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1. Inledning 
 
Avsikten med detta arbete är att se närmare på hur demokratiarbetet fortgår inom den svenska 

skolan. Eftersom vi upplever att skolans styrdokument, såsom exempelvis Lpo 94, fokuserar 

på klassrumsdialogen som ett bärande fundament i den svenska skolans demokratiarbete så 

avser vi att i detta arbete se närmare på hur denna dialog dagligdags används i 

skolverksamheten.1 Undersökningen kommer att genomföras med avsikten att på detta sätt 

kunna granska hur demokratin fortlöpande implementeras i den vardagliga skolverksamheten. 

 

Detta är vidare en pedagogisk forskningsansats vars avsikt är att genomföras enligt en 

humanistisk forskningstradition. Vissa humanistiska forskare menar att det initialt i en 

undersökning är av vikt att redogöra för forskarens, eller som i detta fall forskarnas, 

ideologiska och vetenskapliga hemvist likväl som för annan relevant information om vad som 

kan färga det vetenskapliga arbetet under undersökningens genomförande, Gunnar Myrdal är 

en utav dem.2

 

Den ena författaren till detta arbete är 23 år invandrad flykting från Bosnien med muslimskt 

påbrå om än ej utövande muslim. Den andra författaren är 42 år, infödd svensk och medlem i 

den svenska statskyrkan om än ej utövande kristen. Till dessa olikheter finns det även en del 

gemensamma nämnare. Exempelvis, rent politiskt, intar ingen utav författarna någon 

ytterlighetsståndpunkt och är ej heller medlemmar i någon politisk sammanslutning. De 

kanske främsta gemensamma nämnarna emellan författarna är en delvis gemensam 

utbildningsbakgrund, i detta fall inom inriktning specialpedagogik likväl som inom den 

lärargemensamma pedagogikutbildningen. Till detta så ligger ämnesspecialiseringen, för 

båda, inom SO-området. Vidare så är det ett faktum att båda är män. Det är igenom dessa 

glasögon som vi ser närmare på undersökningsuppgiften. Med dessa ändå ganska betydande 

olikheter i ryggsäckarna så blir det av vikt för arbetets framskridande att vi som författare 

närmar oss undersökningsuppgiften utifrån en gemensam grund. Eftersom arbetet avses att 

genomföras i en humanistisk forskningstradition så blir den gemensamma grunden, i arbetet, 

en teoretisk förförståelse att utgå ifrån. 

 

                                                 
1 Uppsatsens syfte utvecklas vidare på sidan 16. 
2 Thorsten Nybom (2004): Weber. Föreläsning i kursen Historia - D. Humanistiska Institutionen. Örebro 
Universitet Muntlig källa. 2004-09-23. 
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Ytterligare en annan potentat inom den humanistiska forskningen, Max Weber, menar att den 

enskilda humanistiska forskaren istället för att i alla stycken dissekera, och utlämna, sig själv 

kan välja att frilägga ett, kanske officiellt uttalat, ideal kring hur verkligheten torde vara 

beskaffad. Genom att i undersökningen presentera och befästa detta ideal och vidare ställa 

undersökningens resultat i kontrast till detta ideal kan slutsatser sedan dras utifrån den 

genomförda undersökningen. Diskrepansen mellan det påbjudna, officiella, idealet och den av 

forskaren undersökta verkligheten innehåller närmast återkommande problem och 

missförhållanden som det är forskningens uppgift att nå ytterligare kunskap om, allt enligt 

Max Weber.3

 

2. Utbildningens kärna demokratibegreppet och dess utveckling 

 

Under den intensiva föreläsningsperiod som präglade uppmarschsträckan till denna c-kurs 

inom lärarprogrammet så problematiserades bland annat demokratibegreppet. Hur uttolkandet 

utav detta begrepp har förändrats utmed en tidslinjal. Under en föreläsning, med temat 

utbildning & demokrati, angavs att tiden direkt efter andra världskrigets slut präglades utav en 

demokratisyn där något utav andemeningen med uttolkningen utav demokratibegreppet 

viktade mot social jämlikhet mellan exempelvis olika samhällsklasser. Vidare hur denna 

uttolkning, av demokratibegreppet, utöver tiden allt mer viktat emot att sätta den enskilda 

individens frihet i fokus. Här angavs under föreläsningen 1994 som ett år då tonvikten emot 

den enskilda individens frihet blivit den förhärskande uttolkningen av demokratibegreppet.4 

Som en allmänt orienterande överblick duger denna presentation av demokratibegreppets 

förändrade uttolkning över tid. 

 

2.1 Demokratibegreppet enligt maktutredningen. 

 

Vid en något närmare studie visar sig åren 1985-1990 vara av vitalt intresse för 

demokratibegreppets huvudsakliga uttolkning i Sverige. Den svenska regeringen antog under 

1985 ett direktiv till en utredning om maktfördelning och demokrati i Sverige. I detta direktiv 

anges att det demokratiska idealet i Sverige ser ut enligt följande.5

                                                 
3 Ibid. 
4 Ljunggren, Carsten, (2005):Utbildning & demokrati. Föreläsning i kursen pedagogik med didaktisk inriktning- 
C: Pedagogiska institutionen. Örebro universitet. Muntlig källa. 2005-08-29 
5 SOU 1990:44 (1990): Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport. sid. 411 ff. 
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Gradvis utvecklades synen på medborgarnas rättigheter och den djupare 

demokratins förutsättningar. Den ekonomiska tillväxten gav 

medborgarna en ökad valfrihet. En jämnare spridning av de ekonomiska 

resurserna bidrog till att ge medborgarna mera likvärdiga möjligheter att 

forma sina levnadsvillkor också i stort. Den sociala demokratin 

garanterade allt fler medborgare en ekonomisk trygghet samt tillgång till 

bl.a. god sjukvård och god utbildning. Den byggdes upp under en ofta 

bred enighet om att en jämnare fördelning av resurser också bidrog till 

att fördjupa demokratin. Medborgarnas ökade inflytande i deras 

egenskaper av anställda var på samma sätt ett led både i demokratins 

utveckling och i produktionens förnyelse. Genom att vara aktiv på 

många områden – i allmänna val, som förtroendevalda i politiska 

församlingar, som medlemmar i föreningar och folkrörelser, i 

boendesammanslutningar och fackföreningar på arbetsplatserna osv. – 

deltar medborgarna i formandet av framtiden. Så såg och ser alltjämnt 

det demokratiska idealet ut i Sverige. […] Det demokratiska idealet i 

Sverige utgår från tanken att demokratin, den sociala tryggheten och den 

effektiva produktionen ömsesidigt förstärker varandra och utgör 

varandras förutsättning.6

 

När maktutredningen under 1990 lade fram sitt huvudbetänkande, Demokrati och makt i 

Sverige, inleddes utredningen med att en problematisering utav de, för utredningen, centrala 

begreppen makt, samhällsutveckling och demokrati vidtogs. Utredningens mening var att 

begreppen ifråga var notoriskt vaga och omstridda. Avseende själva demokratibegreppet så 

blev en frågeställning för utredningen om det fanns en speciell svensk variant utav demokrati 

och i så fall på vilket sätt den varianten förhöll sig till den stora, ständigt pågående, 

internationella idédebatten om demokratins innebörd. Utredningen menade vidare att dens 

egna direktiv knöt det svenska demokratiska idealet till idéerna om folksuveränitet och likhet. 

Till detta, menades, att förmågan till att kunna påverka förutsattes vara beroende utav den 

enskilda människans ekonomiska och sociala resurser, närmast att hela demokratins 

överlevnadsförmåga skulle vara beroende på huruvida en solidaritet emellan olika 

samhällsskikt kunde upprätthållas. Utredningens ledamöter menade, att det svenska 

                                                 
6 SOU 1990:44. Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport.  sid. 412. 
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demokratiska idealet på ovanstående sätt beskrivits som entydigt och stabilt berodde på att 

direktiven, till utredningen, hade passerat välkända oklarheter och spänningar vilka alla 

återfanns inom den västliga och svenska demokratidebatten vid denna tid. Utredningen 

syftade på  spänningar vilka alla kunde härledas till tolkningen av de två huvudsakliga 

demokratitraditionerna i Västeuropa, nämligen de samhällscentrerade och individcentrerade 

demokratitraditionerna. 

 

Maktutredningen påpekade att direktiven till utredningen, i sig, huvudsakligen sammanföll 

med den samhällscentrerade demokratitradition. Här framstår utgångspunkten vara ett suveränt 

folk och individens roll inskränks till att vara medlem utav ett samhällskollektiv där folket 

förutsätts ha en kollektiv identitet. Individen förutsätts, vidare, att ta ansvar både för egna och 

också för andras intressen genom att delta i den kollektiva gemenskapen. 

 

När det gäller den individcentrerade demokratitolkningen är utgångspunkten istället en suverän 

individ som tar ansvar för sitt eget öde. Här framhävs individens särart och att alla ska ges 

frihet att ordna de egna förhållandena med utgångspunkt ifrån de egna intressena och det egna 

samvetet. Gemenskapen ska inte här ingripa i de enskildas val så länge dessa inte skadar andra 

människor. En avgörande fråga, med detta perspektiv som utgångspunkt, blir hur individer kan 

skydda sig mot kollektiva beslut. Maktutredningen skrev vidare om hur en viktig del utav 

demokratiseringen gått ut på att finna en balans emellan den samhällscentrerade och den 

individcentrerade demokratitolkningen. Här framstår möjligheten att rationellt ändra 

preferenser och uppfattningar i skenet av argument framförda i en öppen och fri diskussion 

framstod som en grundbult, ja rent av en livsnerv för en väl fungerande demokrati.7 

Maktutredningen, som i mångt och mycket var en produkt utav 1980- talets senare hälft, kan 

sammanfattas med att den förkastade sina egna direktiv då dessa i all för hög grad präglats av 

en samhällscentrerad demokratitradition. 

 

I maktutredningen trycktes vidare på att när det gällde den, i direktiven förfördelade, 

individcentrerade demokratitraditionen så framstod en absolut grundförutsättning för denna 

demokratitradition vara individens möjligheter att rationellt ändra preferenser och 

uppfattningar i skenet av argument framförda i en fritt löpande och öppen diskussion. Detta 

framstod som grundläggande och livsnödvändigt för en demokrati enligt detta synsätt. 

