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Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker deliberation i en zambisk kontext. Syftet är att undersöka hur 

zambiska lärare och elever ser på förekomsten av deliberativa samtal som undervisningsform, 

samt utröna om det finns några skillnader och likheter i denna syn mellan olika skolformer i 

Zambia. Undersökningen har genomförts på tre olika skolor i Zambia som var och en 

representerar de dominerande skolformerna: statlig skola, privat skola samt ideell skola, i 

fortsättningen kallat Community School. Vi valde att förlägga vår studie till ett land som 

skiljer sig från Sverige i både ekonomiskt och kulturellt avseende för att få en fördjupad 

förståelse och en nyanserad bild av den pedagogiska verksamheten i olika kulturer. För att 

besvara våra forskningsfrågor genomfördes 12 intervjuer, 2 elevintervjuer och 2 

lärarintervjuer på tre olika skolor. Innehållet i intervjuerna konkretiserades genom Tomas 

Englunds fem kriterier för ett deliberativt samtal. Undersökningen visar på elevers och lärares 

olika uppfattningar om det deliberativa samtalet som undervisningsform. Resultatet visar att 

zambiska lärare och elever anser att diskussioner är vanligt förekommande. Diskussionerna är 

utformade på ett sätt där eleverna stundtals får ställa sina åsikter mot varandra, lyssna till det 

bättre argumentet och i viss mån nå konsensus. Eleverna känner sig för det mesta trygga att 

uttrycka sig, vilket lärarna arbetar för att främja. Alla elever upplever att de kan ifrågasätta 

lärarna, men de exempel som givits handlar främst om fakta- och stavfel. De flesta 

diskussionerna sker utan lärarens närvaro, något som uppmuntras av lärarna. Även dessa 

diskussioner är enligt eleverna lärande. 

 

Det finns skillnader mellan skolorna vad gäller deliberativa undervisningsmetoder. På Skola 2 

menar lärarna att ifrågasättande är något positivt som bör uppmuntras och lärarna är mer 

benägna att övervaka elevdiskussioner än vad lärarna på de andra skolorna är. På Skola 1 

uttrycker både elever och lärare att lärarna ska respekteras på grund av deras högre ålder, 

något vi anser kan hämma deliberationen. Lärarna på Skola 3 är de enda som ger uttryck för 

bestraffningar om de inte blir åtlydda, vilket också hämmar deliberation enligt vår 

uppfattning. Generellt är det Skola 2 som särskiljer sig från Skola 1 och 3, som i många 

avseenden liknar varandra. 

 

 
Nyckelord: deliberation, deliberativa samtal, Zambia, samtalsdemokrati, skola i Afrika, 
demokratifostran 
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1.0 Inledning 
Som lärare i dagens alltmer globala värld anser vi att skolans pedagoger behöver en fördjupad 

förståelse och en nyanserad bild av den pedagogiska verksamheten i olika kulturer. I den nya 

läroplanen står att ”[d]et svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 

över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald” (Lgr 11, s 4). Vi anser att en chans att studera hur 

demokratiarbetet utformas i andra delar av världen skulle medföra en utökad kompetens i våra 

roller som lärare i den svenska skolan. Ett utbyte av erfarenheter och idéer mellan pedagoger 

världen över är, enligt oss, också önskvärt för att kunna bemöta elever på bästa sätt. Det är av 

vikt att studera skolor i andra länder eftersom vi är övertygade om att skolan spelar en viktig 

roll i utformandet av ett demokratiskt samhälle. När vi så fick chansen att genom MFS-

stipendier resa till Zambia i arbetet med denna uppsats tog vi den. 

 

Anledningen till att vi valde att förlägga vår studie till Zambia berodde dels på att Zambia står 

i kontrast till det svenska samhället; det är ett land med svag ekonomi, svåra hälsoproblem 

och sociala utmaningar. En annan anledning till valet av land var att det officiella språket i 

Zambia är engelska vilket är ett språk vi behärskar och således minskar risken för eventuella 

missförstånd och informationsförluster. Vi behövde heller inte använda oss av någon tolk där 

risken finns för att åsikter och känslor försvinner i översättningen. Ytterligare en anledning till 

att vi valde Zambia var att vi hade goda kontakter med en familj i landet som även hjälpte oss 

att ta kontakt med de tre skolor vi besökte. 

 

Under vår lärarutbildning har vi kommit att intressera oss för deliberativa samtal i 

undervisningen. Vi har stött på fenomenet både i praktik och i kurslitteratur och vill nu 

fördjupa och bredda våra kunskaper om det. Deliberativa samtal, samtal där olika åsikter får 

mötas och argument ställs mot varandra i en konsensussökande diskussion, är ett populärt 

inslag i diskussioner om demokratiutövande och demokratifostran. Ross Ferguson (2007) 

skriver i boken Young citizens in the digital age hur internetforum kan hanteras för att, genom 

deliberation i nämnda forum, stärka samhällsundervisning och dessutom skapa ett ihållande 

intresse bland studenterna att delta i samhällsdebatter (Ferguson 2007). Den nya läroplanen 

föreskriver att ”[s]kolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 

fram” (Lgr 11, s 5) och inom ämnen som vanligtvis inte förknippas med diskussion och 

samtal märks en riktning mot fler inslag av deliberation. Även i matematikundervisningen 
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föreslås att elever ska diskutera, förklara sina egna och lyssna till sina kamraters argument för 

hur olika tal kan lösas (McIntosh 2008). 

 

Tomas Englunds definition av begreppet deliberation är essentiellt för denna uppsats. Med 

deliberativa samtal menar Englund att argument och olika synsätt ställs mot varandra och 

prövas med målet att finna en gemensam ståndpunkt. Förmågan att visa respekt för varandras 

åsikter och ställningstaganden ligger till grund för att komma överens. Deliberativa samtal är, 

enligt Englund, eftersträvansvärda i utbildningssyfte då samtal av denna karaktär ger goda 

förutsättningar för demokratiförståelsen. För att ett samtal ska kunna klassas som deliberativt 

måste samtalet uppfylla fem, av Englund skrivna, kriterier. Det första kriteriet innebär att 

deltagarnas olika åsikter och argument ställs mot varandra och tillåts ventileras. Englunds 

andra kriterium innebär att deliberativa samtal ska ske under respektfulla former där 

deltagarna aktivt lyssnar till varandras argument. Att deltagarna försöker nå konsensus i 

samtalet är det tredje kriteriet för Englunds deliberativa samtal. Dessa kriterier kan anses vara 

deliberationens huvudkomponenter. Englund har dock tillskrivit begreppet två ytterligare 

element, nämligen att auktoriteter och traditionella uppfattningar ska kunna ifrågasättas samt 

att deliberativa samtal behöver praktiseras utan en närvarande lärare (Englund 2007). 

