I några sammanhang nämns dessa frågor också som 
de allra viktigaste för att utbilda demokratiska medborgare i enlighet med 
en sådan uppfattning om demokratin som tidigare i arbetet benämnts som 
funktionalistisk (avsnitt 7.2.1). I lärargrupperna talas om att studiebesök i 
kommunfullmäktige och riksdagen liksom andra kontakter med politiker 
är viktiga inslag i undervisningen bland annat med syfte att eleverna ska få 
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uppleva och få en känsla för hur vårt demokratiska politiska system fung-
erar. Detta understryks även av eleverna. Det de anser ha lärt sig mest av är 
genom olika projekt, till exempel i samband med val och folkomröstningar, 
där studierna har lett till konkreta handlingar och haft en god förankring 
i verkliga och för dem viktiga saker.

”… i och med valåren, … både på högstadiet och här på gymnasiet 
så har vi gjort projekt med partier och sånt där o det tycker jag är 
bra när man liksom realiserar det man läser att man får exempel ur 
verkligheten och att man kan koppla tillbaks, alltså nu var det ju 
verkligen nödvändigt att vi lärde oss det här med … partier å så att 
vi skulle kunna rösta i … EMU-valet, … å sådana grejer där man 
liksom drar kopplingen väldigt direkt till verkligheten. Då känns det 
som man har nytta av sin kunskap, å det tror jag också … man måste 
veta vad man ska ha det till, annars kan man inte känna sig riktigt 
motiverad kanske, …” (BE4).

9.1.2 Tiden som ett hinder
Något som kommer till uttryck hos fl era av lärarna i samtalen, men som 
inte framhållits tidigare i denna studie, är att tiden är en stor bristvara i 
samhällsundervisningen. Detta nämns bland annat utifrån två olika aspek-
ter; dels upplevs diskussioner och planering som tidskrävande, dels att man 
inte hinner med kursplanen.106 Det sistnämnda förefaller något märkligt 
med tanke på att styrdokumenten i dagens målstyrda skola inte rymmer 
några detaljerade innehållsanvisningar. Frågan är då; vad är det man inte 
hinner med eller vad är det man uppfattar att man måste hinna med? Är 
det någon tidigare kursplan eller läroboken som spökar? Eller är det upp-
nåendemålen och betygskriterierna som uppfattas på detta sätt? Vad som 
nämns som en tänkbar förklaring i ett sammanhang när detta diskuteras är 
att A-kursen upplevs som ”väldigt späckad, det är klart att det sätter något 
av en press”, eftersom den ”… bygger på väldigt mycket begreppsbildning” 
(BL2). Det fi nns en rädsla att inte hinna med alla de områden och begrepp 
på A-kursen som man upplever att elever behöver kunna senare i livet eller 
som på samhällsprogrammet för fördjupningar i de kommande kurserna. 
Men man förefaller att lite ”glömma bort” situationen just här och nu och 
de möjligheter till lärande som fi nns i ett sådant synsätt. Man ger uttryck för 
det förhållningssätt till lärande som Vernersson (1999), när han resonerar 
om vilka principer som styr valet av innehåll, benämner den ”horisontella 
representativiteten”. Man försöker att i undervisningen ”avbilda” de fl esta 
av ämnets kunskapsområden och därmed av nödvändighet på ett relativt 
ytligt sätt. Ett alternativ kan vara att lärare och elever tillsammans väljer ut 
ett begränsat antal kunskapsområden eller samhällsfrågor, bland annat med 
utgångspunkt i elevernas intressen, som sedan studeras mer fördjupande; 
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enligt Vernerssons terminologi genom ”den vertikala exemplariteten”. Vad 
betyder dessa skilda förhållningssätt när det gäller möjligheter att väcka ett 
intresse och engagemang för såväl studier av samhällsfrågor som demokra-
tisk medvetenhet och ett engagemang som även sträcker sig ut i samhället 
utanför skolan? Detta är frågor som elevgruppen på A-skolan för ett samtal 
om där de tycker att de inte har haft några utmaningar i samhällskunskap 
trots att de går på samhällsvetenskapsprogrammet.

”… nej vi har inte haft några utmaningar i sh, (nej …) nej, det kan 
jag inte påstå” (AE3)

”Det är ju lite synd när vi går den här inriktningen … ja” (AE4).

”… vi har för korta arbeten, vi ska göra … de slänger på oss ett ämne, 
media typ, o så ska vi göra korta arbeten om yttrandefrihet eller … 
kort arbete” (AE1).

”Nej vi tar oss aldrig an något riktigt ordentligt, som vi jobbar or-
dentligt med …” (AE3)

”… för att vi hinner inte, vi ska hinna med så mycket … ” (AE4).

”Ja … vad är det, två till tre veckor har man på sig att göra ett ar-
bete” (AE1)

”… man tappar intresset för det …” (AE4)

Att inställningen till dessa frågor kan vara något ambivalent bland lärarna 
framkommer även i följande samtalssekvens kring situationer när elevers 
intressen får styra:

” … så jag tror man får ta sig tid” (CL1) ”Jag håller med dig. Det är 
liksom stoffet som vi på nåt sätt har fått för oss att det måste ingå i 
menyn, det kanske inte alltid måste göra det, utan att om eleverna … 
hakar på en grej som dom är intresserade av, …” (CL4). 

Frågor som ligger nära dessa tankar återkommer jag också till i samband 
med delaktighetsdimensionen nedan.

9.2 Kommunikationsdimensionen
Diskussioner framhålls av såväl elever som lärare som viktiga och intres-
santa inslag i samhällsundervisningen i gymnasieskolan. När dessa frågor 
har tagits upp i gruppsamtalen kommer många tänkvärda synpunkter till 
uttryck, dels sådana som beskriver goda exempel, dels hinder för att yt-
terligare utveckla diskussion och samtal i undervisningen. Att hitta förut-
sättningar för samtal och diskussion handlar därvid i stor utsträckning om 
att hitta bra former för dessa och en utformning av klassrumssituationer 
som underlättar för kommunikation. Ett ”problemområde” kan sägas om-
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fatta frågor om ”det didaktiska rummet” och hur arbetet utformas för att 
skapa utrymme för exempelvis samtal och diskussioner i mindre grupper 
eller halvklass eller alternativa former av helklassdiskussioner. Dessa frå-
gor ligger även nära vad som tas upp under rubriken klassrummet som en 
demokratisk miljö, eftersom det fi nns många olika aspekter på intersubjek-
tiviteten i dessa sammanhang. Bland annat handlar det om relationer och 
klassrumsklimat kring frågor som trygghet och tillit; ”den grundläggande 
tryggheten måste ju fi nnas i klassen … att man kan våga att bjuda på sig 
själv som elev” (AL4).

9.2.1 En fördjupad kommunikation 
– möjligheter/förutsättningar och hinder
Bland olika hinder för en fördjupad kommunikation som möter i mina 
samtal med elevgrupperna fi nns det ett antal synpunkter som visar på att 
man inte alltid är så öppen för att olika uppfattningar ska få komma till 
uttryck i diskussioner. Man tycker om att debattera med sina kompisar, men 
”det brukar sluta med att man blir osams …” (AE2). En annan aspekt som 
nämns på A-skolan är att man känner varandra ”för väl” i trean. Något 
som också uttrycks av lärarna på samma skola ”man kan varannan utan o 
innan, vet precis vad den går för o kan säga vad den tycker … det blir för 
tråkigt alltså …” (AL3).

”Jag tycker ofta att diskussioner i klassen numera, … eller vi vet 
liksom vad folk tycker, det är ingen som orkar gå in så hårt i en 
diskussion på skoltid, man vet var alla står o …” (AE4).

” Folk blir så himla sura, vi hade en diskussion i matsalen innan vi 
kom hit om kravallerna i Göteborg. O en del blir skitsura direkt. 
Jag vet ju vad H tycker och vad min andra kompis tycker, men ändå 
så måste vi ta upp det och så måste vi tjafsa om det o så blir …” 
(AE3)

”… o så var det vi mot henne och så var det tyst i några minuter …” 
(AE1).

På min fråga om man diskuterar mycket och därmed tränar sig att utveckla 
färdigheter i att samtala och diskutera blev svaret att det är sällan som det 
ges tid till det. Eleverna tycker att det är kul och vill diskutera, ”men lära-
ren tycker väl att … arbetena och proven är viktigare” (AE2). Men ibland 
försöker lärarna att få igång diskussioner, men just då kan intresset vara 
litet. Det upplevs som svårt att kunna genomföra bra diskussioner i helklass 
och ämnena för diskussionerna kan även uppfattas som ointressanta; ”det 
är så uppenbara ämnen också det är de här frågorna som man har disku-
terat … abort, plastikoperationer som man har pratat om sen man gick i 
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sexan ungefär” (AE3). ”Det är liksom skolgrejer, man vet … sätt i grupper 
och diskutera det är liksom ingen som orkar ta det på allvar” (AE4). I det 
fortsatta samtalet framhålls vikten av att ha ett bra ämne som kan väcka 
ett engagemang; närmast för en debatt där två huvudargument står tydligt 
mot varandra. Intresset för ett nyanserat och övervägande samtal som byg-
ger på att man är väl insatt i ämnet för samtalet eller diskussionen är inte 
något som framhålls bland dessa elever.

Detta sker däremot i en annan av elevgrupperna (C-skolan) när samtalet 
kommer in på hur viktiga diskussioner är för att lära sig på ett intressant 
sätt om samhället. Här framhålls att diskussionsklimatet i klassen är bra 
och att man accepterar varandras uppfattningar ”om det inte är något jät-
teextremt” (CE2). Ibland när det är frågor där fl era elever har väldigt starka 
åsikter kan det dock bli en något hetsig stämning. Det kan exempelvis gälla 
när vissa etiska dilemman diskuteras.

”Jag tror att det är lättare att prata om sådana saker, … som man 
har tagit ställning till o då blir det lite hetsigt o man slänger ur sig 
något” (CE3).

”Jag tror det är viktigt att ta upp sådana frågor också för då får man 
olika … vinklingar på det hela, … man får se alla aspekter av frågan 
… för att när man själv … om man inte sitter o diskuterar frågan så 
… kan det vara svårt … man är så himla … inne på sitt spår. När 
man sen diskuterar får man höra massa olika vinklingar och det är 
ju bara nyttigt för en å få höra …” (CE2).

”… att få höra argument från det andra hållet …” (CE3).

Ett exempel som dessa elever nämner som särskilt bra hämtar de från reli-
gionskunskapen där de fått arbeta två och två tillsammans för att sätta sig 
in i och förbereda en diskussion i ett ämne. Sedan genomförs diskussionen 
i en grupp med fyra elever där två har studerat argument för och de båda 
andra argument mot. Fördelarna som eleverna upplever med detta arbetssätt 
är att det är en liten grupp där man diskuterar och att man är väl förberedd 
och känner sig trygga. ”Man blir trygg i själva ämnet om man kan något om 
det innan. Man vet vad man ska säga” (CE3).  Sådana tankar uttrycks som 
viktiga också av elever på B-skolan; ”ju mer kunskaper och ju säkrare man 
är på vad man tycker och … om någon skulle argumentera emot så har man 
bra argument … bakom sig” (BE3). Dessa elever har också konkreta exempel 
på diskussioner i mindre grupper som de tycker varit bra, till exempel vid 
tvärgruppsredovisningar. De uppmärksammar även lärarens roll, särskilt 
vid diskussioner i större grupper, där det krävs en ordförande som ”delar 
ut ordet för vissa tar max … eller tar ordet direkt … så hon delar ut det till 
alla” (BE2) och läraren tar även upp en del kompletterande synpunkter som 
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kan fördjupa diskussionerna. Den här situationen att en del elever inte alls 
deltar i diskussioner och att andra tar ett ”orättvist” stort utrymme berörs 
av såväl elever som lärare i mina samtal. ”Det är ett himla sjå att få de där 
som hugger jämt att hålla tyst, de liksom kör över de andra, det är ett jät-
tejobb” (AL3). Ett annat problem i diskussioner/samtal kan vara en elev som 
alltid leder in diskussionen på ett visst ämne, oavsett vad det gäller. Detta 
upplevs också som väldigt jobbigt, särskilt bland eleverna.

I samband med samtal kring en fördjupad kommunikation i sam hälls -
under visningen har även tankar om argumentation och tolerans av olika 
åsikter kommit upp. Några av de elever som jag samtalat med framhåller att 
de under årens lopp i gymnasieskolan lärt sig att bättre acceptera olika åsik-
ter än vad som var fallet när de var yngre och gick i grundskolan. ”Det har 
jag lärt mig i skolan att acceptera andras åsikter, för i början var det verkli-
gen, jag har rätt punkt slut, å det är ju… det viktigaste … riktigt viktigt, att 
man lär sig att acceptera en annans åsikt …” (BE2).  I den här elevgruppen 
på B-skolan förs ett längre samtal om dessa frågor där man även kommer 
in på betydelsen av att göra skillnad mellan person och sak. Särskilt viktigt 
tycker man det är att inte behandla någon illa som har andra uppfattningar 
än vad som dominerar i gruppen. ”Jag menar, … åsikter kan du bemöta, 
men du ska inte hacka på personen eller klaga på sättet, inte på personens 
karakteristiska drag” (BE1). Detta anses vara det viktigaste förhållnings-
sättet för samtal där man lär sig att respektera varandras åsikter. Men det 
är långt ifrån alltid som den demokratiska kommunikationen fungerar på 
detta sätt, särskilt inte i vardagssituationer som när man ska göra vissa val 
eller komma överens om en del ”småsaker” som exempelvis när man ska 
äta lunch. Då händer det ibland att det är någon som tar kommandot eller 
att man kommer i konfl ikt med varandra ”och så slutar det med att någon 
som är väldigt dominant, pratar väldigt högt och kan formulera sig … så 
tycker alla så sedan” (BE1).

9.2.2 Hur man lär sig om demokrati
När det gäller hur elever kan lära om demokrati på ett bra sätt så talas om 
intressets och engagemangets betydelse samt den goda förebilden: ”Ja det 
fi nns ju många i varje klass som är väldigt engagerade i … vi har till exem-
pel i vänstern eller i miljörörelsen eller Amnesty och så vidare och deras 
engagemang kan ju också vara till förebild” (AL3). En annan vinkling av 
tankar om förebilden möter i några uttalanden från lärare som framhåller 
just betydelsen av sitt eget förhållningssätt till eleverna. Ett par exempel 
uttrycks på följande sätt:
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”Det är viktigt att man har den aspekten [demokratin] med i un-
dervisningen också så att det inte blir ihåligt då när man pratar om 
formell demokrati i vidare mening i samhället … om man sedan inte 
föregår med ett gott exempel och har ett sådant förhållningssätt i 
klassrummet då klingar det falskt lite, så det tycker jag är viktigt” 
(BL3).