                                                 
7 SOU 1990: 44. sid. 13 ff. 
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2.3 Demokrati enligt Habermas 
 

Någon som instämmer i ovanstående, den fria och öppna dialogens absoluta betydelse för en 

demokrati, är den tyske samhällstänkaren och socialfilosofen Jürgen Habermas. Habermas 

vilken drivs utav visionen att skapa en övergripande samhällsteori vilken, från en genomtänkt 

kunskapsbas, kan bidra till att avskaffa förtryck och förtingligande utav människor och som 

därmed kan bidra med att utveckla, och befästa, demokratiska former i det moderna samhället.8

 

Habermas, vilken var född 1929, växte till stora delar upp i nazityskland och beskriver själv i 

ett flertal olika intervjuer att han vid krigsslutet insåg att han växt upp i ett politiskt kriminellt 

system. För att undvika något motsvarande, ett historiskt återupprepande, så menar Habermas 

att det är av utomordentlig vikt att så många människor som möjligt deltar i den offentliga 

diskussionen; att formerna för kommunikationen aldrig blir så ensidiga att det därmed blir 

omöjligt för individerna att delta i samhällsdebatten. Ej heller får deras deltagande, i debatten, 

bli betydelselöst. En framkomlig väg att nå detta är att individerna för en dialog i viss 

självständighet ifrån etablerade institutioner.9

 

Under 1970-talet och vidare framåt inriktar Habermas allt tydligare sitt intresse emot att 

studera olika interaktions- och språkteorier. Habermas tycks mena att ett flertal av de befintliga 

teorierna har problem med att fånga helheterna i olika individers livsbetingelser. Habermas 

introducerar därför begreppen systemvärld och livsvärld och poängterar att en helhetsförståelse 

av en individ måste ta hänsyn till dennes systemvärld, den värld där individen utövar sin 

profession exempelvis i skola eller på sitt arbete. Likväl som till dennes livsvärld, den värld där 

individens hem, nära relationer etcetera dominerar.10 En framkomlig väg att nå denna 

helhetsförståelse för individens livsbetingelser är, enligt Habermas, den ständigt pågående 

dialogen. Habermas går så långt så att han menar att det förnuftsbärande i ett samhälle är den 

löpande, ständigt pågående, dialogen. Han menar vidare att utvecklingen i det moderna 

samhället gått dit hän att auktoriteter spelar en allt avtagande roll som härolder om sanningen. 

Numer måste de utsagor som tidigare, utifrån sin auktoritetsbas, var kritikimmuna motivera 

sina argument rationellt. Denna utveckling, emot en tilltagande rationell argumentation 

människor emellan, ser Habermas som den viktigaste utvecklingstendensen i det moderna 

                                                 
8 Månsson, Per (1998): Moderna samhällsteorier. sid. 310. 
9 Månsson, (1998): sid. 314. 
10 Månsson, (1998): sid. 319 ff. 
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samhället. Habermas menar att ett bra samhälle karaktäriseras av att så mycket som möjligt 

utav det kommunikativa handlandet, den mellanmänskliga dialogen, tillåts ske under så 

störningsfria förhållanden som möjligt. Här framstår den rationella argumentationen, 

praktiserad som den rationella dialogen, som den över allt annat stående vitalaste 

beståndsdelen.11

 

2.4 Skoldemokrati enligt Englund, ett svenskt upplägg av den deliberativa idén   
 
Det andra världskriget slutskede skapade, vilket vi tidigare nämnde, helt nya betingelser för 

skolans fortsatta arbete i det framtida svenska samhället. De tidigare traditionella värdena 

kunde inte fortsättningsvis utgöra grunden för en ideologisk institution som skolan var utan 

delvis nya ideologier och synsätt skulle framledes lyfta den svenska utbildningen. Demokratin 

får utmed en tidslinjal en allt större betydelse inom den svenska utbildningen. Åren mellan 

1985-1990 präglades av att den ekonomiska tillväxten, tillsammans med synen på de 

mänskliga rättigheterna, till vissa delar formade demokratuppfattningen i landet. Gradvis 

utvecklades synen på medborgarnas rättigheter och spridningen av de gemensamma resurserna 

möjliggjorde ett, ekonomiskt, mer jämställt svenskt samhälle. Inom den svenska utbildningen 

inträdde, enligt Tomas Englund, forskare vid pedagogiska institutionen vid Örebro Universitet, 

en förändring där utbildningens utformning gick från att ha haft ett gemensamt intresse i fokus 

till att mer betraktas som en egennytta för den enskilde eleven.  Att tyngdpunkten på detta sätt 

flyttats beskrivs av Tomas Englund i Boken om pedagogerna, som ett perspektivskifte från 

”Public Good” till ”Private Good”.12 ”Public Good” perspektivet presenterar synen på 

utbildningen där: 

 

”den kollektiva, gemensamma demokratiska bestämmanderätten över 

utbildningen förmedlad via staten eller en parlamentariskt vald 

församling på en lägre nivå är den grundläggande principen.”13

 

Englund menar att i ”Private Good” perspektivet ges bestämmanderätten över utbildningens 

innehåll och utformning i praktiken till elevernas föräldrar.14

                                                 
11 Månsson, (1998): sid. 326-340. 
12 Svedberg, Lars & Zaar, Monica (2002): Boken om pedagogerna. sid. 285 f. 
13 SOU 1999:93. Det unga folkstyret. Demokratiutredningens forskarvolym. Statens offentliga utredningar. sid. 
32. 
14 Ibid. 
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I en SOU utredning stammande från 1999 menar Englund att detta systemskifte sätter 

demokratiarbetet i bakgrunden och att kunskapsfrågan, inte minst i skolans styrdokument, lyfts 

fram på nytt som det primära.15 Englund uttrycker sin oro över detta systemskifte och anser att 

demokratiarbetet därmed sätts i ett helt nytt läge. Den tidigare demokratidebatten gällande det 

allmänna skolsystemet får, i denna nya situation, en helt ny dimension. Detta skapar i sig 

problem för det svenska skolväsendet och kan på längre sikt ge problem för det svenska 

samhället, menar Englund.16

 

Efterkrigstiden kännetecknades, i Sverige, av demokratiska beslutsfattande processer och utav 

försök till att modernisera samhället. Tanken var att skapa ett samhälle där individer med olika 

kulturella bakgrunder, alla, skulle erhålla en möjlighet att, inom olika arenor och institutioner, 

föra en fortlöpande dialog kring vad det innebär att leva i ett demokratiskt samhälle. Det 

svenska samhället har över tiden förändrats på vissa avgörande sätt, dagens samhälle är mer 

komplext och mer mångkulturellt än tidigare. Hur det, i detta förändrade samhälle, ska arbetas 

med värdegrunden och andra demokratiska genomgripande frågor är ingen lätt uppgift att lösa 

men detta är, menar Englund, väldigt viktigt att lyfta fram samt att sträva efter att sätta detta 

värdegrundsarbete i centrum av skolans demokratifostrande uppdrag.17 I en tilltagande 

utsträckning har den individuella friheten blivit väldigt stark i valen av individernas utbildning. 

Uppmarschen av olika former av fristående skolor förorsakade en debatt kring det svenska 

demokratiarbetet inom landets olika skolformer.18

 

Under 1990-talet har värdegrundsfrågor och andra demokratifrågor i ökande grad 

uppmärksammats på olika sätt inom den svenska skolan. Detta delvis för att en strävan varit att 

minska klyftorna bland eleverna. Skolverket och skoldepartementet har under senare år aktivt 

visat sitt stöd för det lokala arbetet med demokrati och värdegrundsfrågor. Delvis genom att, på 

uppdrag av regeringen, göra en studie kring arbete med demokrati på lokal nivå, vid de 

enskilda skolorna. I denna studie har värdegrundsfrågor problematiserats samtidigt som 

Skolverket har visat på fördelar med att värdegrundsfrågor lyfts fram och diskuteras inom 

dagens skola.19

 

                                                 
15 SOU 1999:93. sid. 34 f. 
16 SOU 1999:93. sid. 32 ff. 
17 Englund, Tomas (2000): Deliberativa samtal som värdegrund - historiska perspektiv och aktuella 
förutsättningar. sid. 3-14. 
18 SOU 1999:93. sid. 33 f. 
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År 2000 utkom Skolverket med en strategi för sitt eget arbete beträffande demokratifrågor. I 

denna strategi nämns att skolan bör utveckla demokratiska principer hos barn/unga. Vidare att 

hos dessa utveckla förmågan till kommunikation och därtill förmågan att föra en dialog så att 

de lär sig förstå skälen till sitt eget, men också till andras, handlande inom de olika situationer 

som dagligdags präglar varje skola. Skolverket är till detta av åsikten att den mångkulturella 

skolan inte ska ses som problematisk, utan lyftas fram som en möjlighet för den framtida 

skolutvecklingen.20 Vidare argumenteras det på följande vis: 

 

Inom modernare demokratiforskning har en s.k. deliberativ 

demokratisyn utvecklas, vilket sätter kommunikationen, samtalet, i 

centrum. Inom denna forskning använder man begreppet ”deliberativa 

samtal” för att beskriva de samtal där deltagarna får utrymme att ge 

uttryck för och överväga egna och andras åsikter och synpunkter. Sådana 

samtal betraktas som demokratins bärande element.21

 

I samspel och i samtal mellan människor samt mellan och inom grupper utvecklas människans 

demokratiska kompetens. I den moderna demokratiforskningen nämns den s.k. ”deliberativa 

demokratin” där samtalet/kommunikationen är en av huvudkomponenterna till bättre 

demokratiutveckling. Under 2000-talet har Tomas Englund fått i uppdrag av Skolverket att 

utveckla begreppet ”deliberativt samtal”, eftersom just samtalet anses som en viktig 

grundläggande komponent till ett bättre demokratiarbete inom dagens skola. 

 

Deliberation, i en vid mening innebär ömsesidiga övervägande av olika alternativ. Englund 

menar att detta begrepp måste förstås i samband med demokratibegreppet till innehåll och 

funktion som därmed strävar efter en förståelse till hur demokratin kan och bör fungera. Den 

deliberativa demokratins grundidé är inhämtad från den demokratiska majoritetsprincip som 

råder i det svenska samhället. Denna bygger på att individer som omfattas av beslutsfattandet, 

de som berörs, bör motiveras och att sakfrågorna sedan skall diskuteras bland dessa individer. 