 

Den demokratiprocess och de värderingar som präglar Zambias skolas arbete och verksamhet 

skiljer sig med största sannolikhet från de processer, värdegrunder och verksamheter som gör 

sig gällande för Sveriges skola. Genom att undersöka hur deliberation tar sig uttryck i den 

zambiska skolan ämnar vi med denna uppsats utöka förståelsen för det deliberativa begreppet 

i en zambisk skolkontext. Vi är intresserade av vad zambiska lärare och elever har för tankar 

och idéer kring innebörden av begreppet deliberation. 
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2.0 Syfte och frågeställning 
I Sverige har Ellen Almgren (2007) studerat hur olika skoldemokratiska företeelser påverkar 

elevernas demokratiska kompetens. Den demokratiska bildningen definierar hon som den 

politiska kunskap eleverna tillägnat sig i skolan. Hon konstaterar att deltagardemokratiska 

påverkansmöjligheter på skolgången, såsom elevrådsdeltagande och möjlighet att byta klass 

och skola föga påverkar den demokratiska kompetensen. Däremot påverkar 

samtalsdemokratiska arbetsformer desto mer. Hon skriver: 

Det samtalsdemokratiskt inspirerade öppna klassrumsklimatet […] har 
däremot en positiv skoleffekt på elevernas politiska kunskaper: Ju öppnare 
klassrumsklimatet är i ens klass desto kunnigare är eleven (Almgren 2007, s 
191). 

När så samtalsdemokratiska arbetsformer faller väl ut i en svensk kontext vill vi nu ta reda på 

vilken inställning lärare och elever har till deliberation i ett samhälle skilt från det svenska. 

2.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur zambiska lärare och elever ser på förekomsten 

av deliberativa samtal som undervisningsform i skolverksamheten. Syftet är även att belysa 

skillnader och likheter mellan statlig skola, privat skola och Community School när det 

kommer till lärares och elevers uppfattning av deliberativa samtal som undervisningsform. 

2.2 Frågeställning 

• Hur ser zambiska lärare och elever på förekomsten av deliberativa samtal som 

undervisningsform? 

• Vilka likheter och skillnader kan urskiljas mellan Zambias olika skolformer i fråga om 

förekomsten av deliberativa samtal som undervisningsform? 
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3.0 Bakgrund 
I detta kapitel inleder vi med en kort presentation av Zambia för att sedan redogöra för 

utbildningssystemet i landet. Efter detta följer en beskrivning av det deliberativa 

forskningsläget för att ge en förståelse för begreppets användningsområde. Bakgrunden, 

tillsammans med resultatet, ligger till grund för de slutsatser som sedan presenteras i 6.0 

Resultatdiskussion. 

3.1 Om Zambia och landets utbildningssystem 
Zambias befolkning utgörs av 72 olika stammar där varje stam har sina egna traditioner och 

sitt eget språk. Det finns 9 officiella språk och många mindre, lokala språk tillhörande de 

olika stammarna. Den zambiska ekonomin vilar tungt på landets koppargruvor, ett beroende 

som gör samhället känsligt för varierande priser och efterfrågan på koppar. Zambia är ett av 

världens fattigaste länder med en BNP på endast $1500 per capita, att jämföras med Sveriges 

BNP per capita som är $39 000 (The World Factbook, [hämtad 2011-04-05]). År 2004 levde 

91 % av Zambias befolkning på mindre än $2 om dagen, vilket innebar att Zambias 

befolkning var bland de fattigaste i världen (Carmody 2004). 

 

Inte mycket av den redan lilla statskassan spenderas på utbildning. I ”National 

Implementation Framework 2008-2010” (NIF), utgiven av Zambias utbildningsdepartement 

MoE – Ministry of Education (2007), står att Zambia spenderar endast 8,6 % av BNP per 

capita på grundskoleelever, vilket är ungefär två tredjedelar av det man kallar utvecklade 

länder spenderar av sin BNP och det är också mindre än vad jämförbara länder i regionen 

spenderar på utbildning (MoE 2007). Brendan Carmody (2004) skriver att sociala system och 

tjänster såsom skolan har fått stå tillbaka för en nyliberal ekonomisk ideologi som givit 

marknadskrafter huvudprioritet. Till följd av detta och strukturanpassningsprogram har 

skolsystemet, som redan tidigare var beroende av extern (annan än statlig) finansiering, blivit 

ännu mer beroende av externa hjälporganisationer. 

 

Förutom de ekonomiska problemen finns också andra hinder för skolorna, såsom följdeffekter 

av HIV/AIDS, som drabbat landet mycket hårt. I NIF står att HIV/AIDS-pandemin drabbat 

landets utbildningssystem hårt, då sjukdom och dödsfall till följd av sjukdomen gjort att den 

tid elever har kontakt med lärare har minskat dramatiskt (MoE 2007). Även Carmody noterar 

att HIV/AIDS har påverkat lärartätheten såväl som hushållens förmåga till försörjning. Vidare 
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menar han att sjukdomen kommer att fortsätta påverka utbildningssystemet negativt i än 

högre grad (Carmody 2004). 

 

Den zambiska skolan är indelad i tre nivåer: Primary Schools (år 1-7), Secondary Schools (år 

8-9) och High Schools (år 10-12). En del High Schools ger utbildning även för årskurs 8 och 

9 och sedan 1980-talet ger allt fler skolor utbildning i årskurserna 1-9 och kallas då Basic 

Schools. Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska, med motiveringen att det 

underlättar användningen av det i det civila livet samt att eleverna slipper bekymra sig över 

att byta språk mellan de olika lokala språken (Carmody 2004). 

 

Det zambiska utbildningssystemet står på flera ben som på olika sätt arbetar för att utbilda 

befolkningen. Det finns statliga skolor, privata skolor, ideellt drivna skolor - så kallade 

Community Schools, vuxenutbildning och även speciellt utformade radioprogram för att hålla 

utbildning i avlägsna eller fattiga områden där vanlig skola inte är tillgänglig, så kallade 

Radio Instruction Centres. Till dessa radioprogram finns särskilt utbildningsmaterial och 

personer som gått ut High School får leda dessa utbildningar (Carmody 2004). Enligt Zambias 

utbildningsdepartement fanns det 2006 ca 7300 skolor för skolåren 1-9, varav ca 4500 var 

statliga, ca 500 drivna privat eller av kyrkor och ca 2000 Community Schools (MoE 2006a). 

 

2002 deklarerade presidenten att utbildningen i Basic School var kostnadsfri och det ledde till 

en stor ökning av antalet ungdomar i skolan. (MoE 2006b). Det förekommer olika uppgifter 

om hur många barn och ungdomar som går i skolan men enligt landets 

utbildningsdepartement var 78 % av landets ungdomar i skolålder inskrivna i skolan år 2004 

(MoE 2007). Dessa siffror är inte helt enkla att hantera då vissa årskurser kan innehålla fler 

elever än det förväntade antalet inskrivna elever i rätt ålder (MoE 2006a). Därför är det 

relevant att mäta både antalet elever i en viss årskurs som har förväntad ålder för den 

årskursen och antalet elever totalt i årskursen och de siffrorna kan variera stort. Till exempel 

jämförs antalet elever som börjar första klass med antalet barn som har den officiella 

skolstartåldern (7 år). År 2005 var det 50 % av barnen i officiell skolstartsålder som började 

skolan medan det i vissa delar av landet var mer än 200 % som började årskurs 1 (MoE 

2006b). Lika många flickor som pojkar går i skola, men då det är fler flickor än pojkar i 

befolkningen så är det fortfarande procentuellt färre flickor som går i skolan. Fattigdomen i 

landet hindrar en väsentlig del av befolkningen tillgång till utbildning på såväl primär som 

sekundär och tertiär nivå i systemet (Carmody 2004). 
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Skolan har stora problem med elever som inte fullföljer sin utbildning. Av de elever som 

börjar årskurs 1 når endast 74 % årskurs 5 och det är färre flickor än pojkar som når årskurs 5. 