”Ja, det är ju att vara demokratisk, det tycker jag är det grundläg-
gande – att man behandlar eleverna med respekt och medmänsklighet 
och att man diskuterar om saker och ting på ett demokratiskt sätt 
…” (CL1).

Andra exempel pekar på att elevernas egna erfarenheter är viktiga och 
hur de kan tillvaratas i planeringen och undervisningen. Möjligheterna för 
elever att aktivt delta i sh-undervisningen är relativt stora eftersom de har 
förkunskaper och egna erfarenheter av skola och samhälle. Det gäller att få 
dem medvetna om detta och att utnyttja det. Den första delen, att få eleverna 
att inse att de kan många saker, bedöms som den svåraste. Att få eleverna 
delaktiga så att de känner sin personliga koppling till ämnet; ”att slå an till 
deras egna erfarenheter o det är ju dessutom, tycker jag det känns som, det 
bästa sättet att lära på, när man kan utgå i från sina egna erfarenheter för 
då fi nns det [någon] form av kunskap och någon form av känsla av att jag 
är med i spelet, …” (AL1). Här lyfts även vardagliga händelser fram som 
betydelsefulla för att lära om demokrati och samhälle. Detta kan ske dels 
genom att anknyta till sådant som ligger eleverna nära till exempel genom 
fritidsintressen, dels genom att eleverna själva får komma ut i samhället för 
att undersöka saker och att uppleva olika situationer. ”Det är roligare att 
lära utifrån en sån sak, intervjuer o ta reda på saker själv än att sitta o läsa 
i en bok, verkligen” (CE3). Vardagliga, aktuella frågor och nyhetsbevak-
ningen upplevs också som stimulerande. ”… det där med nyheter och så, då 
får man ju den förankringen i samhället igen, som är så himla viktig därför 
att det går inte att läsa samhällskunskap om man inte tar upp aktuella … 
grejer som händer i samhället” (BE4).

9.2.3 Klassrummet som en demokratisk miljö
När samtalet med lärargruppen på C-skolan sammanfattas framhålls att 
klassrummet som demokratisk miljö är det allra viktigaste när det gäl-
ler demokratin i samhällsundervisningen. Eleven placeras i centrum. Det 
handlar då om ett ”förhållningssätt till eleven i vardagen” (CL1). Eller som 
det uttrycks av en annan av lärarna i gruppen: ”Det handlar ju också om 
att ge eleverna ett självförtroende … att liksom stärka dom som personer 
att växa, … att bli medborgare. Lyckas man med det … har man lyckats 
med  mycket, tycker jag” (CL2). Frågorna om demokratin i vardagen och 
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i vardagliga situationer är även något som lyfts fram bland eleverna. För 
att klassrummet ska uppfattas som en demokratisk miljö där man lär de-
mokrati genom demokrati spelar relationerna mellan lärare och elever en 
stor roll. Det gäller för läraren att försöka stimulera alla elever så att de får 
möjligheten att känna sig betydelsefulla; ”att stimulera alla elever det är ju 
demokrati för då får alla sin chans att lyckas” (BE1) och att bli sedd som den 
person man är. Vilket kan jämföras med de tankar som jag tidigare återgivit 
från Olga Dysthe (2003) när hon talar om att eleven måste ges tillfälle att 
känna sig uppskattad såväl som någon som kan något och som någon som 
kan betyda något för andra. Inte minst gäller det elever som känner sig 
lite omotiverade och kanske är på väg att komma efter i studierna. Bland 
några elever fi nns en känsla av att lärarna då inte är lika intresserade av 
att hjälpa dessa elever, trots att det är just lite extra uppmärksamhet man 
anser sig behöva. Kontakten mellan lärare och elev kan i en sådan situation 
bli väldigt dålig. Här framhålls från eleverna betydelsen av läraren som en 
förebild som stöttar på ett bra sätt som till exempel fotbollstränaren som 
inte skäller efter en missad målchans utan som uppmuntrar

”… man kan känna ibland att man har fruktansvärt dålig kontakt 
med läraren, … med det är ju det som är lärarens plikt i en demokra-
tisk skola … att man måste motverka att man tappar kontakt lärare 
och elev …” (BE1).

Det handlar också om klassrummet som en miljö för lärande där det fi nns 
en grundläggande trygghet där demokratin anses öka med en bra gemenskap 
mellan eleverna och mellan lärare och elever. Här möter även en kritik mot 
att många främst kämpar för sig själva. ”Man måste lära sig att samarbeta 
på ett bättre sätt också för demokrati, det är ju jätteviktigt, då kan man 
samarbeta … å det tycker jag är för lite i skolan” (CE1). Skolan och klass-
rummet uppfattas även som en miljö där demokratisk praktik kan utövas 
i lämplig omfattning.

”Om man ska leva i ett demokratiskt samhälle o vara en demokra-
tisk medborgare så måste man kanske ha provat på … känslan av 
demokrati över huvud taget, å därför tycker jag att det är bra att man 
börjar med det i klassrummet, … man känner att man har någonting 
att säga till om, att det är demokratiskt … det känns mycket närmare 
än att säga att man lever i ett demokratiskt samhälle. Det känner man 
inte av lika mycket som när man bara är några stycken, så få som 
man är i en klass” (CE3).
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9.3 Delaktighetsdimensionen
9.3.1 Elevers delaktighet i planeringen
När elevers delaktighet i planeringen nu tas upp kan det vara lämpligt att ta 
en utgångspunkt i den formulering i läroplanerna som återgivits fl era gånger 
tidigare i detta arbete. Alla elever ska således enligt läroplanens lydelse ha 
ett verkligt infl ytande över såväl innehåll som arbetssätt. Hur dessa tankar 
kommer till uttryck i samhällsundervisningen har varit ett område som 
jag har strävat efter att lyfta fram i samtliga grupper. Vilka exempel ges, 
vilka möjligheter och hinder kommer till uttryck? Vill eleverna vara med 
i planeringen och hur ställer sig lärarna? I förordet redovisas ett trettio år 
gammalt exempel från min egen erfarenhetsvärld på hur elever i en av mina 
klasser reagerade på den tiden då dessa frågor fördes på tal av mig som 
tämligen ny lärare. Detta kan jämföras med det samtal vi förde på B-skolan 
om elevernas intressen och möjligheter att påverka planeringen av sh-ämnets 
kurser. Möjligheterna till påverkan bedömdes av de fyra eleverna i samtalet 
som ganska små, man får välja mellan två olika alternativa tillvägagångssätt 
eller i vilken ordning olika moment ska studeras. Men, jag uppfattar inte 
att eleverna tycker att detta är problematiskt. De fl esta har lärare med lång 
erfarenhet av yrket och litar därför på att det blir bra:

”jag tror hon vet lite mer … än vad vi gör hur, vad vi behöver lära 
oss eller vad som är bra å lära, så jag litar helt på henne eller läraren 
i fråga om det är ett annat ämne. Jag tror att den vet mycket bättre 
än jag vad vi behöver läsa” (BE2).

”Och även om man skulle få … om klassen skulle rösta någonting så 
är det ju ofta lärarens förslag man röstar emellan. … ”(BE4).

”man har lärarens förslag A och lärarens förslag B …” (BE1).

”… ja, om man skulle rösta på A och man gör det först så kommer 
ändå B ….?  Det spelar ju ändå ingen roll, men det är ju som du sa: 
läraren ska ju veta bäst …” (BE3).

”ja, men det är ju jobbigt när man har en velig, ny lärare också … 
som inte vet bäst, då blir det … (BE2).

mmm från fl era …”

Det problematiska uppstår i stället, enligt den uttryckta uppfattningen, när 
man har en ”velig, ny lärare” som inte vet hur man ska göra eller vad som 
är bäst för eleverna. Vad kan då en sådan här syn bland elever på deras 
delaktighet bero på? Kanske kommer ett tänkbart svar till uttryck i samta-
let kring elevers infl ytande bland lärarna på A-skolan. En lärargrupp har 
nyligen börjat ett ämnesövergripande temainriktat arbete på samhällspro-
grammet för att bland annat låta eleverna få ett större utrymme att kunna 
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påverka studierna i riktning mot helhetsförståelse i lärandet. Till att börja 
med verkar inte eleverna så intresserade av att delta i planeringsaktiviteter, 
men efterhand som lärarna redovisat resultat av genomförda utvärderingar 
och diskuterat förändringar i enlighet med elevernas åsikter har en föränd-
rad attityd bland dem märkts. Den slutsats som den deltagande läraren 
drar av den iakttagna förändringen är ”att dom börjar märka att det spelar 
faktiskt roll vad de säger och tycker” (AL4) och då blir det också intressant 
att utöva sitt infl ytande. Genom att lärarna inte bestämt så mycket i förväg 
och att de genom det tematiska upplägget har relativt gott om tid gör att 
eleverna kan få vara delaktiga i en större del av planeringsprocessen och 
därmed ökar även deras intresse, engagemang och ansvar för dessa frågor. 
Genom att eleverna har fått erfarenhet av att delta i en planeringsprocess 
där deras synpunkter resulterar i ett arbete som stämmer överens med deras 
önskemål har man lyckats bryta den tidigare inställningen, som kommer 
till uttryck i samtalet på B-skolan ovan. Liknande tankar framförs även av 
elever på C-skolan som genom delaktighet i planeringsprocessen menar att 
sh-ämnet för dem har fungerat som det goda exemplet. Samhällskunskap 
är ”det ämne där man defi nitivt mest får vara med o planera, diskutera och 
utvärdera o så där. Jag tror absolut att det spelar stor roll …” (CE1). ”Det 
märks hur viktigt de fl esta i klassen tycker att det är med elevinfl ytande när 
man har varit med om det, när man vet hur det ska gå till” (CE3). Dessa 
erfarenheter har eleverna sedan tagit med till andra ämnen för att hävda 
sitt infl ytande också där.

En situation där elever har infl ytande men inte är delaktiga i planeringen, 
enligt den defi nition som jag förespråkar av dessa begrepp, är följande ex-
empel från en planeringssituation: läraren berättar om hur han/hon tänkt 
sig upplägget av det aktuella avsnittet varvid en av eleverna protesterar. 

”Det får ju mig att genast … att nu fundera, nu måste jag ge dem tre 
olika alternativ och då får de välja då … och ett blir då alternativet 
som jag hade tänkt mig … grupparbete som jag då trodde då var … 
får de avgöra i en omröstning vad de ska göra, så det kan ju hända 
att det blir som …”(BL1).

När eleverna protesterar mot ett planeringsförslag så uppfattar läraren det så 
att man måste komma med fl er förslag som eleverna kan rösta om – inte att 
eleverna själva kan bjudas in i planeringsprocessen och beredas möjligheter 
att komma med egna alternativa förslag. Det handlar här om en A-kurs där 
läraren uppenbarligen känner av den tidspress som jag tidigare uppe hållit 
mig vid. Att låta eleverna utöva ett infl ytande över planeringsprocessen på 
ett annat sätt än i det redovisade exemplet låter sig mot denna bakgrund ej 
göras. Tidsaspekten blir här inte bara problematisk utan ett reellt hinder för 
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elevers verkliga delaktighet. Jämför liknande tankar och hur de uttrycks av 
en annan av lärarna i studien:

”Tid, tycker jag oftast saknas i det sammanhanget – för demokrati 
tar ju tid! Att man ska planera tillsammans med eleverna om de ska 
ha ett verkligt, ett reellt infl ytande över sin situation så tar det ju 
väldigt mycket tid. Både när det gäller planeringen i klassen och i den 
lärargrupp som fi nns runt eleverna, det tar ju jättemycket tid och det 
är något som man saknar tycker jag” (CL1).

I ett annat sammanhang på C-skolan diskuterar man dock i första hand det 
problematiska i dessa situationer, men framhåller att det inte får utgöra ett 
konkret hinder något som även gäller kring diskussioner som också upp-
levs som ganska tidskrävande, en lärare förtydligar sig och framhåller att : 
”tidsaspekten, [är] inte något absolut hinder”? (CL2).

Ytterligare en aspekt kring elevers deltagande i planeringen kommer 
till uttryck hos eleverna på A-skolan när de diskuterar sitt och lärarnas 
förhållande till skolans styrdokument. De anknyter till problematiken – ba-
lansgången enligt kursplanen 1988 – när det gäller att avväga innehåll och 
arbetssätt mellan lärarens erfarenheter och elevernas intressen.

”Jag tror att det är … alltså det en balansgång man måste gå liksom. 
… En samhällslärare vet vad vi behöver kunna också, så det är viktigt 
att ta tillvara på lärarnas kunskaper också – inte genom att köra över 
oss, men …” (AE4?)

”…ja, jag tycker att de borde gå igenom läroplanen bättre, alltså 
lärare och elever tillsammans. Det här ska ni kunna o så. Det är 
jätte ofta att man hör att det här ingår i läroplanen, det här måste ni 
ha lärt er. (…) Jag tycker man ska veta när man börjar en kurs att 
detta ska vi klara oss igenom. Så kan man utforma något efter det 
sen” (AE4)

”…ofta är lärares inställning till kursplaner å sånt där att vi inte är 
intresserade, (ja …) här har ni de här papprena ni måste ha dom (ja…) 
de ställer sig på våran sida o ska verka som de inte heller tycker att 
det är bra, att vi inte vill veta, trots att vi kanske vill liksom, …det 
är viktigt” (AE3).

Detta kan jämföras med de åsikter kring elevers relation till skolans styr-
dokument som berörts i avsnitt 3.2 (ovan sidan 24). Gunvor Selberg (2002) 
skriver också om hur kursplanen kan användas som ett gemensamt plane-
ringsdokument av elever och lärare för att tillsammans planera en kurs och 
att sedan resultatet av detta arbete synliggörs i klassrummet. Det kan ske 
exempelvis genom ”väggtidningar” där målen för en kurs och/eller ett visst 
moment uttrycks med elevernas egna ord. Här synliggörs då målen med 
arbetet i ämnet på ett tydligt sätt samtidigt som eleverna blir delaktiga i 
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planeringsprocessen som helhet. Dessutom kan planeringen återkommande 
kommuniceras mellan lärare och elever enligt tankar som exempelvis kom-
mer till uttryck i kursplanen i samhällskunskap 1988 och återgivits tidigare 
i avsnitt 8.3.1.