En konsensus bör råda emellan individerna om vilka beslut de är oeniga om och om vilka 

alternativ som finns till dessa. Till detta, vilken procedur som ska användas vid det senare 

följande beslutsfattandet. Emellertid förutsätter en god demokrati att medborgarna har goda 

                                                                                                                                                         
19 Englund, (2000): sid. 3-14. 
20 Ibid. 
21 Englund, (2000): sid. 3. 
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deliberativa inställningar och ett samhälle som strävar åt ett deliberativt synsätt. För att 

”deliberativ demokrati” överhuvudtaget ska fungera krävs det att det blir ett medvetet val från 

medborgarnas, i detta fall elevernas, sida. Englund menar vidare, vilket är viktigt att poängtera, 

att utbildningssystemet har en central roll när det gäller det demokratiska samtalet eftersom det 

är i skolvärlden som olika värderingar genom samtal kan och ska mötas eftersom det i skolan 

dagligen sker olika samtalsprocesser.22 Men, vad är speciellt med det ”deliberativa samtalet”? 

Enligt Englund finns det tre punkter som urskiljer specifika egenskaper hos det ”deliberativa 

demokratiska samtalet”. 

 

 samtal där skilda synsätt ställs mot varandra 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 en kollektiv viljebildning, d.v.s. strävan att komma överens eller 

åtminstone komma till temporära överenskommelser.23 

 

Englund har, enligt uppgift, vid senare tillfälle lagt två kriterier till de tidigare skrivna 

punkterna om det deliberativa samtalet. 

 

 där auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas. 

 med inslag utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika 

problem respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro 

av läraren.24 

 

Andemeningen av ovanstående fem kriterier formar för oss, i denna undersökning, det vi 

menar med en funktionell dialog. I detta arbete används även begreppet dysfunktionell dialog 

vilket åskådliggör en dialog som står starkt i kontrast till ovanstående kriterier.25 Det 

deliberativa samtalet är ingen färdig produkt redo att lanseras ut i skolorna. Det är snarare en 

ansats till att överskrida den traditionella undervisningsformen och istället betona samtalet som 

något viktigt för eleverna i deras skolgång. Det är upp till läraren att tillsammans med eleverna 

använda sig av det deliberativa samtalet när tillfället så ges för att på detta vis skapa 

                                                 
22 Englund, (2000): sid. 3 ff. 
23 Englund, (2000): sid. 6. 
24 Wahlström, Lotta & Wegelius Ingela (2004): Elevers möjligheter till demokratisk utveckling i skolan. C-
uppsatser vid Pedagogiska institutionen. Örebro universitet. sid. 14. 
25 Förklaras närmare på sidan 17. 
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möjligheter för eleverna att diskutera värdegrunden och andra demokratiska frågor, menar 

Englund. Det deliberativa samtalet kan trots sina goda intentioner misslyckas men det är 

bevisat att just denna undervisningsform engagerar många fler elever än den traditionella 

undervisningen.26 I detta arbete avses begreppet deliberativt samtal som ett rationellt samtal 

där andemeningen utav ovanstående punkter råder och kännetecknar dialogen ifråga. Detta blir 

för oss det vi, i detta arbete, menar med det deliberativa samtalets anda. Ovanstående stycke 

har i mångt och mycket behandlat dialogen som den ideala vägen att befästa och förankra 

skolans demokratiuppdrag i densamma skolans elever. Nedanstående stycke kommer i sin tur 

att behandla några varslade problem med dialogen som ett demokratibärande fundament inom 

skolans utbildning. 

 

3. Bourdieus begreppsapparat och dialogens potentiella svagheter 
 

Den franske sociologen och samhällsteoretikern Pierre Bourdieu menar att inom en i ett 

samhälle avgränsad arena, såsom exempelvis den enskilda skolan eller enskilda klassen, 

återfinns så gott som alltid en speciell värdehierarki. Denna värdehierarki skiljer, vid en 

speciell tidpunkt, arenans önskade värden från de mindre önskade och oönskade värden som 

arenans aktörer har anammat. Bourdieus begrepp för denna avgränsade arena är fält. Kring 

detta begrepp bygger han sin fältteori med vars hjälp han anser sig ha ett relevant redskap för 

att avgränsa en arena och även urskilja denna arenas dominerande aktörers positioner från, 

densamma, arenans dominerade aktörers dito.27 Inom denna avgränsade arena, detta fält, 

återfinns så gott som alltid ett konkurrensförhållande emellan olika i fältet förekommande 

aktörer.28 I denna undersökning ser vi detta konkurrensförhållande som en konkurrens inom 

klassrummets väggar, då om lärarens uppmärksamhet. Bourdieu menar att studier utav 

exempelvis skolsystemet ger utmärkta möjligheter till att studera den kulturella överföringens 

olika fenomen och därigenom nå den nödvändiga kunskapen för att problematisera det samtida 

samhället.29

 

Året 1985, under intervju i den franska televisionen, utvecklar Bourdieu sina tankar kring de 

olika positionerna inom ett fält. Angående det språkliga utbytet påpekar han att det i varje form 

                                                 
26 Englund, (2000): sid. 13. 
27 Broady, Donald (1989): Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi. sid. 35-46. 
28 Carle, Jan (1998): Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion. I Månsson, Per, red: Moderna 
samhällsteorier, traditioner, riktningar, teoretiker. sid. 405 f. 
29 Bourdieu, Pierre (1992): Texter om de intellektuella. sid. 116 ff. 
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av språkligt utbyte återfinns styrkeförhållande emellan sändare och mottagare. Där betraktaren 

i gemen ser ett kommunikationsförhållande, ser Bourdieu ett maktförhållande. Ett 

maktförhållande där en sändare, utifrån en position upprätthållen av auktoritet, riktar sig till en 

mottagare som i större eller mindre utsträckning erkänner dennes auktoritet. Bourdieus 

hållning är att det som händer i en dialog, till och med själva innehållet i meddelandet, är 

oförståeligt så länge detta maktförhållande inte tas med i beräkningen. Vilket språk används, 

frågar sig Bourdieu, är det auktoritära språket som används eller sänker sig auktoriteten ner till 

den dominerades språk. Är detta fallet så använder sig troligen auktoriteten av en så kallad 

nedlåtenhetsstrategi. En strategi där auktoriteten ifråga uttryckligen abdikerar från den 

dominerande positionen för att på detta sätt komma inom räckhåll för den han vänder sig till, 

den av honom/henne dominerade. Genom att använda sig utav denna strategi drar auktoriteten 

nytta utav relationen, som består, samtidigt som han förnekar den då den inte bygger på en 

dialog emellan två jämbördiga parter. 

 

En annan strategi inom detta sammanhang är att den dominerade tvingas att använda 

auktoritetens språk, vilket är den vanligaste situationen. Den dominerade tvingas på detta sätt 

att prata ett brutet språk. Ett näst intill demolerat språk där dennes språkliga kapital till stora 

delar kommer att vara förstört. En följd utav denna strategi, enligt Bourdieu, är att den 

dominerades språkliga kapital genomgår en devalvering. Som en följd utav denna 

värdeminskning uppvisar ofta den dominerade aktören symptom på blyghet, skamsenhet och 

kommer därmed, sannolikt, att känna sig så besvärad att han framledes förblir tyst.30 Denna 

språkliga hierarki är något som, enligt Bourdieu, återfinns igenom hela samhällskroppen. 

Bourdieus absoluta uppfattning är att ingen samhällsinvånare är ovetande om, eller okänslig 

för, de språkliga klassningssystem som gäller i exempelvis det svenska samhället.31 När det 

gäller det pedagogiska språket menar Bourdieu att detta bör ses som en produkt utav en i fältet 

rådande speciell kontext.32

 

Ett annat namn för den i fältet rådande speciella kontexten är det rådande symboliska kapitalet. 

Bourdieu har här, från och till, experimenterat med olika underavdelningar till symboliskt 

kapital såsom språkligt kapital och utbildningskapital vilka alla, i detta arbete, får ses som 

                                                 
30 Bourdieu, Pierre (1992): Texter om de intellektuella. sid. 123 ff. 
31 Bourdieu, Pierre (1991): Kultur och kritik.  sid. 142 ff. 
32 Grenfell, Michael & James, David (1998): Bourdieu and Education, Acts of practical theory. Sid. 72 – 88. 
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former utav det symboliska kapitalet.33 Tanken med detta är egentligen inte speciellt svår att 

förstå. Precis som det är viktigt för en bonde på landsbygden att uppträda på ett gångbart sätt 

för att bli socialt accepterad blir det för den enskilde eleven, i det enskilda klassrummet, viktigt 

att uppträda på ett i klassrummet gångbart och accepterat sätt. Den som klarar detta kan sägas 

inneha det symboliska kapital som krävs, och är gångbart, i det fält denne verkar.34 I vår 

undersökning i det enskilda svenska klassrummet. 

 

I skenet utav ovanstående kan det vara på sin plats att redogöra för att Bourdieu är av den 

åsikten att den enskilde individen alltid reagerar och handlar i förlängningen till den, samma, 

enskilde individens inneboende habitus. Habitusbegreppet i Bourdieus begreppsapparat syftar 

emot att den enskilde individen bär med sig, en i individen nedlagd, inneboende referensram 

för agerande i olika situationer, dennes habitus.  Bourdieu menar att individens hela livshistorik 

har betydelse för den enskilda habitus som just den enskilde individen, i sig, har utvecklat. 

Bourdieu menar att specifika sociala miljöer och skeden formar individen mer än andra. Han 

ger exempel på barndomen såsom ett skede som formar habitus på ett grundläggande sätt, 

därför utgör det sociala ursprunget alltid grunden för individens habitus.35

 

Eftersom alla människor är individer så har alla även olika förmåga att dra nytta utav sina 

sociala erfarenheter från uppväxttiden. Därtill också olika förmåga att lära sig nya saker utav 

de olika nya situationer de hamnar i. Detta ser Bourdieu som något individbundet vilket 

resulterar i att två lika personer, såsom exempelvis två enäggstvillingar, kan ha helt olika 

förutsättningar att tillgodogöra sig en viss avgränsad social miljö, exempelvis inom ett fält. 

Även om barndomen alltid bör ses som en betydelsefull faktor för formandet utav den 

enskildes speciella habitus. Bourdieu exempelfilerar kring en fiktiv person utifrån den franska 

landsbygden. Hur denne genom att vara flitig i skolan sedermera blir antagen till 

universitetsstudier i huvudstaden där denne möter helt främmande sociala miljöer och med 

tiden får allt större ambitioner. Och om hur denne fiktive individs habitus ständigt måste 

omformas för att tillägna sig nya beteenden och förhållningssätt. Det är återkommande en fråga 

om att anpassa sig till de spelregler som gäller i den avgränsade arena, det fält, som den 

                                                 
33 Broady, Donald (1989): Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi. Sid. 7-13. 
34 Broady, sid. 1-19. 
35 Broady, Donald (1989): Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi. Sid. 20ff. 
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enskilde individen verkar i och därmed krävs det utav individens habitus att det är 

anpassningsbart om individen ska nå framgång.36

 

4. Forskningsfält 
 

Utav Bourdieus ovanstående tankar, och farhågor, om bland annat den löpande deliberativa 

dialogen går det att utläsa farhågor om att vissa individer, i vår undersökning vissa elever, 

kommer till korta i dialoger människor emellan. I vår undersökning så utspelas de intressanta 

dialogerna i skolmiljö, närmare bestämt i det enskilda klassrummet. De utspelas 

huvudsakligen, i växelverkan mellan den enskilde läraren och den enskilda klassens elever. 