Dessutom når endast två av fem elever kunskapsmålen för skolans femte år (MoE & UNICEF 

2005). 

 

Av lärarkåren i Zambia år 2005 var 82 % av lärarna behöriga att undervisa i Primary School, 

fem år tidigare var siffran 100 %. Vad detta har för orsaker vet vi inte, men möjligen kan 

införandet av gratis skolgång ha ökat antalet elever och därmed behovet av fler lärare, men 

även sjukdomsproblem, främst HIV/AIDS, är en trolig bidragande faktor. År 2002 underlät 

regeringen också att anställa lärare för Primary School bland annat på grund av krav från det 

skuldavskrivningsprogram (Heavily Indebted Poor Countries Program – HIPC) landet deltog 

i. På varje lärare i skolan gick det därför 55 elever år 2005. I vissa av landets provinser gick 

det så många som 71 elever per lärare och i Lusaka, provinsen där den här undersökningen 

genomfördes, var siffran 43 elever per lärare (MoE & UNICEF 2005). 

3.2 Deliberation 
Deliberation har enligt Englund en stark koppling till demokratibegreppet och deliberativa 

arbetsmetoder ger vid tillämpning förståelse för den deliberativt demokratiska processen, där 

beslutsfattande ska ske på välinformerade grunder och de olika alternativen motiveras och 

noggrant diskuteras. De inblandade måste enas om vad de kan och inte kan enas om, vilka 

alternativa beslut som kan fattas och vilken procedur som skall användas för att fatta beslut. 

För att en sådan process ska vara möjlig att genomföra krävs att de inblandade har en 

deliberativt demokratisk kompetens vilken utbildningssystemet har en viktig uppgift att 

förmedla. De deliberativa samtal som sker i skolan bör därför likna de offentliga samtalen i 

samhället, och bör belysa skilda åsikter, synsätt, värderingar och perspektiv och söka förankra 

dessa i exempelvis olika sociala grupperingar samt utreda konsekvenser av ett visst handlande 

(Englund 2007). 

 

Englund beskriver deliberativa samtal utifrån fem kriterier som även kan användas för att 

utvärdera om ett deliberativt samtal ägt rum. Ett deliberativt samtal är ett samtal: 

 
a) där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme 
b) som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar bl.a. om 

att lära sig lyssna på den andres argument  
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c) med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller 
åtminstone komma till temporära överenskommelser (även om icke-
överensstämmelse föreligger) 

d) där auktoriteter / traditionella uppfattningar må ifrågasättas 
e) utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem 

respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro av 
läraren (Englund 2007, s 155f). 

 
Kriterium a till c kan ses som det deliberativa samtalets grund. I samtalet ska skilda synsätt 

åskådliggöras, olika argument lyftas fram och diskuteras med målet att finna en gemensam 

ståndpunkt kring det som diskuterats, alternativt enas om att det inte går att enas och då 

istället försöka finna nya utgångspunkter eller angreppssätt. Diskussionen ska ske under 

respektfulla förhållanden där alla ges tillfälle att yttra sig och lyssnas till. Med kriterium d 

belyser Englund vikten av att traditionella uppfattningar och värderingar eller 

majoritetstyckande såväl som auktoriteter kan, och bör, ifrågasättas och diskuteras för att visa 

på den mångfald av uppfattningar som finns i samhället. Det femte kriteriet Englund har ställt 

upp för vad som kännetecknar ett deliberativt samtal, det vill säga att deliberativa samtal även 

ska kunna ske utan lärarens närvaro, innebär enligt Englund att eleverna på mer jämlika 

premisser än vid lärarens närvaro kan skapa mening och kunskap i interaktionsprocessen. Då 

läraren är närvarande är förutsättningarna för det deliberativa samtalet annorlunda eftersom 

läraren i sin yrkesroll har en auktoritär position. Trots att samtalet sker elever emellan 

behöver dock detta inte betyda att samtalet är jämlikt då vissa elever har en större 

kommunikativ kompetens än andra. Englund menar dock att förutsättningarna för det 

deliberativa samtalet kan förbättras då diskussionen kring skilda synsätt kan ske mer 

autentiskt, och utan krav på att eleverna ska prestera något som läraren kan utvärdera. Detta 

kan leda till att eleverna motiveras att själva fortsätta föra deliberativa samtal även utanför 

den specifika skolsituationen. Målet med samtalen är som lyfts tidigare inte bara att nå ny 

kunskap om det ämne som diskuteras utan även om processen som leder fram till denna 

kunskap (Englund 2007). 

 

Englund menar att ett deliberativt samtal kan medföra att eleverna anammar en respektfull 

attityd mot varandra i samtalet såväl som i samhället, samt att de utvecklar förståelse för att 

olika individer har olika uppfattningar och åsikter om olika frågor och att det trots detta går att 

finna överenskommelser. Eleverna utvecklar därmed sin reflexiva förmåga och lär sig att sätta 

sig in i andras perspektiv. Han framhåller även det deliberativa samtalets förmåga att 

engagera eleverna och göra dem delaktiga i undervisningen (Englund 2000). 
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3.3 Deliberation och samtal i skolverksamheten 
Då det inte finns någon forskning om deliberativa samtal ur en zambisk kontext har vi valt att 

redogöra för den nordiska forskningen som bedrivits inom området och belyser både 

forskning kring deliberationens potentiella effekter och samtalens utformning i 

skolverksamheten. 

3.3.1 Effekter av deliberation 

Almgren (2006) har genomfört en statsvetenskaplig studie om demokrati i skolan med syftet 

att utvärdera hur olika aspekter av demokratifostran påverkar ungdomars demokratibildning. 

Hon undersöker vilken effekt skolans arbete med demokrati har på elevernas politiska 

kunskap och tolkar denna kunskap som ett mått på elevernas demokratiförståelse. Hennes 

övergripande frågeställning är således huruvida olika former av skoldemokrati leder till 

demokratisk kompetens. 

 

Liksom Englund (2007) framhåller Almgren att det finns starka samband mellan politisk 

kunskap och politisk aktivitet och menar att elevers politiska kunskaper därför är en viktig 

demokratifaktor. Hon menar att det är sannolikt att människor som har större kunskaper om 

hur demokrati och samhälle fungerar, i större utsträckning engagerar sig eller känner att det 

åligger dem som samhällsmedborgare att delta i det politiska beslutsfattandet (Almgren 

2006). 