9.4 Sammanfattning
Demokrati i skolan är ett mångfasseterat och komplext område, som fram-
hölls redan i inledningen av denna uppsats. Detta framkommer också genom 
de många olika vinklingar av demokratifrågor inom skolans samhälls-
undervisning och näraliggande områden som jag fått ta del av genom de 
gruppsamtal som jag redovisat en mindre del av i detta kapitel. Det fi nns 
såväl glädjeämnen som en del som mera stämmer till fortsatt eftertanke 
när det gäller demokratifrågornas komplexitet. Den problematiska skillnad 
som jag uppehållit mig vid i kapitel 8 när det gäller skolans institutionella 
och organisatoriska uppdrag inom demokratiområdet återkommer, precis 
som bristen på ett samlat grepp om demokratin i skolan, i dessa samtal. 
Såväl elever som lärare poängterar att lärande som kopplas till sådant som 
upplevs som aktuellt och vardagsnära – sådant som helt enkelt berör – också 
resulterar i mer meningsfulla och bestående kunskaper. I elevgrupperna talas 
om hur elevdemokratiska frågor på skolan eller aktuella frågor i kommunen 
har engagerat och berört dem, men i inget av fallen har man fått arbeta 
med dessa frågor inom samhällskunskapsämnet. Detta kan ses som att det 
fi nns en mer eller mindre distinkt åtskillnad mellan skolans olika sätt att 
tala om demokrati och att det idag är svårt att få ett samlat grepp kring 
dessa frågor. Vissa elever upplever mot denna bakgrund att det blir mycket 
prat, men väldigt lite demokratisk handling, och att de själva inte lyssnas 
tillräckligt på i skolvardagen.

”det är ändå på nåt sätt att man pratar väldigt mycket om demokrati, 
om man säger elevdemokrati då i klassen, men jag tycker ändå att 
den som drar det längsta strået så är det alltid läraren som till sist 
beslutar, vi kan påverka småsaker, … men det riktigt stora det har 
vi inte så mycket att säga till om ändå” (AE3).

Men det fi nns samtidigt en del positiva exempel som bland annat visar på 
hur demokratiska inslag i samhällsundervisningen kan fungera som före-
bilder för skolans demokratifostran. Det handlar exempelvis om hur elever 
som fått utveckla en vana att vara verkligt delaktiga i planeringen av olika 
kursmoment inom samhällskunskapsämnet får ett ökat intresse av att ut öva 
sitt infl ytande också i andra ämnen.
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KAPITEL 10

Sammanfattande diskussion

I detta avslutande kapitel sammanfattas uppsatsen och diskussionen fördju-
pas utifrån den mångfald av texter och röster som tidigare givits uttryck. 
Vid didaktiska överväganden och lärandesituationer är, som tidigare fram-
hållits, frågor om val av innehåll, kommunikation och elevers delaktighet 
ständigt närvarande och bör hanteras som en helhet. I denna uppsats har 
jag dock valt att behandla dem var för sig i kapitel 6–8 utifrån demokratisk 
medvetenhet med koppling till medborgerliga dygder, fördjupad kommuni-
kation genom deliberativa samtal respektive frågor om elevers delaktighet 
i undervisningen. Denna framställningsmässiga uppdelning bibehålls i de 
första avsnitten även i detta kapitel. Genom att tillämpa Deweys transaktio-
nella syn på kunskap, det vill säga det nära och ömsesidiga samspelet mellan 
en organism och dess miljö eller omgivning, ges möjligheter att knyta ihop 
de demokratiska dimensioner som undersökts i detta arbete till en helhet; 
något som är min avsikt att visa på avslutningsvis i detta kapitel. 

10.1 Demokratisk medvetenhet och medborgerliga dygder
I den första frågeställningen fokuseras frågor om och hur en innehållsdimen-
sion i skolans samhällsundervisning kan fördjupas med hjälp av begreppen 
demokratisk medvetenhet och medborgerliga dygder. I en läroplansteoretisk 
didaktiktradition är valet av innehåll och en problematisering av detta inne-
håll särskilt viktigt. Det handlar exempelvis om vilka skilda innebörder som 
undervisning kan ges genom olika val av innehåll och vilka konsekvenser 
dessa kan få för elevers lärande och meningsskapande. Som framhållits i 
kapitel 6 är det min uppfattning att demokratisk medvetenhet kan användas 
som ett didaktiskt begrepp i samhällsundervisningen för att starkare än idag 
understryka värdet av att unga medborgare uppnår en djupare insikt i och 
fördjupar sin förståelse för den svenska demokratin. Detta ställer i sin tur 
krav på val av innehåll i undervisningen som möjliggör de ungas lärande 
och växande utifrån deras egna erfarenheter. Ett sådant exempel framhålls 
vid studier av samhällsfrågor enligt kursplanen i samhällskunskap från 
1988; något som även spelar en avgörande roll för lärande enligt Deweys 
syn på kunskap. “The question of what constitutes an educative experience 
is the most important one that an educator can ask” (Jackson 1998, s 181). 
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Citatet uttrycker en uppfattning som kan fungera som en vägvisare i detta 
sammanhang. Detta gäller även en bärande idé hos Dysthe (1996, 2003) 
när hon förespråkar användningen av autentiska frågor i undervisningen. 
Som Dysthe framhåller signalerar autentiska frågor ”en annan inställning 
till vad som räknas som kunskap och vilken elevens roll ska vara” (Dysthe 
1996, s 59). För att elever ska kunna fördjupa sin insikt i och förståelse för 
den svenska demokratin och utveckla ”ett engagemang och ansvar som 
sträcker sig utöver egenintresse” (Prop 2001/02, s 116) måste valet av inne-
håll i samhällsundervisningen, enligt min uppfattning, mer än idag vridas 
bort från slentrian och rutinmässiga val av traditionellt ämnesinnehåll till 
att mer sätta elevernas egna intressen, erfarenheter och möjligheter till 
mening (meningserbjudande) i centrum för innehållsdimensionen. Då kan 
också frågan om demokratisk medvetenhet bidra till att ifrågasätta invanda 
förgivettaganden; ”Det är liksom stoffet som vi på nåt sätt har fått för oss 
att det måste ingå i menyn, det kanske inte alltid måste göra det …” (CL4). 
Där fi nns annars risken, som Dewey också varnade för, att det blir vatten-
täta skott mellan ett traditionellt ämnesinnehåll och elevernas erfarenheter. 
Då kan en sådan situation uppstå som han kallar för ”mis-educative” och 
den utvecklande kraften i undervisningen därmed omintetgöras. Om elev-
erna i skolan får negativa (icke-utvecklande) erfarenheter av demokrati kan 
detta, som framhållits ovan, bland annat leda till negativa konsekvenser 
för demokratin såväl på personnivå som i ett vidare samhällsperspektiv. 
Eftersom vissa erfarenheter är icke-utvecklande är det således inte bristen 
på erfarenheter som är problemet utan kvaliteten på dessa, då den påverkar 
framtida möjligheter till berikande erfarenheter. ”Every experience lives on 
in further experiences. Hence the central problem of an education based 
upon experience is to select the kind of present experiences that live fruit-
fully and creatively in subsequent experiences” (Dewey 1938/1991, s 13). 
Att läraren bjuder in eleverna att utveckla ett lärande som exempelvis via 
autentiska frågor och deliberativa överväganden sätter erfarenhetsbegreppet 
i fokus uppfattar jag som avgörande för val av ett innehåll som utvecklar 
en demokratisk medvetenhet bland unga medborgare. 

Vid gruppsamtalen i skolan framkommer bland lärarna till exempel 
att demokratisk medvetenhet kan komma till uttryck som en känsla hos 
eleverna av att de kan få vara med och påverka och känna sig betydelse-
fulla utifrån sina intressen. I samtalen med eleverna kommer medvetenhet 
till uttryck som att man tar på sig ett eget ansvar och när man utvecklar 
demokratiska relationer till andra människor. Det talas vidare om att det 
är viktigt att ha olika perspektiv på demokrati och att vissa redskap eller 
verktyg behövs för att utveckla den demokratiska medvetenheten – eleverna 
behöver kunna analysera det de ser och hör i omvärlden med hjälp av dis-
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kussioner och källkritik. När det gäller mer konkreta innehållsfrågor och 
vilka kunskaper som behövs pekar svaren i riktning mot kunskaper som kan 
omsättas i handling, så att man kan utöva sina rättigheter och skyldigheter. 
Det handlar om att kunna och veta hur samhället fungerar; ”annars kan 
man ju inte delta på rimlig nivå … då faller ju samhället ihop” (CE2). Detta 
kan också ses som en exemplifi ering av hur demokratisk medvetenhet kan 
uppfattas som ”en insikt om att det är medborgarna i en demokrati som 
utgör demokratin” (Prop 2001:80, s 116).107

Förutom demokratisk medvetenhet talas det också i demokratiutred-
ningen om värdet av att stärka medborgarnas demokratiska värdegrund; 
att utveckla en medborgaranda som bygger på ett antal karaktärsegenskaper 
eller dygder. Frågan om medborgerliga dygder och skolans samhällsunder-
visning kan förefalla intressant snarast på ett fi losofi skt plan. Det är inte ett 
begrepp som explicit möter i vardagliga undervisningssituationer eller i sam-
talen med elever och lärare eller i kursplanetexter. Men genom mina teore-
tiska utgångspunkter och den kunskapssyn som sätter erfarenhet, vanor och 
handling i centrum för lärande fi nns ett fl ertal intressanta beröringspunkter. 
Därigenom kan en diskussion kring medborgerliga dygder förhoppningsvis 
bidra till en vidgad syn på val av innehåll i skolans samhällsunder visning 
och anknyta till ett växande intresse för dygdetiska frågor. En mer vardags-
nära koppling till demokratifostran sker också genom sambandet mellan 
dygder och demokratiska vanor; något som rimligen bör utvecklas genom 
en meningsfull samhällsundervisning.

När utgångspunkten återigen tas hos Dewey, menar han att vanor formas 
av vår förmåga att lära av erfarenhet och att växa. Vanor förvärvas i ett 
socialt samspel och i ett ömsesidigt samspel med miljön eller omgivningen. 
Mot denna bakgrund blir frågor kring hur demokratiska vanor utvecklas 
viktiga i sådana utbildningssammanhang där demokrati och demokratisk 
medvetenhet sätts i centrum. Dygder är hos Dewey vanor av ett speciellt slag; 
en vana är nämligen en dygd eller dygdig om den leder till konsekvenser som 
betraktas som goda. Olika vanor är ”working adaptations of personal capa-
cities with environing forces” (Dewey 1922/1988, s 16). Detta knyter också 
vidare på ett intressant sätt till kraven på skolmiljön, eftersom demokratiska 
vanor och dygder, i enlighet med denna uppfattning, inte kan utvecklas i en 
miljö som inte är demokratisk. På detta sätt fi nns ett mer direkt samband 
med skolvardagen; något som visar på hur de olika demokratiska dimen-
sionerna hänger nära samman med varandra. Även Badersten (2002, s 26) 
framhåller betydelsen av miljön för medborgar skapets utveckling bland 
annat när han skriver om vikten av en miljö som uppmuntrar till samtal 
och social interaktion.
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Ett annat sätt att närma sig dessa frågor om demokratiska vanor och med-
borgerliga dygder är via ett handlingsperspektiv när det gäller kunskaper 
och färdigheter om hur vårt samhälle fungerar. Badersten (2002) defi nierar 
en dygd som ”ett etiskt eller moraliskt betingat förhållningssätt, som tar 
sig uttryck i mänsklig handling” (s 86). Denna handlingsinriktning möter 
i de fl esta texter alltifrån det teoretiska perspektivet till kursplanetexter 
och samtal i skolan. Flera av exemplen går på ett eller annat sätt tillbaka 
till Aristoteles uppfattning ”De saker som vi skall lära oss att utföra, lär 
vi oss nämligen genom att göra dem; så blir vi t.ex. husbyggare genom att 
bygga hus och gitarrspelare genom att spela gitarr” (1967, s 49). Eller som 
Silfverberg (2002) framhåller, att ”vi hellre vill vara friska än veta vad hälsa 
är” (s 101). I enlighet med dessa uppfattningar är det då inte tillräckligt att 
veta vad demokrati innebär utan för att lära demokrati måste den utövas i 
handling. Särskilt i kursplanen från 1988 fi nns en kraftig betoning på att 
samhällkunskaperna ska leda till handling, vilket bland annat uttrycks i sy-
nen på en lärandeprocess som via fakta, analys och värdering ska ta eleverna 
till en handlingsnivå. Vid arbetet med samhällsfrågor i skolan bör man nå 
fram till praktisk tillämpning och handling samtidigt som undervisningen 
ska inspirera eleverna till att också vara aktiva samhällsmedborgare på sin 
fritid genom handling och på olika sätt aktivt påverka samhällsutveck-
lingen.108 Detta är uttryck för en uppfattning som överensstämmer med de 
deltagardemokratiska ideal som Gilljam och Hermansson (2003) benämner 
deltagande som påverkansförsök. Den kraftiga betoningen på handling i 
1988 års kursplan försvinner sedan helt i kursplanen 1994 för att till viss 
del återkomma, i mål att sträva mot, i nu gällande kursplan. Men genom att 
det inte fi nns någon direkt koppling till dessa i uppnåendemål och betygs-
kriterier är det tveksamt vilken roll de spelar för arbetet i ämnet idag.

I enlighet med det nyss redovisade bör val av innehåll i samhällsunder-
visningen också göras så att eleverna ges möjligheter till olika former av 
konkreta handlingar. Genom erfarenhet och genom handling utvecklas 
kunskap och dygder. Den process där detta sker bedöms i de texter som 
studerats som viktigare än att utveckla vissa namngivna dygder. En upp-
fattning som jag delar. Men det kan ändå vara poängfullt för den fortsatta 
framställningen att ta upp några av de namngivna dygderna. I demokrati-
utredningens slutbetänkande – där man förespråkar en utveckling av den 
svenska demokratin i deliberativ riktning – framhålls kritisk rationalism, 
laglydighet och solidaritet som viktiga karaktärsegenskaper eller dygder. 
Det vill säga dygder som kan tolkas som ganska traditionella och som inte 
i första hand pekar i en deliberativ riktning. En viss tendens åt det hållet 
fi nns dock i exemplifi eringen av kritisk rationalism som en ”vilja att sätta 
sig in i olika frågor, ifrågasätta och förstå hur andra resonerar etc.” (SOU 
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2000:1, s 233). Ett annat exempel som tydligare betonar sambandet mel-
lan deliberation och medborgaretik är, som tidigare framhållits i kapitel 6, 
Badersten (2002); ”Det är i samtalet mellan människor som uppfattningen 
om det gemensamma goda formas; det är genom dialog och diskussion som 
medborgardygderna ges ett konkret innehåll” (s 337). Detta pekar även i 
riktning mot det nära sambandet mellan en demokratisk innehållsdimen-
sion, till exempel via talet om medborgerliga dygder, och en kommunika-
tionsdimension som tidigare antytts. En demokratiskt medveten medborgare 
är också en samtalande medborgare som har det gemensamma i åtanke och 
som även ser bortom sina egna intressen.