Forskning som fokuserar på interaktionen emellan lärare och elever har på senare tid allt mer 

frekvent inspirerats av den ryske psykologen Lev Vygotskijs tidigare forskning.37 Vygotskij 

betonar i sin teoribildning interaktionens och kontextens betydelse för att nå framgång i det 

enskilda klassrummet.38 Andemeningen med vårt arbete går ut på att undersöka vilka de elever 

är som dels; kan tillgodogöra sig klassrumssituationen och därmed på detta sätt få skolans 

grundläggande demokratimål uppfyllda. Dels vilka elever som inte kan det. Exempelvis kan vi 

jämföra olika situationer i klassrummet mellan pojkar och flickor. 

 

Elisabet Öhrn, är en pedagog som har forskat kring dessa fenomen, hon hävdar att pojkar i 

olika klassrumssituationer har en framträdande roll och flickor en mer underordnad och 

tillbakadragen roll. Dock, har det under senare år diskuterats livligt, inom samhällsvetenskaplig 

forskning om hur dessa mönster håller på att förändras. Öhrn menar på att många forskare är 

överens om att flickor i klassrummet numer får betydligt mer utrymme och möjlighet till 

inflytande och kan därtill påverka klassrumssituationer på ett mer observerbart sätt. I dagens 

skola går det, enligt Öhrn, att möta flickor som tar plats, agerar medvetet och därmed skapar 

sig en maktposition. Detta samtidigt som de vågar konfrontera pojkar och också, allt oftare, 

lärare. Öhrn poängterar att flickor numer handlar på olika sätt för att synas och därmed 

förändra sin situation som tidigare ofta var som en underordnad grupp.39 Öhrns forskning tyder 

på att flickor lättare kan ta till sig den demokratifostrande uppgiften som skolan har eftersom 

                                                 
36 Carle (1998): sid. 371-412, speciellt sida 405. 
37 Bergqvist, Kerstin, Evaldsson, Ann-Carita, Lindblad, Sverker & Sahlström, Fritjof (2001): Introduktion och 
forskningsöversikt. I Sverker Lindblads & Fritjof Sahlströms, red: Interaktion i pedagogiska sammanhang, sid. 
23f. 
38 Ibid. 
39 Öhrn, Elisabet (2000): Elevers inflytande i skolan. Om kön, klass och förändring. I Ulla Tebelius & Silwa 
Claesson, red: Skolan i centrum, sid.  98-111. 
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det är just flickor som känner till vad det innebär att vara utsatta i klassrummet.40 Detta blir i 

sig intressant eftersom vi avser att undersöka om det finns skillnader mellan könen i den 

mellanmänskliga klassrumsdialogen. Hur detta i så fall förhåller sig gentemot det 

demokratideal vi redogjort för ute vid den skola vi har utsett till att genomföra vår 

undersökning vid. 

 

Enligt en skrift publicerad på skolverkets hemsida ses elever stammande ifrån olika etniska 

bakgrunder ofta, allt för ofta, som problem i den demokratiska svenska skolan. I denna uppsats 

sätts även elever med ursprung från etniska minoritetsgrupper i fokus. Detta eftersom vi anser 

att just dessa elever blir intressanta att observera i förhållande till den demokratifostrande 

uppgift som ingår i den svenska skolans uppdrag, detta uppdrag som omfattar alla elever i den 

svenska skolan. Tallberg-Broman, Rubinstein-Reich och Hägerström menar, i sin artikel, att ett 

genomgående drag i den svenska skolan är att minoritetseleverna kategoriseras på olika sätt. 

Skolan hänvisar till olika etniska bakgrunder, kulturella skillnader och framförallt skillnader i 

språket. ”Vi och dom” tänkandet uppges vara väldigt vanligt men samtidigt är normen ”Alla är 

vi lika” något som också präglar dagens skola. Eleverna förväntas anpassa sig till en slags 

skolram där det finns vissa normer och regler som eleverna förväntas följa. Om den enskilde 

eleven uppfattas falla ur dessa ramar betraktas denne som ett problem. Detta är något som 

minoritetseleverna upplever, närmast, dagligdags under sin utbildning. Vidare så tenderar 

skolan att generalisera dessa ”problem” till olika kollektiva grupperingar och detta i sig är, 

enligt dessa författare, väldigt problematiskt för den framtida demokratin.41

 

5. Problemformulering 
 

Under vår utbildning till lärare har vi som studenter inte kunnat undgå att notera den vikt som 

Örebro universitets lärarutbildning lägger vid skolans demokratiuppdrag. I arbetet med att 

fullfölja och förverkliga detta demokratiuppdrag framstår det deliberativa demokratiska 

samtalet som en rekommenderad framkomlig väg, för oss, i vår framtida yrkesroll som lärare. 

Vi ser i detta arbete skolans inre deliberativa samtal, i en fungerande form, som en ideal väg 

för att förverkliga värdegrundens demokratiuppdrag. Häri anknyter vi i vårt arbete till, såväl, 

                                                 
40 Ibid. 
41 Tallberg-Broman Ingegerd, Rubinstein-Reich Lena, & Hägerström Jeanette (2000): Likvärdighet i en skola för 
alla. Historisk bakgrund och kritisk granskning. sid. 137-187. 
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pedagogiska forskare såsom Tomas Englund likväl som till den tyske samhällstänkaren och 

socialfilosofen Jürgen Habermas. 

 

Någon som däremot varslar en fara med dialogen som ett bärande element i en demokrati är 

den franske sociologen och samhällsteoretikern Pierre Bourdieu vilken menar att det i varje 

kommunikationsutbyte återfinns ett styrkeförhållande där en sändare utifrån en 

auktoritetsposition riktar sig till en mottagare som i högre, eller lägre, grad erkänner dennes 

auktoritet. När en dialog inte bygger på en jämnbördig kommunikation utan istället sker 

utifrån en auktoritetsbas så menar vi att mycket utav andemeningen med det deliberativa 

samtalet går om intet. Om så skulle vara fallet, medför detta en risk för att skolans 

demokratiuppdrag, enligt vår utbildnings ideala utgångspunkt, inte kommer till sin fulla rätt. 

Därför vill vi med denna undersökning se närmare på hur detta förhållande framträder, om det 

överhuvudtaget framträder, i dagens svenska skola. 

 

6. Syfte 

 
Vårt syfte med detta arbete är att undersöka om några enskilda elever, eller grupperingar av 

elever, blir förfördelade i klassrumsdialogen i den utav oss undersökta högstadieskolan. 

Förfördelade i bemärkelsen att de i så fall återkommande negligeras eller kommer till korta på 

ett, för dem, negativt sätt i dialogen med klassläraren. Går i så fall detta fenomen att härleda 

till elevgrupper fördelade utifrån en könsaspekt eller från en etnisk minoritetsaspekt? 

 

7. Metod 
 

Den metod vi i denna undersökning valt för att nå vårt syfte är en klassrumsförlagd 

observation. I vår kurslitteratur framförs den teoretiska förförståelsen som ett verktyg vid en 

vetenskaplig observation. Karl Popper menar exempelvis att en vetenskaplig observerande 

undersökning aldrig tar sitt avstamp ifrån en ren och teorilös grund. Han menar istället att en 

observerande undersökning alltid utgår från ett visst perspektiv där vetenskapsmannen 

klassificerar fenomen och företeelser utifrån sitt intresse och sina synpunkter. Han menar 

vidare att forskaren i själva tolkningsförfarandet färgar observationen genom sin egen inre 

referensram, vilket starkt anknyter till Bourdieus teorier om habitusbegreppet. 
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Popper fokuserar vidare på forskarens medvetna eller omedvetna förväntningshorisont och 

hävdar att observationer vars utfall ligger i konflikt med forskarens initiala förväntningar i 

värsta fall kan undergräva hela den referensram kring vilken den enskilda 

forskningsuppgiften är disponerad. Vilket i sin förlängning skulle kunna innebära, för den 

enskilde forskaren, att en helt ny vetenskapssyn måste anammas. Vilket i sin tur blir till en 

positiv företeelse då ny kunskap på detta sätt nås.42 Vi avser att i vår undersökning finslipa 

den teoretiska förförståelsen ner till ett mindre antal konkret undersökningsbara 

observationspunkter, vilka alla ska ingå i vår verktygslåda. Efter utförd provobservation har 

vi beslutat att vart observationsintervall ska vara tjugo minuter. Detta för att vi som 

observanter ska kunna hålla fokus uppe hela den tidsperiod vi observerar. Vår metod blir 

därmed att i en klassrumssituation observera om följande företeelser föreligger. 

 

 Rationella replikskiften. Vi avser här ett funktionellt replikskifte där vi fokuserar på att 

formen för dialogen ska präglas av det deliberativa samtalets anda. 

 Dysfunktionella replikskiften. Vi avser här ett dysfunktionellt replikskifte där formen 

för dialogen står i kontrast till det deliberativa samtalets anda. 

 De elever som inte deltar i klassrumsdialogen utan förblir, i huvudsak, tysta. 

 

Vi vill här passa på att förtydliga att det vi avser med ett replikskifte är en del utav en dialog 

där både läraren och eleven kommer till tals. Ett exempel på ett sådant funktionellt 

replikskifte skulle kunna vara enligt följande. 

 

- Jag tycker att USA:s president George Bush verkar helt maktgalen, säger Johan. 

- Det kan man tycka men bör ändå komma ihåg att han är vald utav det amerikanska folket, 

säger läraren.  

 

8. Frågeställning 
 

Genom att använda oss utav de ovan redogjorda observationspunkterna som 

sorteringsinstrument till, den av oss observerade, klassrumsdialogen förväntar vi oss att kunna 

besvara följande övergripande frågeställning. Går det att se om några elever, eller grupper av 

elever, blir förfördelade i den demokratiska klassrumsdialogen? 