 

Almgren delar in begreppet demokrati i tre olika perspektiv: ett deltagardemokratiskt 

perspektiv (exempelvis genom elevråd), ett samtalsdemokratiskt perspektiv (deliberativ 

demokrati) samt olika typer av påverkansmöjligheter (möjligheten att byta skola, möjligheten 

att protestera i exempelvis representativa organ och direkta påverkansmöjligheter i form av 

elevinflytande). Det deltagardemokratiska perspektivet handlar om effekterna av att elever 

deltar i elevråd och det samtalsdemokratiska perspektivet handlar exempelvis om möjligheter 

för elever att ge uttryck för kontroversiella åsikter, möjligheter till öppna diskussioner och att 

olika åsikter och synvinklar får mötas under lektioner. Enligt Almgren har bara två av de fem 

skoldemokratieffekter hon har undersökt statistiskt stöd för att de påverkar elevernas politiska 

kunnande och därmed deras demokratiska bildning. Möjligheterna till deliberativa samtal 

(klassrumsklimatet, lektionsupplägg) visade sig ha en positiv effekt på kunskaperna om 

demokrati och samhälle medan möjligheten till direkt påverkan på skolans verksamhet 
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(schema, läroböcker, regler, undervisning) hade en negativ effekt på elevernas politiska 

kunskaper (Almgren 2006). 

 

Almgren konstaterar att det även har betydelse i vilken omgivning skolan befinner sig. Skolor 

som befinner sig i områden med vad hon kallar låg social status ger eleverna sämre politiska 

kunskaper. Hon slår därför fast att vilket område en skola är belägen i är en faktor i sig som 

påverkar elevers politiska kunskaper positivt eller negativt. Enligt Almgrens undersökning 

lägger skolor i områden med låg social status även mer fokus på direktdeltagande 

elevdemokrati och mindre fokus på deliberativa demokratiska verksamheter än skolor belägna 

i andra områden. Detta medför alltså ytterligare försämringar av elevernas politiska 

kunskaper, utöver den negativa effekt skolans placering har. Almgrens resultat är dock inte 

helt entydiga och självklara utan hon påpekar att elevernas direkta påverkansmöjligheter har 

en positiv korrelation med graden av invandrartäthet och en negativ korrelation med social 

status. Det vill säga att i en skola med hög invandrartäthet har direkta påverkansmöjligheter 

en positiv effekt på elevernas politiska kunskaper medan det i en skola med låg social status (t 

ex föräldrar med låg utbildning) har en negativ effekt (Almgren 2006). 

3.3.2 Samtal som undervisningsform 

Olga Dysthe skriver i sin bok Det flerstämmiga klassrummet om hur samtal som metod för 

inlärning påverkar situationen i klassrummet, det vill säga hur skrivande och samtalande 

påverkar inlärningspotentialen hos eleverna. Hon menar att klassrumsklimatet kan vara 

antingen monologiskt eller dialogiskt beroende på i vilken grad eleverna är involverade i 

kunskapsbildandet. Ett klassrum där läraren tar upp större delen av samtalsutrymmet och inte 

använder sig av elevernas input för att ta sig vidare i lärandet kännetecknar Dysthe som 

monologiskt. Ett dialogiskt klassrum innebär däremot att läraren inte bara ställer frågor till 

eleverna utan även följer upp och införlivar elevernas svar i den fortsatta konversationen, 

vilket medför att eleven får en positiv återkoppling och känslan av att svaret betyder något 

och har ett värde för den fortsatta undervisningen. Detta kan naturligtvis lika gärna ske mellan 

elever som mellan lärare och elev. För att en lärandeprocess ska kunna klassas som dialogisk 

behöver kunskapen som ska läras in införlivas med och knytas an till elevernas egna 

kunskaper och deras referensram (Dysthe 1996). 

 

Med dialog menar hon dock inte bara ett samtal mellan två eller flera individer utan utvidgar 

begreppet till att även gälla interaktion mellan en individ och en skriftlig text. I klassrummet 
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finner hon flera olika dialogiska situationer, dels lärarens muntliga interaktion med hela 

klassen eller med enskilda elever, där interaktionen även kan ske i skriftlig form, dels den 

muntliga eller skriftliga interaktionen elever emellan, det vill säga att eleverna får ta del av 

varandras skriftliga produktion. Hon nämner även att det kan finnas ett dialogiskt samspel 

mellan olika texter i klassrummet, exempelvis mellan läroboken, elevtexter och andra källor 

samt samspel med externa texter (Dysthe 1996). 

 

Dysthe (1996) lyfter fram autentiska frågor som en bra metod för att inte bara kontrollera 

elevernas faktakunskaper utan även deras förmåga till förståelse, tolkning och reflektion. Med 

autentiska frågor menar hon frågor som inte har ett på förhand givet svar. Genom användning 

av autentiska frågor får eleverna inte bara minnas och återge information utan fundera över 

och tänka själva kring informationen. Dysthe menar att det när flera elever diskuterar med 

varandra och förhåller sig till läraren, lärobokens eller andra externa texter, ges uttryck för en 

mångfald av olika tankar och åsikter men för att lärandet ska främjas krävs att eleverna har 

förmågan att lyssna till varandra och överväga varandras ståndpunkter vilket även Englund 

(2007) framhåller som ett kriterium för det deliberativa samtalet. 

 

Den viktigaste slutsatsen Dysthe drar utifrån undersökningen är att planering av samspel 

mellan skriftliga och muntliga metoder av språkanvändning öppnar för att läraren kan skapa 

optimala inlärningsmiljöer för alla elever. Hon ställer upp tre villkor för denna optimala 

inlärningsmiljö och menar att engagemang, delaktighet och förväntningar är viktigt för 

inlärningen. Undervisningen bör därför planeras som intresseväckande för att skapa 

engagemang hos eleverna och interaktiva inlärningsmetoder i form av autentiska frågor och 

införlivande av elevernas kommentarer i undervisningen är en förutsättning för att skapa äkta 

engagemang hos eleverna. Detta kräver att läraren anser att elevernas kunskaper är något att 

räkna med och att de faktiskt bidrar till undervisningen för de andra. Hur 

undervisningsklimatet ser ut är dock inte enbart beroende av lärare eller specifika skolor utan 

påverkas av den rådande samhälleliga synen på utbildning. Den kulturella, institutionella och 

historiska kontexten i ett land påverkar även hur utbildningssystemet utformas (Dysthe 1996). 

 

Johan Liljestrand (2002) anser att den demokratiska kompetensen är något som utvecklas 

genom att människor med erfarenhet av demokratiska processer deltar i möten med 

människor som saknar denna erfarenhet. En förutsättning för demokrati är därför att 

individerna i ett samhälle har kunskap om de frågor som berör dem och att den offentligt 
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styrda utbildningen kan nå ut med denna kunskap till majoriteten av den unga befolkningen. 