För att sammanfatta resonemanget så här långt är det min uppfattning att 
begreppen demokratisk medvetenhet och medborgerliga dygder kan bidra 
till att utveckla den demokratiska innehålldimensionen genom att innehåll 
mer konsekvent än idag väljs så att elevernas erfarenhet och en handlingsin-
riktning ges ett större utrymme i undervisningen. Detta kan till exempel ske 
genom ett ”återuppväckande” av tankar och idéer som explicit kommer till 
uttryck i kursplanen för ämnet samhällskunskap 1988 och som delvis fi nns 
närvarande i mål att sträva mot i dagens kursplan. Andra idéer kan hämtas 
från tankar om autentiska frågor och det fl erstämmiga klassrummet. För 
att de ungas erfarenheter och handlingsdispositioner ska kunna tillvaratas 
och utvecklas är det av avgörande betydelse att också lyfta fram kommu-
nikationens och klassrummet/skolan som en demokratisk miljö enligt vad 
som antytts ovan och som nu kommer att diskuteras vidare i fortsättningen 
av detta kapitel.

10.2 Fördjupad kommunikation genom deliberativa samtal
Utifrån den ökade uppmärksamheten på frågor om kommunikation, argu-
mentation och samtal i såväl samhälldebatten som talet om utbildning växte 
mitt intresse fram för att närmare undersöka kommunikationsdimensionen 
i skolans samhällsundervisning med hjälp av begreppet deliberativa samtal. 
I didaktiska sammanhang där kommunikationsfrågan sätts i fokus kan ett 
fl ertal tämligen skilda inriktningar iakttas alltifrån den enkla frågan ”hur” 
arbetet med ett visst innehåll ska bedrivas, det vill säga frågor om arbetssätt 
och metoder i undervisningen, till vidare aspekter av kommunikation såsom 
lärares och elevers interaktion. Det senare perspektivet är följaktligen det 
som har störst relevans när frågor om en fördjupad kommunikation står i 
fokus för intresset.

Tidigare i arbetet har jag talat om en deliberativ och kommunikativ 
vändning och hur dessa idéer i olika sammanhang kopplas till skola och 
undervisning. Det kanske allra tydligaste exemplet på den förändring som 
ägde rum under slutet av 1990-talet är den komplettering som gjordes till 
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Lpo 94 i den reviderade upplaga som gavs ut 1998 och även omfattar försko-
leklassen och fritidshemmet. Där anges nämligen följande tillägg, under mål 
att sträva mot, när det gäller kunskaper: skolan skall sträva efter att varje 
elev ”lär sig att lyssna, diskutera, argumentera” (s 12). Vidare framhåller 
till exempel demokratiutredningen att det är skolans uppgift att ”utveckla 
en förmåga till samtal och en ömsesidig respekt kring de frågor som binder 
oss samman” (SOU 2000:1, s 234) och i demokratipropositionen betonas 
värdet av att skolor främjar ett öppet diskussionsklimat för en framgångsrik 
undervisning i demokrati- och samhällsfrågor. Inom värdegrundsprojektet 
talas om värdet av samtal i skolan där olika uppfattningar bryts mot var-
andra. Den gemensamma kursplanetexten för so-ämnena i grundskolan 
uttrycker ”värdet av samtal och argumentation mellan företrädare för skilda 
åsikter” och bland elever och lärare fi nns ett (växande) intresse för diskus-
sioner kring frågor som berör.

I kapitel 7 redogörs för vad jag uppfattar som utmärkande för deliberativ 
kommunikation; det som jag också benämner deliberativa samtal. När ett 
antal gemensamma drag för sådana samtal summeras så handlar det om 
ett ömsesidigt övervägande – en öppen dialog och inte en debatt som ska 
vinnas. Den ömsesidiga respekten är ett nyckelbegrepp vid deliberativa 
överväganden – det gäller att lyssna till den andres uppfattningar och att 
sätta argumenten i fokus. Den intersubjektiva betoningen innebär också en 
strävan efter att alla ska ha samma möjligheter att komma till tals. En de-
liberativt inriktad medborgare uttrycker också en vilja att sätta det gemen-
sammas bästa framför ett egenintresse och att inta ett osjälviskt perspektiv 
och ha en insikt om att kunna vara felbar. Med koppling till den deliberativa 
demokratiteorin betonas en uppfattning om att deliberation skall resultera i 
ett beslutsfattande eller åtminstone ett ställningstagande. I detta perspektiv 
blir frågan om kollektiv viljebildning och konsensus viktig åtminstone i form 
av temporära överenskommelser. Härmed kommer vi också in på problema-
tiken kring det möjliga i att utveckla deliberationen i skolan till exempel i 
form av deliberativa samtal. Vad kan detta innebära för speciella svårighe-
ter och möjligheter i samhällsundervisningen? Deliberationen i skolan kan 
naturligtvis ges fl era olika riktningar. Mathews (1996) talar om ett ökat 
intresse för att undervisa om ”public decision making” och att ”only delibe-
ration will teach deliberation”. Englund (2000) betonar inslag av kollektiv 
viljebildning och konsensus medan Roth (2000) framhåller den deliberativa 
processens betydelse framför resultatet. Den sistnämnde författaren (2003) 
använder sig även av uttrycket en deliberativ undervisningspraktik. Kanske 
kan också Parkers (2002) tankar om en ”dubbel syn” på deliberation och 
undervisning användas för att något utveckla dessa tankar. Han talar dels 
om en undervisning med inslag av deliberation/deliberativa samtal, dels om 
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ett deliberativt förhållningssätt som resultatet av en lärprocess det vill säga 
en undervisning för deliberation. Hur kan dessa ”olika” sidor betraktas och 
hur hänger de ihop? Vilken roll spelar till exempel ”traditionella” samtal och 
diskussioner i skolans samhällsunder visning idag och vad kan en deliberativ 
kommunikation tillföra?

Enligt min uppfattning kan det, för att ”utveckla” deliberationen i sko-
lan, vara lämpligt att hålla isär dessa ”dubbla sidor” och att göra en viss 
skillnad mellan deliberation som beslutsfattande respektive deliberativa 
samtal i en undervisningspraktik till exempel inom samhällsundervisningen. 
En inriktning mot beslutsområdet och kollektiv viljebildning kan ske när 
diskussioner och samtal fördjupas för att fatta beslut om kursplanering och 
andra situationer när man beslutar kring vilken slags framtid ”gruppen vill 
kämpa för”. Det kan även gälla förhållningssätt och regler i den egna klas-
sen eller elevdemokratiska frågor på skolan. Samtalet som kunskapsprocess, 
eller en deliberativ undervisningspraktik, kan sättas i fokus när det handlar 
om att fördjupa lärandet och att utveckla ytterligare perspektiv kring olika 
samhällsfrågor. Etiska dilemman och kontroversiella politiska frågor (CPI) 
är exempel på frågor där överväganden kan resultera i ställningstaganden 
av olika slag, men det kan även gälla ett mer allmänt kommunikativt över-
vägande. Därigenom kan deliberativa attityder och färdigheter utvecklas 
längs fl era olika vägar (enligt principen som Parker framhåller med och för 
deliberation). I en kommunikativ undervisningspraktik är det även naturligt 
att elevernas delaktighet och medansvar ges sådana uttryck att man inom 
klassens eller gruppens ram bestämmer vilka kriterier för deliberativa samtal 
som ska tillämpas vid ett visst tillfälle eller i en viss situation. Därigenom 
ställs krav på att eleverna erbjuds möjligheter att utveckla olika deliberativa 
färdigheter och dygder så att de även kan deliberera kring själva proces-
sen.

Några faktorer kan anföras som stöd för en sådan uppfattning att delibe-
rationsprocessen kan ta sig olika uttryck i olika situationer. Gutmann och 
Thompson (1996) talar till exempel om att deltagare måste dela ett intresse 
för deliberation som en väg för gemensamma överväganden och ställnings-
taganden. Ett sådant intresse kan vara svårt att fi nna hos vissa elever när 
det gäller mer vardagliga diskussioner och samtal kring olika aktuella sam-
hällsfrågor om kravet på konsensus, enligt den deliberativa demokratiteorin, 
ska eftersträvas. Möjligheten att inta olika ståndpunkter i sådana samtal 
understryks av Larsson (2002) när hon utifrån sitt teoretiska perspektiv och 
sina erfarenheter av en multikulturell undervisningspraktik för fram tankar 
om klassrummet som en samtalsarena. När eleverna ska utveckla förmågan 
att ta ställning och ”att tänka utan ledstång” så är syftet, enligt Larsson, 
att de ska tränas i att leva tillsammans ”inte alltid i konsensus, utan också 
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med ibland oförenliga livsformer och oenighet” (Larsson 2002, s 37). Jag 
delar denna uppfattning och menar att även samtal med en sådan inriktning 
(dissensus) leder till att eleverna lär sig att kritiskt refl ektera bland annat 
över sina egna förgivettaganden också i enlighet med deliberativa ideal 
(jämför Englund 2003 och Mathews 1996)109. Det nyss sagda belyser även 
den komplexa benämningen och indelningen av olika slags samtalsformer 
i en fördjupad kommunikation och i ett fortsatt forskningsarbete behövs 
vidare studier inom detta område. En utgångspunkt kan därvid även vara 
dagens mer ”traditionella” diskussioner och samtal inom samhällsundervis-
ningen. Ett första försök att påbörja en sådan ”kartläggning” presenteras 
i bilaga 3.110

Genom en deliberativ inriktning av undervisningspraktiken kan skolans 
samhällsundervisning utvecklas i en riktning som möter önskemål från 
elever om en intressantare undervisning där de mer än idag kan diskutera 
svåra frågor som berör och där idéer från kursplaner om att mer utgå 
från elevernas intressen och erfarenheter tillgodoses. Detta kan även ske 
i enlighet med en del tankar som vi mött tidigare i arbetet från Dysthes 
idéer om det fl erstämmiga klassrummet. När Roth (2003) argumenterar 
för en deliberativ undervisningspraktik gör han det bland annat utifrån 
uppfattningen att barn och ungdomar därigenom ska få större möjligheter 
att utveckla en förståelse av ämnen och problem utifrån deras egna intres-
sen och erfarenheter. En sådan undervisningspraktik som Roth (2003) fö-
respråkar skiljer sig från dagens traditionella situation genom att det inte 
behöver vara läraren som förmedlar kunskaper och ”ställer frågor vilka 
formulerats på förhand” och ”inte heller bara stimulera lärandet av fakta 
inför prov och betyg” (s 43). Detta kan jämföras med Dysthes användning 
av begreppet autentiska frågor genom vilka eleverna får större möjligheter 
till egna refl ektioner och till att delta i samtal och diskussioner. I den fl er-
stämmiga undervisningen fi nns ett dubbelt syfte hos läraren; nämligen att 
lyfta fram det ämnesmässiga såväl som att stärka elevernas egna röster. 
Här fi nns, enligt min uppfattning, en väsentlig poäng som jag skulle vilja ta 
med mig till en klassrumssituation där lärande genomsyras av deliberativa 
överväganden – där klassrummet betraktas som en kommunikativ praktik. 
Genom en fördjupad kommunikation i enlighet med ett sådant synsätt kan 
ett engagemang utvecklas bland unga medborgare dels för att öka delak-
tigheten i skolvardagen, dels för samhällsfrågor som även får konsekvenser 
för det demokratiska engagemanget i samhället utanför skolan. Därigenom 
kan vi kanske också fi nna vägar till engagemanget via deliberation såsom 
Parker (2002) antyder. En annan intressant faktor i sammanhanget är också 
lärarnas inställning till dessa frågor och som följd av denna också deras 
agerande. Detta belyses främst i Dysthes studier kring det fl erstämmiga 
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klassrummet där två av de tre lärarna i studien framhåller dels sitt dubbla 
syfte att lyfta fram det ämnesmässiga såväl som elevernas deltagande och 
röster, dels att ett positivt resultat är en följd av ett medvetet träningsarbete 
och även överenskommelser med eleverna.