                                                 
42 Gilje, Nils & Grimen, Harald (1992): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. sid. 88 ff. 
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9. Fältförlagd undersökning  

 
Vi ämnar utföra den observationsuppgift som ligger till grund för detta arbete vid en 

högstadieskola belägen i en medelstor stad i Västmanland. Skolan i fråga har under detta 

skolår 480 elever inskrivna. Därtill tjänstgör ett 40-tal lärare och ett drygt 10-tal andra 

medarbetare inom skolans väggar. Skolan inrymmer också särskoleundervisning på 

högstadienivå samt en träningsskola. Skolans eget måldokument betonar följande hörnstenar 

då det gäller den egna pedagogiska verksamheten och vill med dessa stimulera eleverna till 

aktiviteter som leder emot: 

  

 Att skapa förståelse 

 Att konstatera 

 Att jämföra 

 Att analysera 

 Att dra slutsatser 

 Att generalisera 

 Att värdera 

 

Måldokumentationen berör skolans demokratisträvan mer specifikt genom att framhålla att 

elevernas demokratiträning kan ske genom att dessa deltar i elevråd och i olika 

kontaktgruppers arbete. Vidare kan detta ske genom att eleverna kontinuerligt tränas att delta i 

diskussioner och i samband med detta lär sig att acceptera demokratiskt fattade beslut. 

Måldokumentationen understryker också att det är eleverna och personalen tillsammans som 

utformar den berörda skolans ordningsregler. 

 

9.1 Den av oss undersökta kontaktgruppen 

 

Vi har i samråd med skolans rektor och biträdande rektor nått en överenskommelse om att 

hålla lärarkollegiet ovetande om vår observationsuppgifts kärna, dialogen. Vi inriktar vidare 

våra observationer mot en kontaktgrupp bestående av sjutton stycken elever i årskurs nio. 

Utav dessa sjutton är två elever konsekvent frånvarande, av övriga närvarande elever är åtta 

stycken pojkar och följaktligen sju stycken flickor. Vi avser härmed att nedan göra en 

närmare, fast avkodad, presentation av de olika elever som innefattas av vår undersökning. 
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1. Elev nummer ett är konsekvent frånvarande. 

2. Elev nummer två är en flicka av svenskt ursprung.  

3. Elev nummer tre är en flicka av svenskt ursprung. 

4. Elev nummer fyra är en pojke av svenskt ursprung. 

5. Elev nummer fem är en flicka av latinamerikanskt ursprung. 

6. Elev nummer sex är en pojke av svenskt ursprung. 

7. Elev nummer sju är konsekvent frånvarande. 

8. Elev nummer åtta är en flicka av kosovoalbanskt ursprung.  

9. Elev nummer nio är en flicka med ursprung från mellanöstern. 

10. Elev nummer tio är en pojke av svenskt ursprung. 

11. Elev nummer elva är en flicka av syrianskt ursprung. 

12. Elev nummer tolv är en pojke av kosovoalbanskt ursprung. 

13. Elev nummer tretton är en pojke av svenskt ursprung. 

14. Elev nummer fjorton är en pojke av kurdiskt ursprung. 

15. Elev nummer femton är en pojke av svenskt ursprung. 

16. Elev nummer sexton är en pojke av svenskt ursprung. 

17. Elev nummer sjutton är en flicka av svenskt ursprung. 

 

De två elever som vi ovan redogjort för som konsekvent frånvarande är detta på grund av att 

de för närvarande återfinns i en förberedelseklass då de är relativt nyanlända till Sverige. Av 

de återstående femton eleverna är, som framgår av redovisningen ovan, fyrtio procent av 

utländskt ursprung. Denna kontaktgrupp är ingen klass i traditionell mening. Dock utgör 

denna grupp en kärna utav elever som tillsammans med elever ifrån andra kontaktgrupper 

bildar en elevsammansättning starkt påminnande om den traditionella klassgruppen vid olika, 

skilda, lektionstillfällen. Mer precist så bildar denna kärna en traditionell klass tillsammans 

med elever från en annan kontaktgrupp vid ett specifikt undervisningsämne. Därmed kommer 

det av oss undersökta, olika, observationstillfällena alltid att omfatta kontaktgruppens elever 

men även innehålla elever från andra olika kontaktgrupper beroende på vilken ämneslektion 

vi väljer att observera. 
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9.2 Observationstillfälle 1 

 

Observationstillfälle 1 sker i samband med en lektion i svenska. Läraren drar initialt upp 

riktlinjerna för lektionens fortsättning och förmedlar i samband med dessa riktlinjer att han är 

av den åsikten att eleverna vid detta lektionstillfälle ska studera, ensamma, utan närvaro av 

någon bänkkamrat. Detta förklaras av att lektionen ifråga ska behandla ett sedan tidigare 

påbörjat skrivarbete. Eleverna samtycker till detta utan några synliga, eller hörbara, protester. 

Den som direkt utmärker sig är elev nummer 12, en pojke utav kosovoalbanskt ursprung, som 

framstår som en uppmärksamhetskrävande och dominerande elev i gruppen. Under den korta 

stund han befinner sig i klassrummet fäller han i samspråk med läraren 13 stycken 

funktionella replikskiften varefter han avviker till skolans bibliotek för vidare 

informationsinhämtning. 

 

Under observationstillfället så rör sig läraren emellan några utav klassens elever med vilka 

han samtalar längre eller kortare stunder i lågmäld ton. Från våra observationsplatser tolkar vi 

lektionen på ett positivt sätt. Samtalsklimatet med lågmälda, om än observerbara, samtal 

verkar präglas av den positiva deliberativa anda som vi redogör för i vårt teoriavsnitt. 

Samtalet avbryts plötsligt utav att en högljudd, arg, diskussion utifrån korridoren tillfälligt 

stör undervisningsklimatet Läraren en svensk man i övre medelåldern, beger sig ut för att 

stävja konflikthärden. När läraren, i denna situation, avviker ur klassrummet förändras inte 

ordningen i klassrummet på något nämnvärt sätt utan arbetet flyter vidare i en positiv anda. 

När sedan konflikthärden är stävjad så fortsätter det lågmälda samtalet observationstillfället 

ut. Lärarens intentioner framstår för oss, under vår observation, vara att i tur och ordning ge 

varje enskild elev den handledning denne behöver. Eftersom läraren rör sig metodiskt fram 

genom klassrummet kunde vi absolut inte märka någon som helst förfördelning utifrån de 

aspekter vi fokuserar på i denna undersökning, nämligen kön och etnicitet. Inte heller kunde 

vi notera att de lågmälda samtalen som fördes under observationstillfället hade någon form 

utav den dysfunktionella anda som Pierre Bourdieu varnar för i sin sociologi. Vi vill här passa 

på att betona att vårt observationstillfälle inte här, eller vid något annat tillfälle, täcker ett helt 

lektionspass utan alltid innefattar de tjugo minuter vi redogjorde för i vår metoddel. Vi avser 

att nedan, i tabellform, redogöra för det antal replikskiften vi nedtecknade under vår 

observation. 
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9.3 Observationstillfälle 2 

 

Även detta observationstillfälle sker under en lektion i svenska där klassammansättningen och 

läraren är den samma. Vid detta observationstillfälle så fortgår alltjämt det fördjupningsarbete 

som även präglade observationstillfälle nummer 1. Läraren fortsätter handleda eleverna enligt 

den metod som även präglade det tidigare observationstillfället, med lågmälda samtal på tu 

man hand. Ett huvudintryck ifrån observationstillfället är att läraren avhandlar elev efter elev 

närmast efter ett turordningssystem. Dock noterar vi att det vid detta observationstillfälle var 

något oroligare i klassrummet vilket framgick genom att ett antal elever utan att vänta på sin 

tur, högmält, påkallade lärarens uppmärksamhet. 

 

Övrigt att notera är att elev nummer 6 i vår observationsgrupp, en pojke utav svenskt 

ursprung, tillsynes inte tillgodogör sig lektionen överhuvudtaget. Utan han sitter mest och 

leker med sin penna. Detta lägger inte läraren i fråga märke till på ett för oss synbart sätt då 

ingen uppmärksamhet, under huvuddelen av detta observationstillfälle, riktas mot pojken i 

fråga. Först framemot observationstillfällets allra sista del får eleven någon uppmärksamhet 

utav läraren och då är denna initialt utav dysfunktionell karaktär för att sedan snabbt övergå 

till ett samtal präglat utav den deliberativa dialogens anda. Inte heller vid detta 

observationstillfälle kunde vi se att någon elev förfördelades utifrån ett köns- eller etniskt 

perspektiv. Dock är vi öppna för att ett sådant mönster kan framträda när vi i ett kommande 

skede kommer att sammanställa våra anteckningar över det totala antalet replikskiften under 

vår observationsperiod. I ett lågmält samtal med en utav oss observanter uttrycker läraren 

närmast en beklagan över den ringa dialogförekomsten vid detta observationstillfälle. Vi 

noterar detta och undrar stilla om vår observationsuppgift är avslöjad och i så fall av vem? 

 

9.4 Observationstillfälle 3 

 

Observationstillfälle nummer 3 är en lektion i SO där ämnet för dagen är USA och dess 

närmaste grannländer med fokus på dessa länders jordbruksförutsättningar. 

Observationstillfället inleddes med en närmast traditionell muntlig, fem minuter lång, ingress 

till det följande arbetsmomentet. Under denna inledande genomgång ställer läraren snabbt, 

och i huvudsak, frågor ut i klassen vilken densamme närmast omgående och i stor 

utsträckning besvarar självmant. Vid de tillfällen, under detta inledande moment, då en 

kontakt etableras med en enskild elev så uppstår en dialog mellan läraren och den enskilda 
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eleven. Efter detta inledande moment övergår klassen till att självständigt arbeta med 

arbetsuppgifter som anknöt till den tidigare genomgången. Under denna del av observationen 

övergår läraren till att bli en rörlig handledare i klassrummet till de elever som tydligast 

påkallar hans uppmärksamhet. Detta medför att vissa elever blir sittande sysslolösa medan 

andra arbetar självständigt vidare. Till detta så kommer en grupp utav elever vilka flitigt 

utnyttjar lärarens handledning, detta på ett närmast dominerande sätt i klassrummet. De tre 

elever som främst påkallar lärarens uppmärksamhet är de elever som vi i vår undersökning 

redogjort för som eleverna 2, 3 och 17. Intressant är här att notera att samtliga dessa tre elever 

är flickor av svenskt ursprung vilket talar för att den förändrade hållning som Elisabeth Öhrn 

behandlar, den att flickor tar allt större plats i dagens skola, bekräftas av denna observation. 