Liljestrand menar att diskussioner är en undervisningssituation där innehållet lyfts fram som 

ett problemområde eleverna får diskutera och resonera kring där det inte finns ett på förhand 

givet svar. En undersökning av samspelet mellan både lärare och elever samt mellan olika 

elever krävs för att förstå hur helklassdiskussioner fungerar. Genom att undersöka hur 

eleverna språkligt interagerar ämnar han analysera hur aktörerna tillsammans skapar mening 

och deltar i samtalet. I sin avhandling ligger hans fokus på lärarledda diskussioner där läraren 

spelar en viktig roll för hur deltagandet av eleverna kommer att utformas samt vad 

diskussionen kommer att handla om (Liljestrand 2002). 

 

Även Liljestrand lyfter fram problematiken med att läraren ibland kan få en allt för auktoritär 

roll vid tolkningsföreträde och värderingsfrågor. De lärare som deltagit i Liljestrands studie 

anser att det ingår i deras uppgift som pedagoger att inte vara värderingsfria även om de inte 

kan överföra de i samhället ledande och grundläggande värderingarna till eleverna. Liljestrand 

framhåller dock att det inte är skolans uppgift att överföra samhällets värderingar utan att 

eleverna själva genom aktivt deltagande i undervisningen ska tillägna sig dessa (Liljestrand 

2002). 

 

Liljestrands undersökning har uppmärksammat att eleverna kan förhålla sig olika till varandra 

under en diskussion. Ett sätt innebär att ett uttalande från en elev bekräftas och får stöd från 

en eller flera andra elever och bemöts således positivt. Ett annat innebär att uttalandet istället 

ifrågasätts. Eleverna i denna undersökning använde sig ofta av dessa två sätt att interagera, de 

valde ofta sida och höll fast vid denna under diskussionens gång. Att eleverna ändrade åsikt 

eller inte tog ställning i frågan var ovanligt. En polarisering mellan elevers olika uppfattningar 

är alltså vanligt, speciellt i värderingsfrågor (Liljestrand 2002). 

 

Enligt Liljestrands (2002) undersökning är eleverna som mest aktiva under 

diskussionslektioner om de har en förförståelse för och kunskaper om den fråga som ska 

diskuteras, men även lärarens uppfattning om eleverna har kunskaper om ämnet eller ej spelar 

in samt i vilken grad eleverna har fått vara med och planera gällande ämnesområde. Graden 

av medverkan och styrning från läraren varierar. De klassdiskussioner som Liljestrand har 

undersökt har alla varit kopplade till en tidigare lektionsfas och syftar dels till att avsluta 

denna vilket förutsätter att eleverna får förbereda sig inför diskussionen. Liljestrand har 

utkristalliserat två mål för diskussionslektionerna, dels att elevernas åsikter och tankar lyfts 
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fram och får en central plats i klassrummet och dels att eleverna tillägnar sig nya kunskaper 

genom diskussionen. De medel som lärarna använt sig av för att eleverna ska uppmuntras att 

diskutera är att lärarna ställer frågor där varken lärare eller elever vet svaret eller att ge olika 

perspektiv på ämnet som eleverna sedan får bemöta (Liljestrand 2002). 

3.3.3 Deliberationens problematik 

Liksom Englund (2007) och Liljestrand (2002) lyfter Dysthe upp problematiken med lärarens 

auktoritativa roll och menar att läraren är en auktoritet i förhållande till sina elever på grund 

av sin ställning och den kunskap läraren besitter (Dysthe 1996). Även Eva Hultin (2007) 

lyfter fram att i och med att läraren både ska undervisa och utvärdera eleverna får denne 

tolkningsföreträde i alla undervisningssituationer. Detta medför att läraren kontrollerar vilka 

yttranden som är acceptabla, värdefulla och betydelsefulla i den rådande kontexten. I 

klassrummet kan det därför bli så att läraren påverkar vilka uppfattningar och argument som 

får ställas mot varandra. Hultin menar att lärarens tolkningsföreträde därför medför ett 

ojämlikt förhållande mellan lärare och elever vilket i sin tur kan förhindra inslag av kollektiv 

viljebildning och överenskommelser i samtalet. Det finns en risk att eleverna därför inte vågar 

uttrycka tankar och idéer som står i motsatsförhållande gentemot lärarens uttryckta eller 

uppskattade uppfattning. ”Det deliberativa samtalets demokratiska potential tycks därmed 

vara beroende av den enskilda lärarens förhållningssätt” (Hultin 2007, s 325). Denna 

ojämlikhet kan alltså förhindra att det tredje kriteriet för att ett deliberativt samtal ska ske, 

nämligen strävan efter att komma överens, uppfylles. Denna asymmetri finns dock inte enbart 

mellan lärare och elever utan även elever emellan. Hultin tar även upp språket som kriterium 

för att kunna delta i deliberativa samtal. Hon menar att de elever som inte själva använder sig 

av eller är vana vid det språkbruk som nyttjas i klassrummet kan ha svårigheter med att hävda 

sig i diskussioner i klassrummet och riskerar därför i förlängningen att hamna i ett politiskt 

utanförskap. I deliberativa samtal riskerar samförstånd och konsensus därför att vara 

illusoriska och bygga på att det finns elever som inte uttalat sig och som är av en annan åsikt 

(Hultin 2007). 

3.4 Deliberation i en zambisk kontext 
Som tidigare nämnts har vi inte lyckats finna någon forskning om deliberation i en zambisk 

kontext, men det finns vetenskapliga verk kring hur det zambiska skolsystemet har vuxit fram 

och förändrats ur vilken det går att utläsa tendenser kring hur den zambiska skolverksamheten 

har förhållit sig till demokratifostran. 
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Historiskt sett har eleverna i den zambiska skolan inte uppmuntrats att diskutera politiska 

frågor. Detta förändrades dock runt tiden för landets självständighet på 1960-talet men 

möjligheterna att säga vad man kände och tänkte försämrades återigen undan för undan fram 

till 1990-talet. Ett exempel på vad detta beror på kommer från en klass i Secondary School 

1987 där läraren bad eleverna att kommentera en artikel ur en zambisk dagstidning. Eleverna 

var inte angelägna att diskutera artikeln och efter lektionen fick läraren höra att det inte var 

rättvist att be eleverna redogöra för sina åsikter offentligt då det fanns elever i klassen som 

arbetade för Office of the President, och personer som uttalade sig kritiskt eller visade brist på 

uppskattning för landets ledare rapporterades (Carmody 2004). Efter att det 1991 tillträtt en 

ny regering efter införandet av flerpartival förbättrades dock detta något vilket även inverkade 

på skoldebatten. Redan 1995 fanns de som tyckte att det zambiska utbildningssystemet borde 

ändra fokus, från att förbereda eleverna för vidare utbildning till att utbilda dem för livet ”[…] 

to prepare students for entry to life” (Carmody 2004, s 89). Som en följd av detta gavs 

publikationen ”Educating our future” ut 1996 av Ministry of Education. Däri står att: 

 
Zambia är ett liberalt demokratiskt samhälle. Därför är det liberalt demokratiska värden 
som ska guida skapandet/formandet av utbildningspolitik och dess implementering. 
Kärnvärdena rörande rationell och moralisk autonomi, jämställdhet, rättvisa och frihet 
understryker konceptet för en liberal demokrati. I detta system förväntas människorna delta 
rationellt och till fullo i landets förehavanden [vår översättning] (Carmody 2004, s 160). 