För att utveckla diskussionen ytterligare vill jag nu återvända till de 
gruppsamtal med lärare och elever som genomförts i denna studie. De elever 
som deltog i dessa samtal tycker att diskussioner och samtal är intressanta 
och viktiga för att lära om samhället. Liknande tankar kommer till uttryck 
även bland lärarna där diskussioner till exempel ses som viktiga redskap 
för att eleverna ska lära sig om demokrati. Trots detta förefaller elevernas 
”färdigheter” i att samtala och diskutera inte vara särskilt omfattande efter 
nästan 12 års studier i grund- och gymnasieskolan, särskilt inte i enlighet 
med den deliberativa samtalsidén. Detta kan exemplifi eras med följande två 
kommentarer: ”det brukar sluta med att man blir osams …” (AE2), ”och så 
slutar det med att någon som är väldigt dominant, pratar väldigt högt och 
kan formulera sig … så tycker alla så sedan” (BE1). Problematiskt i många 
samtalssituationer är också att en del elever inte alls deltar i diskussioner 
och att andra tar ett ”orättvist” stort utrymme; ”Det är ett himla sjå att få 
de där som hugger jämt att hålla tyst, de liksom kör över de andra, det är 
ett jättejobb” (AL3). Bland andra svårigheter/hinder som nämns handlar 
en hel del om problem kring för stora grupper för helklassdiskussioner och 
brist på tid och lokaler för att genomföra samtal och diskussioner i min-
dre grupper. Utifrån dessa få och kortfattade exemplifi eringar kan ändå 
den slutsatsen dras att samtalsklimatet skulle behöva förbättras på de nu 
nämnda punkterna. Detta ska dock jämföras med uppgifter som redovisas 
i undersökningen ”Ung i demokratin” där det framhålls att samtalsklimatet 
i klassrummen är bra eftersom ca 80% av eleverna upplever att de fritt kan 
ut trycka sina åsikter även om de avviker från lärarens eller klasskamrater-
nas. På den punkten fi nns det även positiva signaler i de samtal som jag har 
genomfört inom ramen för detta arbete. Flera elever framhåller nämligen 
att man efterhand har lärt sig att acceptera andras uppfattningar och åsikter 
och att det är viktigt att göra skillnad på sak och person. En annan aspekt 
som framträder i samtalen är att diskussioner i samhällsundervisningen idag 
handlar om att debattera och ofta för att vinna eller i alla fall inte ”förlora”. 
Detta visar sig bland annat som en osäkerhetskänsla och en oro över att ens 
egna argument ska vara otillräckliga för att stå emot andras uppfattningar 
och som många gånger resulterar i att man förblir tyst och inte deltar. Något 
som också kan sägas visa på behovet av att utveckla deliberativa attityder 
för att fördjupa och utveckla kommunikationen i riktning mot att de egna 
argumenten kan omprövas genom deltagande i diskussioner och samtal.111
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En annan utgångspunkt för den deliberativa kommunikationen i skolans 
samhällsundervisning kan tas i gymnasieskolans kursplan för samhällskun-
skap (2000). Där sägs att utbildningen i ämnet ”syftar till att med demo-
kratin som värdegrund bredda och fördjupa elevernas kunskaper om nutida 
samhällsförhållanden och samhällsfrågor”. I mål att sträva mot framhålls 
att skolan genom undervisningen i ämnet skall sträva efter att eleven ”om-
fattar och praktiserar demokratins värdegrund” (Kursplan 2000). Enligt 
läroplanens formuleringar kring värdegrunden ska individen fostras till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvartagande. I dessa formuleringar 
fi nns således något av en utgångspunkt för arbetet med en fördjupad kom-
munikation i samhällsundervisningen i gymnasieskolan. Vilka kopplingar 
kan göras till deliberativa överväganden genom läroplan och kursplanen 
i detta avseende? Den text som fört mig närmast frågor om deliberativa 
attityder, dygder och färdigheter är Gutmann och Thompson (1996). Den 
ömsesidiga respekten är, som jag framhållit ovan, deras nyckelbegrepp vid 
deliberativa överväganden. Och den kräver mer än av tolerans; nämligen 
såväl positiv attityd till, som ett konstruktivt samspel med, en person som 
man är oenig med. De tar också sin utgångspunkt i vad de benämner som 
traditionella medborgerliga dygder; såsom hederlighet, tolerans och respekt, 
men sedan tillkommer specifi kt deliberativa dygder. Det handlar om att 
anlägga ett bredare och mer osjälviskt perspektiv, att se det allmänna bästa 
och det för gemenskapen goda samt en vidsynthet med respekt för andra 
och deras uppfattningar. Till detta kan läggas en odogmatisk eller skeptisk 
inställning till sina egna uppfattningar, en självkritisk förmåga och en bered-
skap att kunna ompröva sina tidigare ställningstaganden. Här framträder 
ett antal ideal för en deliberativt inriktad medborgare och en utmaning att 
sträva efter när det gäller skolans fostran av sådana medborgare, för att 
exempelvis utveckla synen på diskussioner och samtal i samhällsundervis-
ningen. Samtidigt kan dessa ideal förefalla mer eller mindre oupp nåeliga 
i en många gånger tuff skolvardag, men de kan på samma gång vara en 
möjlighet att ta till vara, bland annat för att på olika sätt försöka leva upp 
till centrala mål i skolans styrdokument. Till de vanligaste invändningarna 
mot den deliberativa demokratiteorin hör, som tidigare nämnts i avsnitt 7.2, 
just uppfattningen om deliberationen som ett mer eller mindre ouppnåeligt 
ideal. En annan typ av invändningar mot den deliberativa demokratin är 
att ojämlikheter i samhället förhindrar ”verkliga” deliberativa övervägan-
den. Här är det emellertid min uppfattning att deliberativ kommunikation 
i skolan kan bidra till att reducera sådan ojämlikhet genom att unga med-
borgare erbjuds möjligheter att i exempelvis skolans samhällsundervisning 
utveckla deliberativa färdigheter och dygder i olika situationer utifrån den 
syn på fördjupad kommunikation som jag har redovisat i detta avsnitt. Av-
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slutningsvis vill jag även betona deliberationens möjligheter att exempelvis 
med en fördjupad skriftlig kommunikation (till exempel enligt idén med 
ämnesskrivbok eller genom olika former av datakommunikation) skapa 
ökade förutsättningar för ”tysta” elever att kunna delta i olika former av 
samtal och därigenom, genom samhällsunder visningen, utveckla sin kom-
munikativa kompetens. 

10.3 Elevers demokratiska delaktighet
Som framgår redan i förordet till denna licentiatuppsats har läroplanens 
formulering om att det inte är tillräckligt att i skolan förmedla kunskap om 
demokrati, utan att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsfor-
mer varit viktig i min yrkespraktik. Syftet med den tredje frågeställningen 
i denna licentiatuppsats är att undersöka hur en fördjupad delaktighet kan 
bidra till att utveckla en meningsfull och engagerande samhällsundervis-
ning för unga medborgare. Som tidigare framhållits så hänger de studerade 
demokratiska dimensionerna nära ihop. Val av innehåll i en demokratisk 
undervisningssituation och en verklig kommunikation är således, enligt 
min uppfattning, inte möjliga utan elevers delaktighet. Att demokratin, till 
exempel som värdegrund, innehåll och arbetssätt, är så tydligt uttryckt i 
skollag och läroplaner samt andra styrdokument borde garantera en väl 
fungerande demokrati i de ungas skolvardag. Att så inte är fallet framgår 
dock med stor tydlighet i de utvärderingar och forskningsrapporter som 
jag redovisat delar av dels i mina utgångspunkter, dels i kapitel 8. När av-
sikten nu är att utveckla ett resonemang kring den tredje frågeställningen 
vill jag ta en utgångspunkt i detta gap mellan retoriken kring demokratin 
i skolan och den verklighet som skildras från skolans vardag, för att sedan 
uppmärksamma möjliga vägar till en förändrad situation.

Elever har rätt till infl ytande och ansvar enligt läroplanen. Ibland, men 
inte särskilt ofta, talas även om deras rätt att vara delaktiga. Som jag fram-
håller i avsnitt 8.1 så handlar infl ytande om ”en möjlighet att påverka” 
medan delaktighet mer kan sägas gälla ”en aktiv medverkan”. Det fi nns ett 
annat sätt att peka på skillnaden mellan infl ytande och delaktighet som jag 
särskilt vill betona och som blir tydlig när det är fråga om elevers deltagande 
till exempel i planeringssituationer. Vid infl ytande handlar det ofta om att 
elevernas synpunkter kommer in i ett slutskede där man exempelvis får välja 
mellan färdiga förslag från läraren eller i vilken ordning som olika avsnitt 
ska studeras. Detta illustreras även med ett exempel från de gruppsamtal 
som redovisas i kapitel 9 och torde, enligt min erfarenhet, också vara det 
vanligaste tillvägagångssättet inom samhällsundervisningen idag. Om vi i 
stället för infl ytande här talar om elevers delaktighet så skulle det innebära 
att eleverna deltar i hela planeringsfasen genom att till exempel med lära-
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rens hjälp ta fram förslag och sedan besluta om dem. Mot denna bakgrund 
skulle jag vilja se en förändring från att tala om infl ytande till att tala om 
elevers delaktighet i skolans styrdokument och framför allt att lärare och 
elever i skolvardagen blir medvetna om den skillnad i innebörder som kan 
ligga i dessa båda begrepp. Mot detta kan invändas att det inte är säkert 
att alla elever vill ta det ”merarbete” som delaktighet kan innebära. Enligt 
min uppfattning kan det också vara så till viss del. Så länge som elever inte 
är vana vid att deras delaktighet efterfrågas och när de inte märker någon 
skillnad kan de vara avvaktande, men som bland annat framgår av de 
redovisade gruppsamtalen blir eleverna intresserade när de märker att de 
kan påverka arbetet i enlighet med sina önskemål. Detta kan även vara ett 
exempel där demokratiska vanor kan utvecklas i skolvardagen med koppling 
till demokratisk medvetenhet som tidigare diskuterats. Jag vill även hänvisa 
till den uppfattning som återges hos Dysthe (1996) där hon framhåller att 
elever är villiga att anstränga sig lite extra när de uppfattar att något är 
meningsfullt för dem.

Om vi så återvänder till skolvardagen och elevers uppfattningar om de-
mokratin i denna så konstateras till exempel i utredningen ”Ung i demo-
kratin” att eleverna har små möjligheter att påverka vardagliga situationer 
som de är missnöjda med. Skolans institutionella uppdrag att undervisa om 
demokratin förefaller fungera bättre än dess uppdrag som en demokratisk 
organisation. Någon annan slutsats kan inte dras när elevers främsta möj-
lighet att förändra vardagssituationer som de är missnöjda med är genom 
att byta klass eller skola. Dessa brister i skolans demokrati är allvarliga ur 
fl era aspekter; på individuell nivå såväl som på samhällsnivå. Ett exempel 
är att ungas uppfattning om demokratin i samhället ofta är densamma 
som deras uppfattning om demokratin i skolan. En annan hänvisning kan 
göras till Deweys syn på vanor och att vi formas av vår förmåga att lära 
av erfarenheten och att växa. Vill vi att våra barn och unga skall utveckla 
demokratiska vanor i skolan måste vi också utforma praktiken därefter, 
annars fi nns uppenbara risker med att den framtida demokratin allvarligt 
urholkas. I stället för att närma oss ambitionerna i demokratiutredningen 
och regeringens demokratiproposition, om skolan som en demokratisk arena 
där eleverna får uppleva demokrati i praktiken, kan konsekvenserna av den 
nuvarande situationen bli att vi kommer allt längre därifrån. En förklaring 
som diskuteras i ”Ung i demokratin” när det gäller skolans svårigheter som 
en demokratisk organisation är att många lärare har svårt att förena uppdra-
get att undervisa om demokrati med förmågan att utveckla elevernas erfa-
renheter i demokrati och att betrakta demokrati både som ett mål och som 
ett medel. En viktig orsak till detta är att skolans demokratiuppdrag, enligt 
min uppfattning, formuleras som alltför framåtsyftande – som just ett mål 
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som gäller för vuxna medborgare i samhället och inte här och nu i skolans 
vardag. Eleverna ska, exempelvis enligt kursplanen i samhällskunskap för 
gymnasieskolan, ges förutsättningar för att aktivt delta i samhällslivet och 
en beredskap för att hantera samhällsförändringar – inte utöva demokrati 
som unga medborgare. Ett annat exempel som jag tidigare i arbetet kritise-
rat, och som nämnts här ovan, är när det talas om att elever ska få uppleva 
demokrati i skolan; återigen – inte utöva demokrati. Samtidigt som det 
fi nns närmast obegränsade möjligheter att göra vardagliga prioriteringar i 
enlighet med en demokratisk praktik särskilt bland lärare i samhällskunskap 
på gymnasieskolans studieförberedande program. Ett sådant exempel som 
möter i mina samtal med elever är att i samhällsunder visningen anknyta till 
sådana näraliggande och aktuella saker som inträffar på den egna skolan 
eller i hemkommunen och som engagerar eleverna. De frågor av denna typ 
som eleverna pratade om hade inte alls tagits upp i undervisningen.

Sambandet mellan delaktighet, engagemang och lärande lyfts fram som 
viktigt i fl era av de texter som studerats inom ramen för detta arbete. 
Det gäller till exempel Skolkommitténs delbetänkande (SOU 1996:22) och 
”Ung i demokratin”. I kursplanen 1988 talas om den gemomslagskraft 
som inlärning genom egna upptäckter har och hur man genom val av sam-
hällsfrågor som eleverna intresserar sig för kan bidra till ett engagemang 
för samhällsarbetet. Liknande tankar förs även fram i gruppsamtalen med 
elever då de framhåller hur de blir mer engagerade när de får arbeta med 
frågor som berör dem och som de upplever att de har nytta av som medbor-
gare.112 Det är annars hos Dysthe som frågor om delaktighet, engagemang 
och meningsfullt lärande ges den mest konkreta utformningen. Hon tar 
sin utgångspunkt i det intersubjektiva samspelet mellan lärare och elever 
och understryker kommunikationens betydelse för att utveckla relationer 
som rymmer tillit och respekt. Genom fördjupad kommunikation (dialog 
och deliberativa samtal) kan eleverna utveckla en känsla av att just deras 
erfarenheter är viktiga eftersom läraren efterfrågar dessa och bland annat 
betraktar dem som ett kunskapsinnehåll tillsammans med annat innehåll 
i samhällsundervisningen (jämför med talet om autentiska frågor tidigare). 
Detta kan vara ett avgörande förhållningssätt för att lägga grunden för elev-
ers delaktighet och exemplifi erar den utvecklande kraft (educative power) 
som jag tidigare talat om. I Dysthes exempel framstår lärarnas betydelse 
för dessa frågor även på ett annat sätt, vilket framgår när hon beskriver 
en av de undersökta lärarnas pedagogiska fi losofi  som sammanfattas i 
följande mening: ”Om eleverna inte kan något blir de inte engagerade, och 
om de inte blir engagerade så lär de sig inget” (Dysthe 1996, s 169). Vidare 
poängteras sambandet mellan vardagskunskaper och skolkunskaper för 
att skapa engagemang; ”den enda motivation som varar är den som skapas 
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genom att man borrar sig ner i ett ämne och verkligen blir intresserad av de 
problemställningar som ligger där” (Dysthe 1996, s 169). Denna inställning 
möter också i samtalen med de elevgrupper som ingår i min undersökning 
och som redovisats i föregående kapitel. Det gäller bland annat när man 
tycker att man får göra alldeles för många och korta arbeten i stället för 
att få ta sig an något område som man kan få arbeta ordentligt med. Dessa 
elever tycker i samband med denna diskussion att de inte har haft några 
ordentliga utmaningar i ämnet samhällskunskap trots att de studerar på det 
samhällsvetenskapliga programmet. Detta understryker en annan aspekt 
som Dysthe berör, nämligen den att lärarna bör ha högt ställda förvänt-
ningar på eleverna. Men det är viktigt hur dessa kommer till uttryck och 
hur de stöds av lärarens interagerande i det kommunikativa mötet med 
eleverna i klassrummet.

10.4 En transaktionell syn på kunskap och de 
ungas lärande om samhället
I början av denna licentiatuppsats ställde jag frågan om vad jag kan få hjälp 
med att se genom att lägga Deweys texter bredvid en aktuell svensk kontext 
kring utbildning och demokrati med inriktning mot skolans samhällsun-
dervisning. Det kan vid en första eftertanke kanske förefalla svårt att fi nna 
någon inspiration eller vägledning kring en framtida samhällsundervisning i 
början av 2000-talet genom att vända sig till texter som skrevs för femtio till 
hundra år sedan. Det fi nns som tidigare antytts en hel del tidstypiska inslag 
hos Dewey som man, utifrån olika utgångspunkter, kan förhålla sig
kritisk till. Men det fi nns även tankar och idéer som har en mer tidlös 
potential. Detta gäller speciellt Deweys syn på lärande och hur kunskap 
förvärvas med en förankring i begrepp som erfarenhet, kommunikation 
och handling. Här fi nns bärkraftiga idéer som, enligt min mening, än idag 
kan vara grundläggande för synen på lärande och även utgöra en ”ram” 
för utveckling inom det didaktiska forskningsområdet. En tolkning som jag 
kan göra utifrån mina nuvarande kunskaper om pragmatismen och Deweys 
texter och kring de begrepp som står i fokus för denna framställning, är hur 
viktigt det är att försöka se helheter i lärande. Det gäller dels en helhet i hur 
Deweys olika begrepp kring kunskapsutveckling hänger samman, dels en 
helhet i hur olika demokratiska dimensioner i skolans samhällsundervisning 
samverkar vid en demokratifostran som sätter unga medborgare i fokus.