 

En parallell handling i klassrummet är att elev nummer 15 i vår undersökning återkommande 

försöker påkalla lärarens uppmärksamhet men blir återkommande avvisande bemött. Vi, som 

observanter, upplever att denne elevs språkliga kapital är gångbart i det klassrum vi 

observerar. Detta tydliggörs bl.a. av att elevens liknelser, som återkommande behandlar olika 

lantbruksredskap, aldrig uppmuntras utav läraren utan denne snarare ironiserar över denna 

elevs begreppsapparat.  Dock etableras en fungerande dialog mellan läraren och elev nummer 

15, en pojke av svenskt ursprung, mot slutet av detta observationstillfälle. Ett sammanfattande 

intryck är att kontaktgruppen vid detta lektionstillfälle hade tre dominerande aktörer, alla 

flickor utav svenskt ursprung. Den negativa uppmärksamhet som förekom i klassrummet 

riktades, som vi tidigare nämnde, främst emot elev nummer 15. Huvuddelen av övriga elever 

arbetade observationstillfället igenom i sin egen takt med tilldelade arbetsuppgifter medan 

några få utav gruppens elever blev sittande sysslolösa större delen utav observationstillfället. 

 

9.5 Observationstillfälle 4 

 

Även detta observationstillfälle sker under en lektion i SO där klassen och läraren är den 

samma. Detta observationstillfälle präglas av att eleverna arbetar enskilt med ett arbetshäfte 

vilket i detta stycke alltjämt behandlar USA och dess närmaste grannländer. Precis som vid 

förra observationstillfället är eleverna 2, 3 och 17 de dominerande aktörerna i klassrummet, 

nu tillsammans med elev nummer 6, en pojke av svenskt ursprung. Någon som påtagligt blev 

missgynnad vid detta observationstillfälle var elev nummer 10, en pojke av svenskt ursprung, 

vilken återkommande försökte påkalla lärarens uppmärksamhet utan att nå någon framgång 
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förrän strax innan observationstillfällets slut. Då inleddes dock en funktionell dialog mellan 

klassläraren och eleven i fråga. 

 

Återigen tydliggörs det faktum att elev nummer 15, en pojke av svenskt ursprung, har svårt att 

finna vägar för en rationell dialog med läraren i fråga. För att återknyta till vår teoridel och 

Bourdieus teorier om det, för individen, nödvändiga symboliska kapitalet i ett fält likväl som 

till diskussionerna kring de lingvistiska lagarna går det att förklara det vi observerar 

beträffande denna elev på följande sätt. Med utgångspunkt i Bourdieus teorier kring 

habitusbegreppet går det att dra slutsatsen att denna enskilda elevs habitus inte fullt ut är 

anpassat till det specifika fält som detta observationstillfälle i SO utgör. Vidare synliggörs de 

lingvistiska lagarnas språkhierarki i lärarens tillrättavisande utav eleven i fråga. De dialoger 

som utspelar sig har en, för oss, tydlig maktstruktur. En maktstruktur där den dominerande 

aktören utifrån sin auktoritetsposition vänder sig till den utav honom dominerade aktören, den 

enskilde eleven. Det vi tycker oss observera är att denna elevs språkkapital inte räcker till att 

nå framgång i fältet, det av oss observerade klassrummet. 

 

9.6 Observationstillfälle 5 

 

Detta femte observationstillfälle är ytterligare en lektion i SO. Initialt vid detta 

observationstillfälle så återknyter läraren till förra lektionstillfället då lektionen främst berörde 

Nordamerikas geografi, klimat samt på vilket vis industriproduktionen var fördelad utöver 

kontinenten. Fortsättningsvis under observationen så övergår lärarens introduktion till att 

eleverna självständigt arbetar med uppgifter utifrån deras egna studiehäften. Något som 

observeras under detta tillfälle är att elev nummer 8, en flicka av kosovoalbanskt ursprung, för 

första gången tar aktiv del utav dialogen och för en, i våra ögon, fullt rationell dialog med 

klassens lärare. Vidare observeras att klassläraren vid flertal tillfällen försöker att närma sig 

elev nr 6, en pojke av svenskt ursprung, men att dessa inviter till en dialog avisas av eleven. 

 

De under tidigare observationstillfällen dominerande eleverna 2, 3 och 17, alla flickor av 

svenskt ursprung, framträdde inte på samma dominerande vis vid detta observationstillfälle. 

Ett mönster som i och med detta observationstillfälle börjar skönjas allt tydligare är att ett 

flertal utav klassens flickor, med invandrarbakgrund, visserligen synes arbeta flitigt men gör 

detta i huvudsak utan en dialog med klassläraren. Tallberg-Broman, Rubinstein-Reich och 

Hägerström menar i sin artikel att elever med invandrarbakgrund ofta ses som ett problem 
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inom den svenska skolan. Våra observationer går, så långt, stick i stäv med detta påstående 

och de tjejer med invandrarbakgrund som vi här syftar på framtonar istället som något utav 

mönsterelever i klassrummet i en mer klassisk bemärkelse från den tid då den ideale eleven 

tyst skulle arbeta med sina uppgifter. Elisabeth Öhrn menar att ett traditionellt könsmönster, 

där flickor intar en underordnad roll, fortfarande går att observera i den svenska skolan. 

Denna underordning kan till vissa delar styrkas av våra observationer då flera utav 

invandrarflickorna intar en tyst och undanskymd plats i klassrummet. En orsak till detta skulle 

kunna vara, enligt den i Bourdieu grundade förförståelsen, att eleverna i fråga upplever att det 

egna språket inte fullt ut är tillämpbart i den arena, det fält, som klassrummet utgör. Följden 

utav detta skulle då vara, allt enligt Bourdieu, att dessa elever mer eller mindre tvingas till 

tystnad och tar på detta sätt inte del utav skolan demokratifostrande träning, den deliberativa 

dialogen. 

 

9.7 Observationstillfälle 6 

 

Observationstillfälle 6, en SO-lektion, präglas utav att en ganska ljudlig nivå råder i 

klassrummet. Detta medför att läraren återkommande manar till tystnad i klassrummet. Vid 

detta observationstillfälle påkallar elev nummer 13, en pojke utav svenskt ursprung, tidigt 

lärarens uppmärksamhet då denne stött på problem med en av de arbetsuppgifter som han 

tillsammans med sin bänkkamrat, elev nummer 15, en pojke av svenskt ursprung; arbetat med 

att lösa. Missnöjet över den tilldelade arbetsuppgiften är uppenbart och en närmast hård 

diskussion utav dysfunktionell karaktär bryter ut. Detta resulterar i att eleverna ifråga 

självmant lämnar klassrummet till förmån för ett, angränsande, mindre grupprum där 

studierna förhoppningsvis fortskrider. Enligt vår teoretiska förförståelse så menar Bourdieu att 

inom varje fält återfinns ett symboliskt kapital, ett gångbart språk och tillvägagångssätt, för att 

nå framgång inom den avgränsade arena som exempelvis ett klassrum utgör. Detta tyder vi till 

att dessa elever ej besitter det för fältet, nödvändigt, gångbara symboliska kapitalet. Även vid 

detta observationstillfälle så förefaller elev nummer 6, en pojke utav svenskt ursprung, vara 

upptagen med/utav sin egen inre värld och deltar inte till synes på något sätt i 

undervisningsmomentet. 

 

En kraftigt försenad elev nummer 12, en pojke utav kosovoalbanskt ursprung, anländer till 

klassrummet. Denne elev blir snabbt, precis som vid ett tidigare observationstillfälle, till en 

dominerande aktör i gruppen och observationen visar på inte mindre än tolv rationella och 
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därtill fyra dysfunktionella replikskiften inom loppet av tio minuter. Intressant att notera är att 

en av dessa dialoger behandlade det faktum att de båda, eleven och läraren, stod under 

observation och att de därför skulle tänka sig för vad, och hur, de pratade. Utav de annars så 

dominerande eleverna i gruppen, flickorna nummer 2, 3 och 17, är det vid detta tillfälle endast 

elev nummer 3 som utmärker sig med ett flertal rationella replikskiften kombinerat med ett 

enstaka dysfunktionellt sådant. 

 

9.8 Sammanställning av observationer 

 

Vi avser att nedan, i tabellform, redovisa de av oss utförda observationerna. Vi kommer här 

att redovisa varje tillfälle för sig för att sedan sammanställa alla observationer och redogöra 

för den i en särskild tabell. Utifrån detta material är vår avsikt att sedan kunna dra, mer 

långtgående, slutsatser om de dialoga mönster som framträtt under vår observerande 

undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25



9.9 Tabell 1: Åskådliggör replikskiften under undersökningens första observationstillfälle. 

Elev nummer:  Rationella replikskiften Dysfunktionella replikskiften
1.  Ej närvarande Ej närvarande 
2. Ej närvarande Ej närvarande 
3. 1 replikskifte Inga replikskiften 
4. 2 replikskiften Inga replikskiften 
5. 1 replikskifte Inga replikskiften 
6. Inga replikskiften Inga replikskiften 
7. Ej närvarande Ej närvarande 
8. Inga replikskiften Inga replikskiften 
9. Inga replikskiften Inga replikskiften 
10. 4 replikskiften 1 replikskifte 
11. 4 replikskiften Inga replikskiften 
12. 13 replikskiften 2 replikskiften 
13. Ej närvarande Ej närvarande 
14. Ej närvarande Ej närvarande 
15. Inga replikskiften Inga replikskifte 
16. 7 replikskiften 1 replikskiften 
17. 3 replikskiften Inga replikskifte 
 

 

 

 

 

9.10 Tabell 2: Åskådliggör replikskiften under undersökningens andra observationstillfälle. 

Elev nummer:  Rationella replikskiften Dysfunktionella replikskiften
1.  Ej närvarande Ej närvarande 
2. Ej närvarande Ej närvarande 
3. 6 replikskiften Inga replikskiften 
4. Inga replikskiften Inga replikskiften 
5. 5 replikskifte Inga replikskiften 
6. 5 replikskiften 1 replikskiften 
7. Ej närvarande Ej närvarande 
8. Inga replikskiften Inga replikskiften 
9. 6 replikskiften Inga replikskiften 
10. Inga replikskiften Inga replikskifte 
11. 14 replikskiften 2 replikskiften 
12. 8 replikskiften 2 replikskiften 
13. Ej närvarande Ej närvarande 
14. Ej närvarande Ej närvarande 
15. 8 replikskiften Inga replikskifte 
16. Inga replikskiften Inga replikskiften 
17. 3 replikskiften Inga replikskifte 
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9.11 Tabell 3: Åskådliggör replikskiften under undersökningens tredje observationstillfälle. 