 
Carmody påpekar att det hittills verkar saknas ett övergripande utbildningsprogram för 

främjande av demokrati, socialt ansvar och rättvisa. När eleverna själva blev tillfrågade om de 

upplevde att de utbildades till demokratiska medborgare, var tendensen att svara att de valde 

sina klassprefekter och blev uppmärksammade på mänskliga rättigheter inom Civics, Social 

Studies, historia och religionsämnet. På frågan om skolan drevs demokratiskt var svaren 

blandade men många tyckte att så var fallet (Carmody 2004). 
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4.0 Metod 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för uppsatsens och intervjustudiens genomförande. 

Efter detta följer en beskrivning av den intervjumetod vi valt, de urval som gjorts samt hur vi 

förhållit oss till reliabilitet och etiska aspekter. Avslutningsvis redovisas hur vi konstruerat de 

frågor vi använt oss av i intervjuerna. 

4.1 Förhållningssätt och förberedelser 
Vi har alla tre arbetat genomgående med denna uppsats och alla har varit involverade i 

samtliga avsnitt. Det skulle ha varit alltför tidskrävande att skriva varje mening tillsammans, 

men det skulle också ha medfört att uppsatsen blivit mindre enhetlig om vi hade ansvarat för 

olika delar i den. Vissa stycken har därför författats enskilt, men dessa stycken har sedan 

diskuterats, omformulerats och genomgått en noggrann genomarbetning av samtliga författare 

innan de godkänts av oss alla tre i sann deliberativ anda. Våra olika åsikter har gång på gång 

ställts mot varandra, men genom tolerans och respekt har vi lyckats nå konsensus gällande 

uppsatsens innehåll och utformning. Vi har prövat traditionella tillvägagångssätt för 

uppsatsskrivande, ifrågasatt dem inte endast en gång, och genom detta har vi funnit en 

struktur som vi alla har kunnat enas om. Vi har alltid haft nära till vår handledare, men 

uppsatsen har genomförts genom argumentativa samtal med skilda synvinklar utan 

handledarens närvaro. Vad uppsatsen fokuserar på har också varit vårt tillvägagångssätt och 

verktyg när vi skrivit den – det deliberativa samtalet. 

 

Inför studien försökte vi förbereda oss genom att i god tid före avresan till Zambia ta kontakt 

med rektorerna på de skolor vi ämnade besöka, dels för att etablera en trygg relation men 

också för att se till att rektorerna var väl införstådda med våra intentioner med studien. Detta 

var mer problematiskt än vad vi inledningsvis trott då det var svårt att både hitta 

kontaktinformation och få klara besked om huruvida studien kunde genomföras på de tänkta 

skolorna eller ej. 

 

Eftersom det var svårt att komma fram till ett beslut via telefon eller elektronisk 

kommunikation som innebar mer än att vi var välkomna att besöka skolorna, beslutade vi oss 

för att avtala ett möte och fastställa de slutgiltiga riktlinjerna för besöket när vi väl var på 

plats i Zambia. Vid vårt första möte på Skola 1, en statlig skola med begränsade resurser, fick 

vi träffa och samtala med rektor och en lärare varpå riktlinjer för vår tid på skolan bestämdes. 

Tiden för besöket bestämdes till en vecka för att det inte skulle kollidera med elevernas 
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slutprov som skedde i olika omgångar. Vi tog sedan kontakt med Skola 2, en privat skola med 

goda resurser, och fick även där tillåtelse att besöka skolan. Eftersom vi redan hade fått 

kontakt med en privat och en statlig skola fick vi rådet av en lärare på Skola 1 att även besöka 

en Community School, Skola 3, för att öka vår förståelse för den zambiska skolmodellen. 

Community Schools är beroende av bidragsgivare och har ofta svag ekonomi med ytterst få 

resurser. Vi tog kontakt med Skola 3 och fick tillstånd att bedriva vår studie även där. På 

samtliga skolor fick vi tillåtelse att observera undervisningen under en veckas tid samt hålla 

intervjuer med lärare och elever. 

 

Under de första dagarna i undersökningsperioden gick vi med varsin lärare och observerade 

klassrumssituationen samt bekantade oss med elever och lärare. Anledningen till att vi 

började perioden med att sitta med i klassrummet var för att respondenterna skulle känna sig 

mer bekväma med situationen och med oss. Det gav även oss en större insikt i hur varje 

enskild skola bedrev sin verksamhet. Vi frågade sedan de lärare vi följde om de kunde tänka 

sig att delta i intervjuer. Alla lärare var positivt inställda till detta på samtliga skolor. 

4.2 Metodval 
Vi har valt en semistrukturerad intervjuform. En strukturerad intervju lämpar sig inte för vårt 

syfte då vi vill få respondenterna att själva utveckla resonemang och idéer under intervjun. En 

strukturerad intervjuform kan leda till att vi missar bakomliggande resonemang på grund av 

att chansen till uppföljningsfrågor går förlorad. Följdfrågor ger större förutsättningar att 

utforska respondenternas fördjupade resonemang. En helt ostrukturerad intervju är dock inte 

heller önskvärd i denna studie då centrala aspekter ur undersökningsområdet kan glömmas 

bort. Detta är anledningarna till att vi har valt en semistrukturerad intervjuform. Denna 

intervjuform kan täcka in fler områden än den ostrukturerade intervjun och ger samtidigt 

möjligheter att ställa följdfrågor och följa upp intressanta spår utan att riskera att centrala 

frågor förbises. Det finns dock problem med en semistrukturerad intervjuform. Även om vi 

använder en intervjuguide styrs frågornas ordning till viss del av respondentens svar vilket 

sedan kan innebära svårigheter vid jämförelsen av intervjuerna. En annan svårighet som bör 

tas i beaktning är att spontana följdfrågor kan leda respondenten till att ge ett svar som 

stämmer överens med våra förväntningar. Det är därför viktigt att vi som intervjuare försöker 

att ge respondenten ett opåverkat handlingsutrymme genom att inte ställa ledande frågor eller 

fästa större vikt vid ett specifikt svar och negligera ett annat (Eliasson 2006). 
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Det är vitalt att ha i åtanke att respondenterna alltid får vara experter på sin situation. 

Intervjuarna är bäst på att intervjua och i denna egenskap ingår även möjligheter att styra 

respondenterna i en viss riktning eller in på tankar som de inte redan har. Detta är självfallet 

inte önskvärt och genom att ha kunskap om detta kan det också undvikas. Genom att 

minimera den maktposition som följer intervjuarna blir intervjuare och respondenter mer 

jämlika (Trost 1993). För oss var det viktigt att påpeka för respondenterna att det var de som 

var experterna och att vi inte letade efter absoluta svar utan det vi ville få fram var deras 

åsikter. Detta gjorde vi dels för att skapa en mer jämlik intervju men även för att syftet med 

studien är att ta del av respondenternas tankar. 