Det som jag uppfattar som grundläggande för denna helhetssyn är De-
weys transaktionsbegrepp. Därigenom erbjuds möjligheter att förstå ut-
bildning och lärande på ett annat sätt än vad som kan sägas vara en tra-
ditionell uppfattning. Särskilt uppfattar jag den sociala miljöns betydelse 
som en utvecklande kraft (educative power) och Deweys idéer kring skolan 
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som en speciell social miljö som vitala. Med Deweys konstaterande att 
vi aldrig fostrar eller utbildar direkt, utan ”indirekt medelst miljön” vill 
jag också lyfta fram betydelsen av att studera det sociala livet och dess 
förutsättningar i skola och klassrum som grundläggande för lärande om 
samhälle och demokrati. Enligt Dewey är det genom ett samspel mellan 
människan som en levande organism och hennes miljö eller omgivning som 
kunskap och handlingsmönster utvecklas. Eftersom människan påverkar 
omgivningen och denna i sin tur påverkar människan pågår ett ständigt 
utvecklande och ömsesidigt samspel mellan dessa. För att förstå den trans-
aktionella synen på kunskap hos Dewey spelar hans begrepp erfarenhet 
och kommunikation en framträdande roll, så som det också kan göra i 
skolans samhällsundervisning. Den mänskliga erfarenheten rekonstrueras 
kontinuerligt i kommunikativa möten. I en situation där kunskap utvecklas 
blir det särskilt viktigt att identifi era det Dewey benämner ”educative ex-
periences” – sådana erfarenheter som öppnar för möjligheter att utveckla 
ytterligare erfarenheter av allt högre kvalitet. En lärares viktigaste uppgift 
blir mot den bakgrunden att försöka både urskilja och klargöra vad som 
utmärker sådana erfarenheter och att låta dem få en viktig roll i relationerna 
med eleverna. Erfarenheten förändras och utvidgas genom kommunikation, 
bland annat genom deliberativa överväganden. ”Människor lever tillsam-
mans i ett samhälle i kraft av det de har gemensamt och kommunikation 
är det sätt genom vilket de får något gemensamt” (Dewey 1916/1999, s 38). 
Dewey sätter även likhetstecken mellan socialt liv och kommunikation och 
menar att kommunikationen och det sociala samspelet är bildande. Han 
drar också slutsatsen att kommunikationsprocessen – själva processen att 
leva tillsammans – är grundläggande för kunskapsutveckling. ”Den utökar 
och belyser erfarenheten, den stimulerar och berikar fantasin, den leder till 
ansvarstagande och noggrannhet och skänker liv åt tal och tanke” (Dewey 
1916/1999, s 40).

Min användning av Deweys texter som ett ”hjälpmedel” för att försöka 
(om)förstå skolans samhällsundervisning har inriktats mot hans syn på kun-
skap genom handling och som ömsesidig samverkan mellan människa och 
miljö där erfarenhet och kommunikation är två nyckelbegrepp. Genom hans 
syn på begrepp som vanor och dygder och moraliska överväganden (delibe-
ration) har jag kunnat utveckla min egen förståelse av centrala delar kring en 
ständigt pågående diskussion om demokrati och utbildning. Avslutningsvis 
vill jag med hjälp av min nuvarande uppfattning kring dessa begrepp försöka 
att fånga en helhetssyn kring hur skolans samhällsundervisning kan förstås 
utifrån syftet med denna licentiatuppsats och de frågeställningar som jag 
arbetat efter.
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En slutsats som jag kan dra är att en idealisk situation inom området 
utbildning och demokrati kan vara att betrakta skolor, inte som en plats 
där elever måste plugga in (reproducera) “ready-made knowledge” till ex-
empel om vårt politiska system som kan komma till användning senare i 
livet som vuxen, utan som en levande demokratisk miljö – ”a democratic 
community life of its own”. Skolan skulle då kunna fungera som en plats, 
i nära samverkan med det omgivande samhället, där unga medborgare lär 
sig/utövar demokrati med utgångspunkt i sina egna erfarenheter – ”conjoint 
communicated experiences” – och kring ett innehåll (samhällsfrågor) som 
intresserar, engagerar och berör unga medborgare. Demokratiska vanor och 
dygder samt fördjupad kommunikation utvecklas då genom delaktighet i en 
demokratisk och kommunikativ praktik i skolvardagen – att lära demokrati 
genom demokrati, att utveckla medborgerliga vanor och dygder genom att 
handla i enlighet med dessa. Eleverna – de unga medborgarna – bjuds in att 
vara delaktiga och medansvariga även i det ämnesmässiga innehållet utifrån 
sina erfarenheter, intressen och behov som unga medborgare. Detta kan 
ske till exempel genom att idéer kring autentiska frågor och en deliberativ 
undervisningspraktik vidareutvecklas; en praktik där det ämnesmässiga 
såväl som elevernas egna röster sätts i centrum för lärande om samhälle och 
demokrati. Att påbörja en förändring av synen på lärande om samhället i 
denna riktning skulle, enligt min uppfattning, kunna vara ett första steg när 
det, mot bakgrund av olika tillkortakommanden, gäller att omförstå skolans 
samhällsundervisning. Dessa tankar kan förhoppningsvis fungera som en 
inspirationskälla eller som en grundläggande ”ram” för ett förhållningssätt 
när didaktiska frågor om samhällsundervisningens innehåll och arbetssätt 
skall utvecklas i en konkret lärandesituation och i fortsatt forskning.
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”Wherever democracy has fallen, it was 

too exclusively political in nature. It had 

not become part of the bone and blood 

of people in daily conduct (...) unless 

 democratic habits of thought and action 

are part of the fi bre of a people, political 

democracy is insecure.”

John Dewey
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Bilagor
Bilaga 1.

Samtalsmall – elever 
Ni har nu snart 12 års erfarenhet av skolan.
Mitt intresseområde är demokrati och skola speciellt så som den kommer till ut-
tryck i samhällsundervisningen och särskilt i gymnasieskolan.
Nu är jag intresserad att samtala med er om era erfarenheter nu när ni snart lämnar 
den svenska skolan.
Höra er berätta om några tankar kring demokrati, skola och samhällsundervis-
ning.
Vad tänker ni på när det gäller demokrati i dessa sammanhang?

Vad är det man bör kunna för att vara demokratisk/en god demokratisk 
medborgare?

Hur lär man sig om demokrati på ett bra sätt i skolans samhällsundervis-
ning?

Vad har ni lärt er om demokrati?
Vad har ni upplevt som positivt? Vad har varit bra med samhällsundervisningen?
Varför upplever ni detta som bra? Varför tycker ni så?

Vad har saknats? Vad har varit negativt? Varför tycker ni så?

Har ni olika erfarenheter eller olika uppfattningar om detta? Berätta!

Kan ni beskriva (så detaljerat som möjligt) någon speciell situation där ni 
lärt er något avgörande om demokrati? (situationer där man gör något – vad 
betyder handling?)

Kan ni säga något mer om liknande situationer och varför ni upplevde detta som 
bra?

Har ni fl er exempel på detta? Olika uppfattningar? Berätta!

Finns det på samma sätt några exempel på motsatsen där det varit odemokratiskt 
i skola och samhällsundervisning? Hur har ni upplevt detta? Berätta!

Vilken roll spelar innehållet respektive arbetssättet för att man ska lära sig demo-
krati? Att man får vara med och planera och utvärdera sitt skolarbete?

Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   185Kent Larsson-LIC-K23102007.indd   185 07-10-23   11.46.4607-10-23   11.46.46



186

Vilken roll spelar de vardagliga situationerna i skola och klassrum för att 
utveckla kunskaper och färdigheter i och om demokrati?

T ex klassrumsklimat och relationer mellan er elever och mellan er och läraren?

Hur skulle ni vilja att samhällskunskapen ska utvecklas för att bättre kunna 
utveckla elevers demokratiska kunskaper och färdigheter än vad som sker 
idag?
Fördelar/nackdelar med olika förslag.

Om man vill utveckla barn och ungas demokratiska medvetenhet i Sverige 
idag, vad tror ni då är det viktigaste att satsa på? Vad fi nns det för hinder 
idag?

Vilken roll spelar skolan i detta jämfört med familjen, kompisar och samhället i 
stort t ex medierna?
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Bilaga 2.

Samtalsmall – lärare

Mitt intresseområde är demokrati och skola speciellt så som den kommer till ut-
tryck i samhällsundervisningen och särskilt i gymnasieskolan.
Jag är intresserad att samtala med er om era erfarenheter som samhällskunskaps-
lärare när det gäller demokrati i samhällsundervisningen. Att höra er berätta om 
några tankar kring demokrati, skola och samhällsundervisning.
Vad tänker ni på, mer spontant eller allmänt när det gäller demokrati i dessa sam-
manhang?
Demokrati prioriterat område i skollag, läroplan, kursplaner mm.

Vad är det man bör kunna för att vara demokratisk/en god demokratisk 
medborgare?

Hur lär sig elever om demokrati på ett bra sätt i skolans samhällsundervis-
ning, enligt er uppfattning?

Har ni olika erfarenheter eller olika uppfattningar om detta? Berätta!
Vilka är möjligheterna, vilka är svårigheterna?

Kan ni beskriva (så detaljerat som möjligt) någon speciell situation där
era elever har lärt sig något avgörande om demokrati?

Kan ni säga något mer om liknande situationer och varför ni upplevde detta som 
bra?
Har ni fl er exempel på detta? Olika uppfattningar? Berätta!
Finns det på samma sätt några exempel på motsatsen där det varit odemokratiskt i 
skolan och samhällsundervisning? Hur har ni upplevt detta? Berätta!
Vilken roll spelar innehållet respektive arbetssättet för att elever ska lära sig bra 
i och om demokrati? Vilka läromedel underlättar resp försvårar lärande i och om 
demokrati?

Vad betyder elevernas medverkan i planering och utvärdering av skolarbe-
tet?

Vilken roll spelar de vardagliga situationerna i skola och klassrum för att 
utveckla kunskaper och färdigheter i och om demokrati?

T ex klassrumsklimat och relationer mellan elever och mellan elever och lära-
ren?
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Hur skulle ni vilja att samhällskunskapen ska utvecklas för att bättre kunna 
utveckla elevers demokratiska kunskaper och färdigheter än vad som sker 
idag?
Fördelar/nackdelar med olika förslag.
Det talas mycket idag om en fördjupad kommunikation, dialog och samtal i dessa 
sammanhang? Vilken betydelse kan detta ha för att utveckla demokratin?

Om man vill utveckla barn och ungas demokratiska medvetenhet i Sverige 
idag, vad tror ni då är det viktigaste att satsa på? Vilka är möjligheterna? 
Vad fi nns det för hinder idag?