Elev nummer:  Rationella replikskiften Dysfunktionella replikskiften
1.  Ej närvarande Ej närvarande 
2. 6 replikskiften 1 replikskiften 
3. 3 replikskiften Inga replikskiften 
4. Inga replikskiften 2 replikskiften 
5. Inga replikskiften 1 replikskiften 
6. 1 replikskiften Inga replikskiften 
7. Ej närvarande Ej närvarande 
8. Inga replikskiften Inga replikskiften 
9. Inga replikskiften Inga replikskiften 
10. 3 replikskiften 3 replikskiften 
11. Inga replikskiften Inga replikskiften 
12. Ej närvarande Ej närvarande 
13. Ej närvarande Ej närvarande 
14. Ej närvarande Ej närvarande 
15. 5 replikskiften 5 replikskiften 
16. 1 replikskiften Inga replikskiften 
17. 3 replikskiften Inga replikskiften 
 

 

 

 

 

 

9.12 Tabell 4: Åskådliggör replikskiften under undersökningens fjärde observationstillfälle. 

Elev nummer:  Rationella replikskiften Dysfunktionella replikskiften
1.  Ej närvarande Ej närvarande 
2. 12 replikskiften Inga replikskiften 
3. 5 replikskiften Inga replikskiften 
4. 1 replikskiften Inga replikskiften 
5. Inga replikskiften Inga replikskiften 
6. 9 replikskiften 3 replikskiften 
7. Ej närvarande Ej närvarande 
8. Inga replikskiften Inga replikskiften 
9. Inga replikskiften Inga replikskiften 
10. 2 replikskiften 2 replikskiften 
11. Inga replikskiften 1 replikskiften 
12. Ej närvarande Ej närvarande 
13. Ej närvarande Ej närvarande 
14. Ej närvarande Ej närvarande 
15. 2 replikskiften 4 replikskiften 
16. Inga replikskiften Inga replikskiften 
17. 5 replikskiften Inga replikskiften 
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9.13 Tabell 5: Åskådliggör replikskiften under undersökningens femte observationstillfälle. 

Elev nummer:  Rationella replikskiften Dysfunktionella replikskiften
1.  Ej närvarande Ej närvarande 
2. Inga replikskiften Inga replikskiften 
3. 2 replikskiften Inga replikskiften 
4. Inga replikskiften Inga replikskiften 
5. 1 replikskifte Inga replikskiften 
6. Inga replikskiften Inga replikskiften 
7. Ej närvarande Ej närvarande 
8. 5 replikskiften Inga replikskiften 
9. Inga replikskiften Inga replikskiften 
10. Ej närvarande Ej närvarande 
11. Inga replikskiften Inga replikskiften 
12. Ej närvarande Ej närvarande 
13. 2 replikskiften 1 replikskifte 
14. Ej närvarande Ej närvarande 
15. 2 replikskiften 1 replikskifte 
16. 4 replikskiften 2 replikskiften 
17. 3 replikskiften Inga replikskiften 
 

 

 

 

 

 

9.14 Tabell 6: Åskådliggör replikskiften under undersökningens sjätte observationstillfälle. 

Elev nummer:  Rationella replikskiften Dysfunktionella replikskiften
1.  Ej närvarande Ej närvarande 
2. Inga replikskiften Inga replikskiften 
3. 5 replikskiften 1 replikskifte 
4. Inga replikskiften Inga replikskiften 
5. Inga replikskifte Inga replikskiften 
6. Inga replikskiften Inga replikskiften 
7. Ej närvarande Ej närvarande 
8. 1 replikskifte 3 replikskiften 
9. Inga replikskiften Inga replikskiften 
10. Ej närvarande Ej närvarande 
11. Inga replikskiften Inga replikskiften 
12. 9 replikskiften 4 replikskiften 
13. 1 replikskifte 4 replikskiften 
14. Ej närvarande Ej närvarande 
15. 5 replikskiften 8 replikskiften 
16. Inga replikskiften Inga replikskiften 
17. Inga replikskiften Inga replikskiften 
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9.15 Tabell 7: Åskådliggör det totala antalet replikskiften under hela observationsperioden. 

Elev nummer:  Rationella replikskiften Dysfunktionella replikskiften

1.  Ej närvarande Ej närvarande 

2. 18 replikskiften 1 replikskifte 

3. 22 replikskiften 1 replikskifte 

4. 3 replikskiften 2 replikskiften 

5. 7 replikskiften 1 replikskifte 

6. 15 replikskiften 4 replikskiften 

7. Ej närvarande Ej närvarande 

8. 6 replikskiften 3 replikskiften 

9. 6 replikskiften Inga 

10. 9 replikskiften 6 replikskiften 

11. 18 replikskiften 3 replikskiften 

12. 30 replikskiften 8 replikskiften 

13. 3 replikskiften 5 replikskiften 

14. Ej närvarande Ej närvarande 

15. 22 replikskiften 18 replikskiften 

16. 12 replikskiften 3 replikskiften 

17. 17 replikskiften Inga 
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10. Slutdiskussion 
 
Vår observation utfördes på en kontaktgrupp där sjutton stycken elever i årskurs nio var 

skrivna. Utav dessa sjutton var vi redan initialt medvetna om att två elever ej skulle vara 

närvarande då de befann sig i en så kallad förberedelseklass på grund utav att de var 

nyanlända till Sverige. Ytterligare en elev, en pojke av kurdiskt ursprung, visade sig vara 

frånvarande under samtliga observationstillfällen. Orsaken till denna frånvaro har vi inte 

undersökt. Under våra observationstillfällen noterade vi 243 stycken replikskiften. Utav dessa 

bedömde vi att 188 stycken var av funktionell karaktär präglade av det deliberativa samtalets 

anda. Återstående 55 stycken repliker bedömde vi vara av dysfunktionell karaktär. Vilket 

innebär att i runda tal 77 procent utav de av oss observerade replikskiftena var präglade utav 

den deliberativa dialogens anda, och att näst intill 23 procent inte var det. 

 

Fördelade per, i undersökningen närvarande, elev så blir ett medelvärde drygt 17 replikskiften 

per elev under vår undersökningsperiod. Utav dessa så var en tänkt genomsnittselev inblandad 

i drygt 13 rationella och närmast 4 stycken dysfunktionella sådana under denna, densamma, 

undersökningsperioden. Nu består emellertid inte vår undersökning utav 14 stycken sådana 

”medelelever”. De elever som landade närmast denna snittelev var elev nummer 6 och elev 

nummer 16. Båda dessa elever är pojkar med svenskt ursprung. Noterbart är att elev nummer 

6 är en utav de elever som våra observationer tyder på har ”stuckit ut” i undersökningen 

genom, att ge ett intryck utav, att stora stunder befinna sig i sina egna tankars värld. 

 

Det intressanta, och hela tanken, med denna undersökning är emellertid att se närmare på 

vilka elever, eller grupperingar av elever, som kunde göra sig gällande i den av oss undersökta 

arenan, det enskilda klassrummet. Samt, vilket är intressantast, vilka som inte kom till sin rätt 

avseende ett relevant deltagande i klassrumsdialogen, den rationella deliberativa dialogen. Vi 

kommer att resultatredovisa på följande sätt: Då vår observationsgrupp i praktiken innehållit 

14 stycken elever har vi bestämt att indela dessa, i denna resultatredovisning, i tre 

tillnärmelsevis lika stora grupper rankade utifrån hur mycket funktionell dialog de deltagit i 

minus den dysfunktionella ordväxlingen som de också deltagit i. Detta ger i sin tur en 

resultatsiffra som vi använder för att rangordna eleverna till sina platser i de olika grupperna. 

Exempelvis så har elev nummer 2, en flicka utav svenskt ursprung, noterats för 18 stycken 

rationella replikskiften och 1 dysfunktionellt sådant. Detta ger eleven ifråga rankingsiffran 17 
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(18 – 1 = 17) på följande sätt har vi kategoriserat även övriga elever vilket vi tabellform 

redogör för nedan. 

 

10.1 Tabell: 8 Visar undersökningens fem mest privilegierade deltagare och dessas inbördes ranking. 

Elev nummer/kön/ursprung  Ant. rat. dialog – Ant. dys. dialog Rankning 

12/ Pojke/Kosovoalban 30-8 = 22 1 

3/ Flicka/Svensk 22-1 = 21 2 

2/ Flicka/Svensk 18-1 = 17 3 

17/ Flicka/Svensk 17-0 = 17 4 

11/ Flicka/Syriansk 18-3 = 15 5 

 

Den tredjedel utav de av oss observerade eleverna som har haft mest positiv dialoggrundad 

demokratisk träning under vår observationsperiod var följande elever. Eleverna nummer 2, 3, 

11, 12 och 17. Denna elevgrupp består utav tre flickor av svenskt ursprung, en flicka av 

syrianskt ursprung samt en pojke av kosovoalbanskt ursprung. Här är intressant att notera att 

fyra utav fem elever i denna privilegierade grupp är flickor. Flickor som har det gemensamt 

att de alla till synes har förstått att ta plats i elevgruppen. Dessa vars habitus är anpassat till 

det symboliska kapital som är gångbart i fältet, i det av oss undersöka klassrummet. Intressant 

är också att notera att procentandelen för eleverna med utländskt ursprung är 40 % vilket 

motsvarar dessa elevers andel i gruppen som helhet. Denna observation stärker den 

förändrade bild som Elisabeth Öhrn diskuterar om, den att flickor numer tar en allt större plats 

ute i skolorna. Anmärkningsvärt blir då också att en enda pojke tog plats i denna grupp. Att 

detta sedan var en pojke med kosovoalbanskt ursprung betyder att ingen enskild pojke med 

svenskt ursprung varit inblandad i en tillräcklig mängd funktionella replikskiften för att nå 

upp till den översta, mest privilegierade, tredjedelen utav klassens elever. Underförstått i 

Tallberg-Broman, Rubinstein - Reich och Hägerströms artikel är att det är invandrarelever 

som har svårigheter med att anpassa sig till den ”skolram” av normer och regler som råder i 

dagens skola. Detta förhållande styrks inte på något sätt av vår observation utan 

procentandelen invandrarelever, i denna mest privilegierade grupp, motsvarar andelen i 

kontaktgruppen som helhet. Vad har då dessa, till synes olika, elever för gemensamma 

nämnare? Med stöd från vårt teoriavsnitt hävdar vi att det förefaller troligt att dessa olika 

elevers habitus möjliggör ett gångbart handlande i fältet. Vilket i sin tur innebär att det 
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symboliska kapital som de enskilda individerna uppvisar är gångbart i det fält de verkar, det 

av oss undersökta klassrummet. 