 

En viktig aspekt vid genomförandet av intervjuerna är att förebygga modellmonopol. Trost 

redogör för Stein Bråtens teori om modellmonopol och menar att en begreppstolkning inte har 

företräde framför någon annans tolkning av samma begrepp. För att undvika 

missuppfattningar är det viktigt att förebygga ett sådant modellmonopol. I det här fallet är det 

inte vår, utan respondenternas begreppsuppfattning som är det centrala för analysen. Trost 

framhåller även Dorothy Smiths begrepp ideologisk kod och menar att intervjuarna behöver 

ha förväntade samhälls- och idéstrukturer i åtanke för att förebygga missförstånd i samtalet. 

Vissa begrepp är till exempel starkt förknippade med vad som anses vara manligt och 

kvinnligt. Den ideologiska koden, det vill säga respondentens associationer, står alltså i stark 

förbindelse till den genetiska koden som råder i det samhälle respondenten har kännedom om 

(Trost 1993). Genom att vara på plats i Zambia har vi försökt att ta in så mycket möjligt av 

det zambiska samhället för att mildra effekterna av missförstånden. 

 

Vi valde alla tre att närvara vid samtliga intervjuer men en av oss var ansvarig för 

intervjuguidens frågor medan de andra inriktade sig på följdfrågor. Enligt Trost finns det en 

fördel med att vara flera intervjuare såtillvida dessa är samspelta. Om detta är fallet kan en 

större informationsmängd bearbetas vilket leder till en större förståelse för respondentens 

resonemang. Trost menar också att det kan vara en fördel att vara fler intervjuare om det ännu 

inte har hunnit uppstå någon tillit mellan respondenten och intervjuarna (Trost 1993). I vårt 

fall hann vi inte ha någon betydande kontakt med respondenterna innan intervjuerna 

genomfördes och därför valde vi alla att närvara. Det finns dock en risk med att vara flera 

intervjuare då respondenterna kan känna sig i underläge och detta kan leda till att 

respondenten inte vågar uttrycka sina tankar på ett fritt sätt (Trost 1993). 
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Trost menar att det inte är eftersträvansvärt att intervjua flera personer samtidigt då risken 

finns att de talföra får för stort utrymme på bekostnad av de mer tystlåtna (Trost 1993). Vi 

valde dock att intervjua eleverna två och två, dels för att försöka undvika att de skulle känna 

sig i underläge då vi var tre, samt att främja diskussion och resonerande mellan 

respondenterna. Det var sedan vår uppgift att låta alla komma till tals. På grund av detta 

ställdes följdfrågor till de respondenter som inte var lika delaktiga i intervjun för att 

uppmuntra även dessa att uttrycka sina tankar. Trost menar att en gruppintervju kan medföra 

att respondenterna bildar sig en kollektiv uppfattning som kan gå emot individens egna 

uppfattningar och att en del respondenter inte vill eller vågar yttra sina privata åsikter i grupp 

(Trost 1993). Eliasson menar dock att gruppintervjuer kan vara mer upplysande än intervjuer 

med enskilda respondenter då en gruppintervju ”[…] kan säga något om hur människor 

resonerar i grupp, något som enskilda intervjuer har svårare att komma åt” (Eliasson 2006, s 

25). 

 

Trost anser att en inspelning av intervjuerna exempelvis kan medföra att ordval och tonfall 

kan analyseras i efterhand samt att intervjun kan transkriberas vilket medför att citering 

möjliggörs. En inspelad intervju innebär även att intervjuarna kan koncentrera sig på frågor 

och svar istället för att föra anteckningar (Trost 1993). Även Eliasson nämner fördelar med att 

spela in intervjun i och med att det möjliggör direktcitering. Det är viktigt att respondenterna 

gett sin tillåtelse till inspelning såväl som citering (Eliasson 2006). Nackdelar som Trost 

nämner vid inspelade intervjuer är att kroppsspråket, tonfall och tankepauser går förlorade vid 

transkriberingen. Även om transkriberingarna är noggranna och anteckningar har upptagits så 

kan dessa inte fullt ut återberätta intervjun och de intryck deltagarna hade (Trost 1993). 

 

Vid valet av lokal för intervjuns genomförande hade vi platsens neutralitet i åtanke, detta för 

att det skulle vara lättare för respondenterna att känna sig bekväma och att de inte upplevde 

intervjun som ett förhör. I mån av plats och utrymme föll valet på ett klassrum, ett kontor och 

tillika materialförråd samt ytterligare ett kontor. Vi var medvetna om att valet av dessa lokaler 

kan ha inneburit just det vi ville motverka, att eleverna kunde känna obehag inför att bli 

intervjuade i ett rum som i vanliga fall nyttjades av, i elevernas ögon, auktoriteter på skolan. 

På grund av den platsbrist som rådde gjorde vi dock bedömningen att dessa lokaler var de 

bästa som fanns att tillgå för att skapa en lugn, tyst och enskild miljö med så lite yttre 

påverkan som möjligt. 



18  

4.3 Urval 
Anledningen till att vi valde att genomföra vår studie på tre skolor var för att vi ville få en 

bredare bild av det zambiska skolsystemet. Skolsystemet består huvudsakligen av statliga, 

privata och ideella skolor varför vi har valt att ha dessa skolformer representerade i 

undersökningen.  De tre skolorna har alla olika ekonomiska förutsättningar och finansieras på 

olika sätt. Skola 2 är en privat skola med goda resurser och höga terminsavgifter. Skola 1 är 

statligt finansierad med knappa resurser. Skola 3 är ideellt finansierad och är den skola i 

studien med svagast ekonomi. 

 

Både lärarnas och elevernas syn på deliberation är av lika vikt för uppsatsen och detta kräver 

därför både lärar- och elevintervjuer. Då både elever och lärare är av lika stor betydelse för 

undersökningen har vi utfört samma antal elev- som lärarintervjuer. Antalet intervjuer som 

ligger till grund för studien begränsades till fyra intervjuer i varje skolform. Två 

elevintervjuer samt två lärarintervjuer genomfördes på varje skola. För att hålla arbetsbördan 

på en rimlig nivå, både vad gäller intervjuernas genomförande, transkribering och analys 

begränsades antalet intervjuer till 12 stycken. Detta antal intervjuer medför möjligheter att 

olika perspektiv ges på deliberation i zambisk skola. 