Vilken roll spelar skolan i detta jämfört med familjen, kompisar och samhället i 
stort t ex medierna?
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Bilaga 3.
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Noter
1 Jämför även Ungdom och makt (SOU1991:12), På ungdomars villkor (Prop. 
1998/99:115), Ung i demokratin (Skolverket 2001, Rapport 210 och Skolverket 
2003, Rapport 232) samt hur demokratifrågorna fokuserats i arbetet med ny skollag 
i betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet, SOU 2002:121.
2 Se till exempel Tomas Englund 1992a, b.
3 SOC-INN, forskningsgruppen Socialisationens innehåll och medborgarskapets 
dimensioner kallas också från och med 2002 för Utbildning & Demokrati. De 
avhandlingar som ligger närmast mitt ämnesdidaktiska forskningsintresse och 
som jag inspirerats mest av är Leif Östman (1995) och Anders Westlin (2000b) 
samt med inriktning mot elevdemokratiska frågor Eva Forsberg (2000). På ett mer 
övergripande plan kan även Ylva Boman (2002) nämnas, till exempel när det gäller 
avsnitt om bildning, dygder och deliberativ demokrati samt kopplingen till centrala 
delar kring John Deweys texter. 
4 När jag använder uttrycket samhällsundervisning avser jag dels undervisning 
inom SO-ämnena, i första hand ämnet samhällskunskap, dels sådan samhällsun-
dervisning som sker utanför SO-ämnenas schemalagda lektioner. Ett viktigt sådant 
område är lärande om samhället i förskolan, förskoleklassen och de tidiga skolåren 
där sh-ämnet antingen inte fi nns eller integreras i ämnesövergripande temaarbeten 
och i praktisk demokratisk färdighetsträning och kunskapsutveckling (till exempel 
klassråd och elevråd) samt i värdegrundsdiskussioner. 
5 Se till exempel Kent Larsson 2000a, b.
6 Jämför Gert Biesta (2003) när han diskuterar relationen utbildning och demokrati 
utifrån frågan om ”Demokrati – ett problem för utbildning eller ett utbildnings-
problem?”
7 När det gäller uttrycket demokratisk medvetenhet är jag införstådd med att med-
vetenhets- och medvetandebegreppen används med speciella innebörder inom olika 
riktningar inom fl era vetenskaper, främst fi losofi  och psykologi. Jag avser inte att 
fördjupa mig i denna problematik inom ramen för detta arbete utan närmar mig 
demokratisk medvetenhet utifrån en mer vardaglig språkanvändning. Jag kommer 
i stället att uppehålla mig mer vid de kvalifi ceringar som görs i de angivna källtex-
terna till exempel med hjälp av begreppen karaktärsegenskaper och medborgerliga 
dygder. Här fi nns även en intressant koppling till Deweys texter när han skriver om 
vanor, karaktärsegenskaper och dygder; något som han gör utifrån en social eller 
kollektiv utgångspunkt.
8 Jämför även följande citat från Skolverket (2000), En fördjupad studie om vär-
degrunden, s 7: ”Barn och unga efterfrågar en skola som mer utgår från de frågor 
som de själva funderar över, en skola som problematiserar och diskuterar svåra och 
kontroversiella frågor.”
9 Till exempel GP, 2002-03-11, Många unga hoppar av politiken, http://www.medie-
arkivet.se/medie- arkivet/sok/skolor/skolor.html, 2002-03-19 och DN, 2002-03-10, 
Ungas avhopp hot mot demokratin.
10 För texter kring vad detta arbete närmare innebär se Diana Hess (2002a, b) och 
not 75 på sidan 197. 
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11 Se till exempel ledaren i pedagogiska magasinet nr 2/2003, Lena Fejan Ljunghill 
(2003) och ett fl ertal artiklar i Krut, till exempel nr 107(3/2002), Lina Winkler och 
Linus Olofsson (2003).
12 Där inget annat anges är kursiv text i citaten förstärkningar i original.
13 Se not 1 och för en översiktlig framställning Myndigheten för skolutveckling 
(2003). 
14 Jag ser demokratiutredningens slutbetänkande och regeringens demokratipropo-
sition som en inspirationskälla till att ta upp vissa begrepp till övervägande. En del 
av texterna används även i mitt resonemang, men jag söker inte efter lösningar på 
de olika problem som pekas på. Utifrån det teoretiska perspektiv som redovisas i 
kapitel 4 och tankar kring demokrati i kapitel 7 är det även möjligt att förhålla sig 
kritisk till dessa arbeten. Detta är dock inte utvecklat inom ramen för denna upp-
sats, utan jag tar här en utgångspunkt i dessa begrepp för att bidra till en ständigt 
pågående diskussion om demokrati och utbildning utifrån ett didaktiskt fokus på 
olika demokratiska dimensioner i skolans samhällsundervisning.
15 Jämför för övrigt uttrycket ”uppleva demokrati”, vad innebär detta – ett väl pas-
sivt uttryck – inte utöva demokrati; gör man sig skyldig till samma passivitet som 
man själv kritiserar – fi nns det ett ”systemfel” i vårt tal om demokrati kopplat till 
barn och unga? 
16 Se till exempel Olga Dysthe (1996) och (2003).
17 Här kan jämföras med den målsättning som fi nns inom Didaktikforum vid 
Pedagogiska institutionen i Örebro att fungera som en sådan mångdimensionell 
mötesplats. Jämför även Eva Hultin (2003) när hon diskuterar frågor om didaktik 
och ämnesdidaktik utifrån svenskämnet och den syn på didaktiken som en mötes-
plats som hon skriver om.
18 Jämför den sammanfattning Gustavsson (2000) gör av detta synsätt i en sche-
matisk ”modell”: ”Praktik 1 – refl ektion, teori – praktik 2” (s 138). Jämför även 
Deweys inquiry-metod till exempel hos Sveinung Vaage (2003).
19 Jämför även Deweys syn att fi losofi , under vissa förutsättningar, kan defi nieras 
som den allmänna teorin om utbildning; Dewey (1916/1999), s 382.
20 Det engelska begreppet education översätter jag i detta sammanhang med under-
visning och i en del andra sammanhang med utbildning. 
21 “The pragmatic answer to this question is: by means of communication. How-
ever, not communication in the way in which it is understood in the tradition of the 
philosophy of consciousness, i.e., as a process of transfer from one consciousness 
to another, but as communicative action, i.e. the making of something in common. 
From the pragmatic point of view, education is seen as a participatory, co-construc-
tive process” (Biesta 1995, s 115).
22 Här väljer jag att använda citatet från den engelska originalupplagan, eftersom 
jag anser att den poäng Dewey vill göra av detta delvis går förlorad i den svenska 
översättningen. 
23 Kontinuitet och interaktion är, enligt Dewey, nära kopplade till varandra som 
erfarenhetens latitud och longitud.
24 I sin diskussion använder Gutmann bland annat begreppet ”conscious social re-
production” och hon lyfter fram värdet av att olika argument prövas i utbildningen 
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i en ständigt pågående diskussion i enlighet med idéer som ”the free ebb and fl ow of 
discussion” eller ”the great conversation of mankind”. Se även sidan 94–96.
25 ”In a democracy, the primary aim of education is to impart those democratic 
virtues such as tolerance, integrity, truth telling, impartiality, fraternity and the use 
of critical reason – virtues without which ‘conscious social reproduction’ would be 
impossible and ‘which are fundamental principles of the democratic way of life’” 
Carr och Hartnett (1996), s 188. 
26 Detta citat har jag hämtat från Matthew Festenstein (1997), s 88.
27 Ted Benton och Ian Craib (2001) gör en kort kommentar till begreppet ”the self” 
när de diskuterar pragmatism och symbolisk interaktionism. Med hänvisning till 
Mead talar de om att  ”the self  is a process, not an entity – an internal conversation 
between what those around me tell me about myself and my interpretation of that 
information as I go about my practical purposes in the world; […] the self arises in 
action, in doing rather than in being.” (s 87) Därmed betonas, så som jag uppfattar 
det, vikten av en kunskapsprocess förankrad i en demokratisk praktik som avgö-
rande för hur barn och unga kan ”utbildas” till demokratiska medborgare.
28 Se Dewey (1916/1999): kapitel 4 i Demokrati och utbildning.
29 Jämför även tankarna som återges hos Timothy H. Smith (1996), Dewey on 
Virtue; ”… virtue is indeed more caught than taught, … Dewey’s view that moral 
education, like poetry ‘teaches as friends and life teach, by being and not by ex-
pressing intent’”, s 3 av 4. Den sista delen av citatet kommer för övrigt från Dewey 
(1934/1989): Art as Experience. http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/96_
docs/smith_t.html, 2002-10-13.
30 Se till exempel Carsten Ljunggren (1996), bland annat s 43–47. 
31 Detta gäller allt från deliberation som allmänt övervägande, som praktisk och 
moralisk deliberation till sådana begrepp som i större eller mindre utsträckning 
kan kopplas till en fördjupad demokratisk kommunikation såsom exempelvis so-
cial discussion, scientifi c morale, social intelligence, refl ective thinking, socialized 
interests, och the process of inquiry.
32 ”Social intelligence” och ”refl ective inquiry” är ytterligare två centrala begrepp 
hos Dewey där mina kunskaper skulle behöva utvecklas vidare för ett fortsatt och 
fördjupat resonemang kring dessa frågor; något som skulle kunna vara den naturliga 
utgångspunkten för ett fortsatt arbete kring pragmatismens teorier exempelvis i ett 
kommande avhandlingsarbete.
33 Se bilaga 1: Samtalsmall – elever och bilaga 2: Samtalsmall – lärare.
34 Det är i kapitel 8 – Om refl exiv tolkning – som det aktuella exemplet fi nns.
35 Dessa idéer har vuxit fram främst bland feministiska forskare och då som en kri-
tik av mer traditionella forskningsprojekt där forskaren kontrollerar händelser och 
teorier (-bildning), utan att personer som är föremål för studier inbjuds att dela med 
sig av sina tankar i ett vidare sammanhang. Intervjuobjekten kan, så som jag förstår 
denna kritik, lätt bli offer för forskarens ”manipulationer” och snarast användas 
som redskap för att framhäva forskarens egen makt. Detta innebär i sin tur att 
viktiga röster tystas ner och att forskningsprocessen inte berikas i den utsträckning 
som är möjlig med ett annat, till exempel social-dialogiskt, förhållningssätt. Jag 
delar denna riskbedömning och ”tror” att det genom ett social-dialogiskt förhåll-
ningssätt delvis kan vara möjligt att komma bort från vad som kan uppfattas som en 
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asymmetrisk intervjusituation där forskaren kan ses som den som har ett överläge 
i mötet och därmed blockerar viss information eller vissa perspektiv.
36 En annan koppling som kan göras är till Donald Schön och hans forskning kring 
begreppet ”den refl ekterande praktikern” se till exempel Schön (1983). Han hämtar 
inspiration och idéer från pragmatismen och Dewey, som behandlar refl ektions-
processen och hur denna påverkar det mänskliga handlandet i How We Think 
(1910/1985) och How We Think: A Restatement of the Relation of Refl ective Thin-
king to the Educative Process (1933/1989). Dessa arbeten riktar sig i första hand 
till lärare och behandlar skolans undervisningsprocess och är således av särskild 
betydelse i detta sammanhang, varför jag hoppas kunna återkomma till dessa texter 
vid ett eventuellt fortsatt forskningsarbete. Frågor om refl ektion, dialog och samtal 
som kunskap i handling är även temat för Bengt Molander (1996). Jämför även 
Mats Börjesson (2003) där han förespråkar en refl exiv samhällsvetenskap utifrån 
ett diskursanalytiskt och konstruktionistiskt perspektiv.
37 Därmed ges även möjlighet att få information om hur de olika kurserna inom 
ämnet bidrar till elevernas demokratifostran.
38 Se även not 14 sidan 192.
39 För ytterligare ett sätt att se på dessa frågor jämför Ulrika Tornberg (2004), där 
hon diskuterar olika sätt att förstå språkundervisningens innehåll. ”Är det själva 
kunskapsstoffet, dvs. det planerade arbetet med ord, fraser, grammatiska strukturer 
och texter som utgör innehållet? Eller skulle innehållet också kunna förstås som det 
oväntade som sker när människorna som möts i undervisningen talar med varandra, 
skeenden som man inte kan förutse eller planera för?” (s 197).
40 Källa Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_
id=O242451, 2002-03-13.
41 http://g3.spraakdata.gu.se/osa/show.phtml?fi lenr=1/151/38601.html,
2002-03-19.
42 http://wl.ebolaget.com/Contents/Search.asp, 2002-03-19. Jämför även de engelska 
orden för medvetenhet, awareness och consciousnes samt uttrycken medvetna kvin-
nor = enlightened women och ett medvetet försök att = a deliberate attemt to enligt 
http://www-lexikon.nada.kth.se/cgi-bin/skolverket/sve-eng, 2002-03-19.
43 För en mer omfattande framställning kring historiemedvetande som didaktiskt 
begrepp hänvisas till Bernard Eric Jensen (1997): Historiemedvetande – begrepps-
analys, samhällsteori, didaktik.   
44 Källa Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_
id=203344, 2002-03-19.
45 Dokumentet har hämtats från Skolverkets webbplats och är utan sidnummer.
46 Källa Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=157751, 
2003-09-16. Enligt samma källa defi nieras begreppet dygdetik på följande sätt: 
”etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum. Enligt dygde-
tiken är tillvaron så komplicerad att det inte är möjligt eller lämpligt att låta vårt 
handlande vägledas av några enkla moraliska principer. Målet för den etiska fostran 
bör i stället vara att hos individen uppamma olika dygder, dvs. benägenheter att i 
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situationer av olika typer handla på ett moraliskt oklanderligt eller riktigt sätt.”
47 Dessa tre dygder är för övrigt identiska till namnet med de begrepp som SNS 
Demokratiråd använder när de mätt medborgarnas värderingar av olika dygder 
1987 och 1997. De har grupperat åtta respektive sexton olika dygder i fyra grupper 
benämnda kritisk rationalism, laglydighet, solidaritet samt delaktighet. (Petersson 
m.fl . 1998, s 130–131). En refl ektion från min sida gäller tänkbara orsaker till att 
delaktighet inte tas med i demokratiutredningens slutbetänkande; bedöms den inte 
som viktig eller ses den inte som en dygd? Även de beskrivningar av hur kritisk 
rationalism kan tolkas som jag återger i en följande mening har huvudsakligen sitt 
ursprung i SNS Demokratiråds formuleringar medan solidaritet beskrivs på delvis 
annat sätt i demokratiutredningens slutbetänkande. En intressant framställning och 
tolkning av hur intervjupersonerna i SNS Demokratiråds undersökning bedömer 
sitt eget och andras beteenden när det gäller olika dygder och konsekvenser av detta 
redovisas av Anna Blom Kemdal (2003).
48 Förutom att dialog, samtal och deliberation kan ses som centrala för att utveckla 
relevanta dygder i en demokrati som betonar deliberativa kvaliteter framstår här 
även ett nära samband med mellan mina innehålls- och kommunikationsdimen-
sioner.
49 I följande citat fi nns några intressanta synpunkter från medicinens område som 
pekar på en möjlighet att med hjälp av dygdetiken komma bort från den univer-
sella synen på moraliska och etiska frågor som även kan vara relevant för att göra 
en koppling till exempelvis skolan. ”Etisk kunskap och korrekta etiska omdömen 
vilar på universella moraliska principer. Det har åtminstone varit, och är i viss mån 
fortfarande, en dominerande uppfattning bland moralfi losofer. Även på andra håll 
inom den medicinska etiken idag återfi nns detta universalistiska synsätt. Bland 
annat sägs många betänkanden från olika utredningar grundas på vissa bestämda 
etiska principer.

Jag kommer att föreslå att ett rimligare alternativ fi nns tillgängligt, nämligen dygde-
tiken. Ett neo-aristoteliskt och icke-universalistiskt synsätt på etik stämmer bättre 
överens med våra faktiska moraliska värderingar och hur vi praktiskt resonerar i 
etik. Dygdetiken tar också i betydligt större grad hänsyn till de egenheter och den 
komplexitet som ofta präglar de moraliska problem vi möter i konkreta situationer. 
Dygdetiken kan, bland annat av dessa skäl, tillhandahålla en mer tillfredsställande 
vägledning och i större utsträckning ligga till grund för en sund kritisk hållning 
gentemot traditionella handlingsmönster jämfört med principbaserade etiska teo-
rier.”