 

10.2 Tabell: 9 Visar undersökningens mellersta grupp och dessas inbördes ranking. 

Elev nummer/kön/ursprung Ant. rat. dialog – Ant. dys. dialog Rankning 

6/ Pojke/Svensk 15-4 = 11 6 

16/ Pojke/Svensk 12-3 = 9 7 

5/Flicka/Latinamerika 7-1 = 6 8 

9/Flicka/Mellanöstern 6-0 = 6 9 

 

Av de fjorton stycken närvarande eleverna i vår undersökning så indelar vi fyra av dessa i en 

mellangrupp. De elever som återfinns i denna mellersta grupp är eleverna 5, 6, 9 och 16. 

Vilket innebär att dessa elever är två pojkar med svenskt ursprung, en flicka med 

latinamerikanskt ursprung och en flicka med sitt ursprung ifrån mellanöstern. Här noterar vi 

att femtio procent av vartdera könet ingår i denna mellangrupp. 

 

Vidare noterar vi att andelen elever med svenskt ursprung är procentuellt lika stor som 

andelen elever med utländskt ursprung vilka i denna grupp är något överrepresenterade. I 

denna grupp återfinner vi elev nummer 6, en pojke av svenskt ursprung. Detta finner vi något 

överraskande då denna elev är någon som vi återkommande, på ett mindre fördelaktigt sätt, 

lagt märke till under vår observation då denne stundtals verkat helt frånvarande. Att denna 

elev återfinns överst i rankingen i denna mellersta grupp tyder på att denna elev trots allt 

uppvisar det symboliska kapital som är gångbart i detta fält och därmed, i relativt hög grad, 

möter den demokratiska träning som den deliberativa dialogen innebär. Eventuellt skulle det 

med en något annorlunda teoretisk förförståelse kunna gå att härleda detta beteende till en i 

fältet ändamålsenlig strategi för uppmärksamhet och framgång. Detta är dock något som vi 

inte kan härleda till någon teoretisk förankring och förblir därmed endast en av oss noterad 

reflektion. 

 

Av de övriga tre eleverna i denna grupp så är vårt huvudintryck från vår observation att dessa 

inte på något sätt utmärkte sig i klassrummet men att det heller inte innebar några svårigheter 

för dem att kontakta de olika lärarna vid behov. De var med andra ord aktiva i fältet om än 

inte några dominerande aktörer. Vår slutsats kring dessa elever blir att, även de, besatt det för 

fältet nödvändiga symboliska kapitalet. 
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10:3 Tabell: 10 Visar undersökningens minst privilegierade grupp och dessas inbördes ranking. 

Elev nummer/kön/ursprung Ant. rat. dialog – Ant. dys. dialog Rankning 

15/Pojke/Svensk 22-18 = 4 10 

8/Flicka/Kosovoalbansk 6-3 = 3 11 

10/Pojke/Svensk 9-6 = 3 12 

4/Pojke/Svensk 3-2 = 1 13 

13/Pojke/Svensk 3-5 = -2 14 

 

I denna, undersökningens minst privilegierade grupp, återfinns föga förvånande för oss 

observanter elev nummer 15 en pojke av svenskt ursprung. Denna elev har under 

undersökningen utmärkt sig genom att visserligen återkommande söka kontakt med lärarna 

men med ett språk som dessa närmast ställt sig avvisande emot. Vi tänker här bl.a. på ett 

tillfälle då denne elevs verbala referensram kopplade emot olika redskap och företeelser 

stammande från verksamheten på en lantgård. Vi har även observerat att eleven anser sig ha 

blivit tilldelad en icke relevant arbetsuppgift vilket resulterade i en dispyt med läraren i fråga, 

hårda ord användes i sammanhanget av eleven i fråga. Pierre Bourdieu för i vår teoridel en 

diskussion kring förekomsten av ett maktförhållande i den mellanmänskliga dialogen. Ett 

maktförhållande där en sändare, utifrån en position upprätthållen av auktoritet, riktar sig till 

en mottagare som större eller mindre utsträckning erkänner dennes auktoritet. Denna elev 

varken, enligt vår observation, erkänner lärarens auktoritet eller erkänns av läraren som en i 

fältet väl fungerande individ. Inte heller når eleven någon större framgång med sin personliga, 

språkliga referensram i dialog med läraren. Elevens ansatser till att få igång en fungerande 

dialog strandar ofta på densammas språkliga tillkortakommanden. 

 

Gruppens övriga elever är huvudsakligen pojkar av svenskt ursprung. Till detta kommer en 

flicka av kosovoalbanskt ursprung. Detta visar att undersökningen minst privilegierade grupp 

till 80 procent består utav svenska pojkar, det enda undantaget är den tidigare nämnda flickan 

av kosovoalbanskt ursprung. Detta talar emot huvudtesen i Elisabet Öhrns några år gamla 

forskning vilken hävdar att pojkar alltjämt har den mest framträdande rollen i den svenska 

skolan. Dock visade Öhrn på att en förändring var i antågande, en förändring bestående i att 

flickor utmed en tidslinjal tar allt större plats i den svenska skolans klassrum. Med vår 

observation har vi iakttagit ett förhållande som ligger i linje med denna förändrade hållning i 

de svenska klassrummen. När det gäller etniskt ursprung så är det med viss förvåning som vi 
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konstaterar att vår observation tyder på att de elever som har svårast att nå framgång i det av 

oss undersökta fältet, ett svenskt klassrum, är pojkar av svenskt ursprung. Detta ställer sig i 

kontrast till den uppfattning som Tallberg-Broman, Rubinstein-Reich och Hägerström för 

fram, det att det är vanligt förekommande att det är minoritetseleverna som ”faller ur ramen” i 

den svenska skolan. Vår undersökning tyder istället starkt på att det är de svenska pojkarna 

som istället faller ur denna ram. Vi tänker här kanske främst på eleverna nummer 4 och 13, 

två svenska pojkar, vilka under denna observationsperiod närmast endast har svarat på tilltal 

utan att på något observerbart sätt ha tagit initiativ på egen hand. För att här återknyta till vår 

teoretiska förförståelse så skulle denna passiva hållning kunna tyda på att dessa pojkars 

språkliga kapital, för att använda Bourdieus begrepp, genomgått en devalvering. Följden utav 

detta leder, enligt Bourdieu, ofta till att individerna uppvisar symptom på blyghet, skamsenhet 

och tystnad och därmed inte deltar i den demokratiska, mellanmänskliga klassrumsdialogen. 

Detta, ovanstående, kan mycket väl vara orsaken till vad vi observerat beträffande två elever.    

 

11. Slutsats 

 

Vårt syfte var med detta arbete att undersöka om några enskilda elever, eller grupperingar av 

elever, blev förfördelade i klassrumsdialogen i den utav oss undersökta högstadieskolan. 

Förfördelade i den bemärkelse att de i så fall återkommande negligerades eller kom till korta 

på ett, för dem, negativt sätt i dialogen med klassläraren. Skulle det i så fall gå att härleda 

detta fenomen till elevgrupper fördelade utifrån en könsaspekt eller från en etnisk 

minoritetsaspekt? För att besvara detta syfte närmade vi oss undersökningsuppgiften med 

följande frågeställning. Kunde vi i vår undersökning se om några elever, eller grupper av 

elever, blev förfördelade i den demokratiska klassrumsdialogen? 

 

Vår undersökning visade på att den enda grupp som kom till korta i den mellanmänskliga 

klassrumsdialogen var pojkar av svenskt ursprung. Samtidigt noterade vår undersökning att 

den grupp som var privilegierad i vår undersökning bestod främst utav flickor, i huvudsak av 

svenskt ursprung. Dock var bilden inte entydig. Ytterlighetsgrupperna bestod av en mix utav 

elever där könsammansättningen likväl som den etniska sammansättningen inte var entydig. 

Vi väljer att här i vår slutsats se på den av oss undersökta kontaktgruppen som en grupp 

sammansatt av femton stycken, alla enskilda, olika individer vars habitus i olika grad var 

anpassade till det fält de verkade i, det av oss undersökta klassrummet. 
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12. Sammanfattning 

 

Denna undersökning tar sitt avstamp från författarnas egen utbildningsprofil. I arbetet berörs 

hur författarna under utbildningens framskridande förstått demokratifrågans centrala roll för 

det svenska utbildningsväsendet, likväl som i den egna utbildningen. Med detta som 

utgångspunkt bearbetas demokratibegreppet ner till dess bärande fundament, den löpande 

deliberativa dialogen. Denna löpande dialog ses i arbetet som ett demokratiskt ideal för den 

svenska skolan att arbeta utefter. Detta ställningstagande underbyggs i arbetet av utsagor från 

vetenskapliga potentater såsom Tomas Englund och Jürgen Habermas. 

 

Någon som dock varslar en fara i att se den löpande dialogen som det enda bärande 

fundamentet i en demokrati är den franske sociologen och samhällsteoretikern Pierre 

Bourdieu vilken menar att det i alla dialoger återfinns ett maktförhållande. Ett förhållande där 

vissa aktörer riskerar att komma till korta i den samhällsbyggande mellanmänskliga dialogen. 

Detta motsatsförhållande bearbetas under arbetets framskridande ner till en konkret 

undersökningsbar frågeställning. Denna frågeställning behandlar om det går att påvisa om 

några elever, eller grupperingar av elever, utifrån en köns- eller etnisk minoritetsaspekt blir 

förfördelade i den deliberativa, mellanmänskliga, klassrumsdialogen. 

 

Vår undersökning finner att den grupp som framträder som förfördelad i vår observerande 

undersökning är pojkar av svenskt ursprung. Undersökningen finner vidare att den gruppering 

som har lättast att tillgodogöra sig det i fältet gällande symboliska kapitalet och därmed få sin 

demokratiska träning tillgodosedd är flickor, främst av svenskt ursprung. Trots detta är inte 

undersökningens resultat helt entydigt. Ytterlighetsgrupperna bestod av en mix utav elever där 

könsammansättningen likväl som den etniska sammansättningen inte var entydig. Vi väljer att 

här i vår slutsats se på den av oss undersökta kontaktgruppen som en grupp sammansatt av 

femton stycken, alla enskilda, olika individer vars habitus i olika grad framstod anpassade till 

det fält de verkade i, det av oss undersökta klassrummet. 
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