http://www.bioethics.uu.se/symposium/abstracts/kihlbom.html, 2003-09-16 (Ulrik 
Kihlbom).
50 Modellen är inspirerad av framställningen i kursplanen 1988 och i Att undervisa 
i samhällskunskap. Jag ser den inte som en hierarkisk modell, utan att de olika 
stegen bör samverka till en helhetssyn på kunskap. 
51 Jag återkommer till detta i samband med att jag behandlar delaktighetsdimen-
sionen i kapitel 8.
52 I fortsättningen i detta avsnitt benämnd Kursplanen 94.
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53 Detta var också en omdiskuterad fråga i kursplanen och föremål för debatt.
54 Här kan nämnas att 1994 års kursplaner tillkom under en period med borgerligt 
regeringsinnehav och de båda andra under socialdemokratiska regeringar. För ett 
resonemang kring kursplaner som produkter av en specifi k tidsanda och som poli-
tiska (kompromiss)produkter, se Larsson (2000 b). 
55 Nystrand, M & Gamoran, A (1991): Instructional discourse, student engage-
ment, and literature achievement. Research in the Teaching of English, Vol. 25, 
no. 3:261-290.
56 Jämför även Dysthe 2003, s 52 när hon pekar på den nära kopplingen mellan 
det sociala och det kognitiva. ”I sociokulturella studier av lärande betyder det att 
föremålet för analysen inte är den enskilda eleven som lärande person eller läraren 
eller läromiljön utan hela aktivitetssystemet som består av samverkande individer, 
situationer, aktiviteter, ämnesinnehåll och de mer omfattande kontexter som bidrar 
till att ge mening åt det som sker.”
57 Vaage avslutar med att konstatera att skolans stora utmaning är att bidra till att 
utveckla kreativiteten – inte kväva den! Och han gör det bland annat med stöd i 
följande Dewey-citat: ”Kreativ aktivitet är vårt stora behov, men kritik, självkritik, 
är vägen till kreativitetens frigörelse” (i Vaage 2003, s 139).
58 Ett annat exempel som visar på intresset för kommunikation idag är antologin På 
väg mot en kommunikativ demokrati? under redaktörskap av Martin Kylhammar 
och Jean-Francois Battail (2003).
59 Jämför hur Sven Hartman (2003) sammanfattar dessa tankar hos Dewey: ”Kom-
munikation mellan olika parter i samhället såg han som livsnerven i den demokra-
tiska gemenskapen. Utan den uteblev den organiska dynamisk genom vilken ett 
demokratiskt samhälle kunde utvecklas och förbättras. Utan samtal och interaktion 
mellan människor kan inte samhället vidmakthållas” (s 28).
60 Källa Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_
id=228277, 2003-09-30
61 Källa Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_
id=O134729, 2003-09-30
62 Källa Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_
id=O307885, 2003-09-30
63 Larsson tilltalas av vad hon kallar Hannah Arendts livsprojekt, ”en enda lång 
argumentation för den politiska människan och mot alla former av totalitarism ... 
inom ett fält där fi losofi , politik och pedagogik korsar varandra” (Larsson 2002, 
s 34).
64 Se till exempel John Dryzek 2000.
65 Larsson (2000b).
66 Begreppen normativ och funktionalistisk demokratiuppfattning har Englund 
hämtat från Leif Lewin (1970): Folket och eliterna. 
67 För gymnasieskolans del även slutet av 1980-talet, jämför till exempel kursplanen 
i samhällskunskap 1988 och de exempel från denna som redovisats ovan i kapitel 
6.3. 
68 Kan dessa inslag ses som tidiga steg mot den kommunikativa inriktning av ut-
bildningen som senare ägt rum och som fått ett större utrymme i skolan till exem-
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pel genom arbetet med värdegrundsfrågorna samt inom didaktiken från slutet av 
1990-talet och som av Englund (2004) benämns den kommunikativa vändningen 
(s 22–23)?
69 Ett annat sätt att benämna denna form av demokratiteori är konkurrensde-
mokrati, vilket exempelvis görs i en kortfattad översikt över demokratiteoretiska 
perspektiv i Skolverket (2001): Ung i demokratin, Rapport 210, s 14–15. Där fram-
förs även några intressanta tankar kring (den delvis oklara och omdiskuterade) 
skillnaden mellan deltagardemokrati och deliberativ demokrati; ”… hos delta-
gardemokraterna fi nns en betoning på rätten att få vara med att bestämma (fatta 
beslut) medan deliberativdemokraterna snarare betonar rätten att få vara med att 
bestämma sig (inför beslut)” (s 15). För ytterligare tankar i ämnet se även Englund 
(2003), noten på s 52.
70 ”Deliberation, too, seems to be elitist, more appropriate to university seminars 
and scientifi c communities than to the general public” (Bohman 1996, s 3).
71 För en kortfattad översikt över ett antal kritiska uppfattningar kring den deli-
berativa demokratiteorin se exempelvis Scott London (http://www.scottlondon.
com/reports/tele.html, 2004-02-24). James Bohman (1996)  söker i sin bok Public 
Deliberation att utveckla den deliberativa demokratin som ett normativt ideal. Han 
gör detta genom att ta sin utgångspunkt i ett antal kritiska invändningar som riktats 
mot denna såväl i inledningen som mera utförligt i kapitel 3.
72 Se även kapitel 9 och några av mina kommentarer utifrån de samtal som jag 
genomfört med lärare och elever.
73 Jämför även not 24 på sidan 192.
74 Jämför även den framställning som görs hos Matthew Pamental 1998 och som 
jag delvis följer.
75 Jämför den verksamhet som bedrivs av Kettering Foundation. 
http://www.kettering.org/Programs/Public_Choice/public_choice.html, 2003-12-
17. Även i Norden pågår ”försök” utifrån näraliggande idéer till exempel i Danmark 
och Norge, se bland annat ARENA: http://www.arena.uio.no.
76 Ett exempel är det arbete som sker vid University of Wisconsin-Madison under 
professor Diana Hess ledning där man bland annat samarbetar med olika skolor 
där kurser i Controversial Public Issues Discussions ges. För texter kring vad 
detta arbete närmare innebär, se exempelvis Hess (2002a, b) samt
http://www.indiana.edu/%7Essdc/cpidig.htm, 2003-09-30 och 
http://www.ericfacility.net/databases/ERIC_Digests/ed327453.html, 2003-09-30
http://www.outreach.washington.edu/k12/talk.asp, 2003-09-30
77 Ett exempel är kurser för lärare i simuleringar och rollspel som idag erbjuds genom 
Den globala skolan. Se till exempel Karin Lindgren (2004) i Skolvärlden nr 7 och 
Yngve Hansson (2004): Simuleringar – för lärande och insikt. 
78 Democracy, Education and Citizenship. Towards a Theory on the Education of 
Deliberative Democratic Citizens.
79 Jämför även den kritik som på ett liknande sätt kommer till uttryck hos Dysthe 
och som jag behandlar ovan i avsnitt 6.4. 
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80 Jämför sh-ämnets möjligheter att vara det goda exemplet så som det bland annat 
kommer till uttryck hos några av de elever som jag samtalat med, se vidare kapitel 
9, sidan 154.  
81 Jämför här även möjligheter att utnyttja olika former av datakommunikation 
eller chat för en fördjupad kommunikation i deliberativ anda, se till exempel Jan 
Rydh (2003).
82 ”Deliberation not only teaches a practical political skill; it teaches a way of thin-
king and knowing that depends on public dialogue” se även sidan 63. 
83 Jämför även användningen av ämnesskrivboken som ett kunskapsunderlag för 
fördjupande kommunikation i de undervisningsexempel som följer i avsnitt 7.4.
84 http://www3.skolverket.se/ki03 front.aspx?sprak=SV&ar=0304&infotyp=23&
skolform =11&id=3882&extraId=2087, 2004-01-12.
85 Jämför även Dewey om deliberationen på sidan 47; ”to be slow, unhurried”.
86 Jämför ovan när Parker skriver om att kunskapsinnehållet i deliberationen kan 
bli otillräckligt och hur det här nämnda arbetssättet kan vara ett exempel på hur 
kunskaper formuleras och tas med till samtalet för att ge detta en djupare dimension 
– med andra ord ett exempel på hur ”knowledge can be brought to deliberton”.
87 En högstadieelevs kommentar återgivet av Jan Nilsson i pedagogiska magasinet, 
nr 3/03 i brev om Skolan och demokratin.
88 Källa Nationalencyklopedin:,
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O133672, 2003-10-20,
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O133521, 2003-10-20.
89 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 2003-10-20.
90 http://wl.ebolaget.com/Contents/Search.asp, 2004-03-11. Jämför Margreth Jo-
hansson (2003) när hon diskuterar användningen av dessa begrepp i en artikel om 
studentinfl ytande och Forsberg 2004, s 81 när det gäller kopplingen till maktbe-
greppet. 
91 Här kan en hänvisning även göras till Dewey. Han betonade till exempel i Mitt 
pedagogiska credo uppfattningen om ”utbildning som en levnadsprocess och inte en 
förberedelse för kommande liv” där tyngdpunkten i undervisningen inte bör ligga 
på vad som kommer att ske i en avlägsen framtid (Dewey 1980/2003, s 41 f.)
92 För vidare läsning på detta tema kan hänvisas till Gunnar Sundgren (1996): 
 Kunskap och demokrati. Om elevers rätt till en egen kunskapsprocess.
93 Jämför även den uppfattning som kommer till uttryck i Skolkommitténs betän-
kande, och som ligger nära mitt teoretiska perspektiv, att elevers infl ytande över 
sitt lärande inte i första hand är ett individuellt företag, utan att ”det är i kommu-
nikation med andra som eleven blir medveten om sig själv och om världen” (SOU 
1996:22, s 24).
94 Det skulle även vara intressant att fortsätta med att diskutera maktbegreppet i 
samband med dessa elevdemokratiska frågor, men det ryms inte inom detta arbetes 
ram. För den som är intresserad av det perspektivet vill jag hänvisa till Eva Forsberg 
(2004) där hon utifrån sin avhandling bland annat vidareutvecklar begreppet auten-
tisk makt som ett viktigt begrepp när frågor om elevinfl ytande sätts i fokus.
95 Jämför följande citat i en rapport från Demokratiforum: ”Hur de [eleverna] ser på 
demokratin i skolan smittar av sig också på hur de uppfattar demokratin i samhäl-
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let. ... Hur elever ser på sitt infl ytande, på undervisningen och på sina kunskaper 
påverkar också hur de ser på demokratins kvalitet. Det fi nns ett samband mellan 
intresset för politik och hur det är i skolan i form av infl ytande, kunskaper och 
syn på undervisningen.” http://www.gr.to/demokrati/pdf/demokratirapport.pdf, 
2004-02-25.
96 The International Association for Educational Achievement som är ett oberoende 
forskningsorgan med fl er än 50 länder representerade. (Skolverket 2001, Rapport 
210, s 6).
97 En demokratisk fostran – som ”ytterst handlar om att ge elever ett politiskt själv-
förtroende som medborgare” (Skolverket 2003, Rapport 232, s 44).
98 Se till exempel Skolverket 1998, Rapport 144, Vem tror på skolan? Attityder till 
skolan 1997.
99 Följande påståenden fi ck eleverna ta ställning till i vilken utsträckning de stäm-
mer överens med deras undervisningssituation på lektionerna i historia och sam-
hällskunskap: 

Eleverna uppmuntras skaffa sig en egen uppfattning i olika frågor

Läraren respekterar elevernas uppfattningar och uppmuntrar dem att säga vad de 
tycker

Eleverna känner att de kan säga vad de tycker även om de fl esta andra i klassen 
har en annan åsikt

Eleven kan öppet uttrycka åsikter som avviker från lärarens i politiska frågor och 
samhällsfrågor

Lärarna tar upp fl era olika åsikter och synvinklar när en fråga diskuteras

Lärarna uppmuntrar diskussioner i politiska frågor och samhällsfrågor
100 Ett annat konstaterande som görs är att undersökningen ”Ung i demokratin” ger 
”bilden av en gymnasieskola präglad av socialt betingade skillnader, vilket 1990-
talets reformering av gymnasieskolan var tänkt att förändra” (Skolverket 2003, 
Rapport 232, s 137). 
101 Jag har valt att använda den senaste läroplanstexten framför texten i Lpf 94 ef-
tersom den på ett intressant sätt uttrycker den förändrade syn på kunskap som skett 
i en del styrdokument under den senaste tioårsperioden (jämför även formuleringar 
i Skolverket 2001, Bedömning och betygsättning).
102 Se exempelvis formuleringen i den gemensamma kursplanetexten för de sam-
hällsorienterande ämnena i grundskolan. 
103 Jag har valt att utgå från läroplanstexten 1994 inledningsvis i detta avsnitt. När 
jag nu tar upp kursplanen 1988 vill jag uppmärksamma läsaren på att vi därmed för 
en kort stund återvänder till 1970 års läroplan för gymnasieskolan (Lgy 70). Syftet 
med denna disposition är dubbelt; dels är det för mig mer naturligt att ta utgångs-
punkt i läroplanen som övergripande för kursplanerna (även om framställningen 
inte blir strikt kronologisk i detta sammanhang), dels därför att det fi nns en likartad 
syn på många frågor mellan kursplanen 1988 och läroplanerna 1994. 
104 För ett exempel på tankar kring dessa frågor se Görgen Gustavsson (1999): Att 
studera samhället – en samhällsfråga – en arbetsmodell.
105 Som framhållits ovan i kapitel 5 på sidan 35 kallas de tre skolor där samtalen 
har genomförts här A, B och C-skolan. L står för lärare och E för elever. De fyra 
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deltagarna i respektive grupp ”namnges” med siffrorna 1–4. Kursiv text är mina 
frågor eller kommentarer inne i ett pågående resonemang. När det gäller utskrif-
terna av samtalen har, som tidigare också nämnts, talspråksformen använts. För 
att markera en ”kort funderande paus” i ett inlägg anges … , medan (…) används 
när ett kortare avsnitt har hoppats över i det utdrag som återges här.

106 Därmed fi nns inte utrymme för mer fördjupade studier till exempel inom 
demokratiområdet eller för att bjuda in eleverna i en mer omfattande planerings-
process.
107 Ytterligare underlag för att fördjupa begreppet demokratisk medvetenhet som 
didaktiskt begrepp kan erhållas genom den koppling till historiemedvetande och 
den didaktiska forskning som pågår inom det området och som jag kort berört ovan 
i avsnitt 6.1 med referens till Jensen (1997). 
108 Se de längre citaten från kursplanen 1988 i avsnitt 6.3.1 på sidorna 67–69.
109 Samtidigt vill jag även framhålla värdet av att eftersträva gemensamma överens-
kommelser i vissa situationer eftersom det ibland fi nns en ”oförmåga” att komma 
överens i klassen eller gruppen. Se Emma Arneback 2003, s 47. Jämför även den 
betoning av konsensus som görs av Skolverket 2000, En fördjupad studie av vär-
degrunden, s 9. Se citat sidan 27. 
110 Översikten över diskussioner och samtal i skolans samhällsundervisning ska ses 
som en första tentativ skiss för fortsatt diskussion och forskningsarbete. Det som 
nu redovisas i bilagan bygger enbart på sådant som tidigare presenterats i denna 
uppsats, varför särskilt det som benämns som dagens ”traditionella” diskussioner 
grundas på ett mycket begränsat underlag enbart från mina gruppsamtal. Det fi nns 
naturligtvis också många ”överlappningar” mellan de olika formerna av samtal, 
exempelvis fi nns det i dagens samtal inslag av fl erstämmig dialog och deliberativa 
samtal i olika situationer som inte synliggörs i denna skiss. 
111 Jämför även citaten på sidan 44–45 och hur Dewey (1927/1988) och Festensteins 
(1997) resonerar kring diskussioner och samtal. 
112 Jämför det delade ansvarets betydelse när det till exempel gäller val av sam-
hällsfrågor och tankar om medansvar som ett viktigt kompletterande begrepp till 
delaktighet – så att i stället för att tala om infl ytande och ansvar kanske det skulle 
vara mer fruktbart och utvecklande att tala om delaktighet och medansvar.
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