 

Lika många flickor som pojkar intervjuades ur elevgrupperna för att minska risken för att 

genusspecifika åsikter faller bort. Varje grupp bestod av två elever av samma kön för att de 

inte skulle känna sig utpekade och för att det skulle kunna leda till en bättre dialog. Detta 

medför att antalet intervjuade elever blir fler än antalet lärare, men vi anser att det är 

informationen i intervjuerna som är relevant och inte antalet respondenter per intervju. Ett av 

våra urvalskriterier var att eleverna behärskade det engelska språket tillräckligt väl för att 

genomföra intervjun. En nackdel med detta kan ha varit att vi tvingats välja elever som i 

större utsträckning deltog i diskussioner i klassrummet och därmed kanske tappat viktiga 

synpunkter från de som inte var lika aktiva i klassrummet. Med engelskkunskaperna i åtanke 

valde vi att intervjua elever i skolornas högsta årskurser (år 8). Vi försökte komma i kontakt 

med en privat skola med årskurser motsvarande de två andra skolorna, men då detta visade sig 

omöjligt valde vi att genomföra studien på en skola med lägre årskurser (år 6). Av de elever 

med tillräckliga språkkunskaper och som dessutom visade intresse för att delta i studien 

valdes fyra flickor och fyra pojkar slumpmässigt ut.  
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Vid valet av lärare för intervjuerna ville vi intervjua lärare med olika ämneskompetenser för 

att få en överskådlig bild av lärarkårens syn på deliberation. Även här valde vi att intervjua 

lika många kvinnor som män. Valet föll på de lärare vi följt som alla var intresserade av att 

delta i intervjun. 

4.4 Reliabilitet 
Eliasson anser att det är viktigt att de centrala begrepp som ska undersökas mäts genom flera 

olika frågor som syftar till att undersöka samma begrepp. Detta ska enligt Eliasson öka 

reliabiliteten i undersökningen. Under genomförandet av intervjuerna är det viktigt att ge 

tydliga instruktioner om hur intervjun kommer att gå till och vad syftet med intervjun är. Vid 

flera intervjuare ska alla vara väl införstådda i och förberedda inför intervjuns genomförande 

(Eliasson 2006). 

 

Trost menar att reliabilitet består av fyra delar, kongruens, precision, objektivitet och 

konstans. Kongruens innebär att de frågor som avser mäta en aspekt är lika vid alla intervjuer. 

Med precision menar Trost att intervjuaren måste vara säker på att denna har uppfattat vad det 

är respondenten menar med sitt svar. Objektiviteten innebär att om flera intervjuare oberoende 

av varandra har uppfattat intervjun på samma sätt har intervjun en hög objektivitet. Konstans 

innebär att om studien ska ha en hög reliabilitet ska åsikter och attityder inte förändras med 

tid. Detta är dock inte lika viktigt vid kvalitativa intervjuer eftersom det då ofta är just 

förändringarna som undersöks. En hög standardisering av undersökningen, det vill säga att 

intervjuerna ska vara så lika varandra som möjligt, ger en hög reliabilitet men Trost menar att 

en fördel med kvalitativa intervjuer är att kunna dra slutsatser kring slumpinflytelser som 

uppstår. Ibland kan missuppfattningar och felsägningar leda till värdefull information vid 

analysen (Trost 1993). För att öka reliabiliteten i vår intervju försökte vi utforma 

intervjusituationen på samma sätt för alla intervjuer. Upplägget var detsamma vid alla 

intervjuer, samma frågor stod på dagordningen, gruppsammansättningen vid elevintervjuerna 

var densamma på samtliga skolor och lärarintervjuerna hade alla samma struktur och grund. 

Vissa frågor har dock ställts i vissa intervjuer som har utelämnats i andra, något som leder till 

en lägre standardisering. De frågor som avviker mellan intervjuerna är framförallt 

replikerande frågor som har varit bundna till vilka svar respondenterna har gett. De frågor 

som figurerar i intervjumallen har alla ställts vid samtliga intervjuer men inte nödvändigtvis i 

samma ordning. Intervjudispositionen har anpassats efter respondenternas resonemang. För 
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att öka reliabiliteten ställdes även olika frågor knutna till samma område för att förebygga 

missförstånd. 

4.5 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet skriver att forskare inför varje undersökning ska göra en avvägning mellan 

värdet av den kunskap man förväntar tillägna sig och de eventuella negativa effekter 

undersökningen kan ha på de individer som deltar i undersökningen och eventuell tredje part 

som berörs av undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). Vi bedömde risken för eventuella 

negativa effekter vara liten och försökte hantera den genom att på varje skola ha ett 

godkännande från rektor att intervjua lärare och elever, ha lärarnas samtycke till att bli 

intervjuade och låta eleverna intervjuas samt elevernas samtycke till att bli intervjuade. 

 

Vetenskapsrådets (2002) krav på skydd av individen i undersökningar delas in i fyra 

underordnade krav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Gällande informationskravet är det viktigt att respondenterna får väsentlig 

information om undersökningen samt att undersökningen är frivillig att delta i, så att de själva 

kan ta ställning till om de vill delta i undersökningen eller avstå. Inför varje intervju 

informerade vi eleverna om hur intervjuinformationen skulle hanteras. Vi hade också i förväg 

delat ut papper med information om intervjuns generella struktur och vilka ämnen som skulle 

behandlas. Det hade varit önskvärt att få föräldrarnas tillstånd till att intervjua deras barn, men 

det är svårt att få kontakt med dem då många elever inte har några föräldrar eller inte bor 

tillsammans med dessa eller eventuella vårdnadshavare. Vi har dock fått rektorernas och 

elevernas godkännande att genomföra intervjuerna. Vi bedömde dessutom att våra intervjuer 

inte var av känslig karaktär. Angående konfidentialitetskravet, där man vid etiskt känsliga 

undersökningar ska vara särskilt noggrann med att hantera information vad gäller möjligheter 

att identifiera uppgiftslämnare, anser vi som tidigare nämnts att denna undersöknings innehåll 

inte är av särskilt känslig karaktär men i uppsatsen håller vi uppgiftslämnarna anonyma. 

Nyttjandekravet anger att information om de enskilda uppgiftslämnarna inte får användas till 

syften som inte är vetenskapliga eller till beslut som påverkar uppgiftslämnaren, utom vid ett 

direkt medgivande till detta från uppgiftslämnaren (Vetenskapsrådet 2002). 

 

I intervjuernas inledningsskede började vi med att hälsa eleverna välkomna och förklarade 

ingående vad intervjun skulle handla om. De fick även ut varsitt dokument med de aktuella 

områdena intervjun berörde och för att bidra till en avslappnad miljö bjöd vi eleverna på 
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varsin läsk. Efter detta förklarade vi att intervjun skulle ta ungefär en timme, något Trost 

anser vara en viktig aspekt för att förbereda respondenterna inför den stundande intervjun. 

Tidsramen bör vara angiven efter hur lång tid intervjun uppskattas ta, med hänsyn till vad som 

är lämpligt utifrån respondenternas situation (Trost 1993). Vi bad om att få spela in intervjun 

och förklarade att inspelningen enbart skulle användas av oss för att underlätta vårt 

tolkningsarbete, vilket alla deltagare godkände. 

4.6 Intervjufrågorna 
Vid utformandet av intervjuguiden är det enligt Eliasson viktigt att begreppen som används är 

klart och tydligt formulerade och att de uppfattas lika av respondenter såväl som intervjuare. 

Genom att utföra en testintervju innan de riktiga intervjuerna genomförs minskar risken att 

missförstånd uppstår och tolkningen av undersökningen påverkas (Eliasson 2006). För att 

undvika missförstånd har vi valt att istället för begreppet deliberation använda oss av 

begreppen samtal, debatt och diskussion (conversations, group debates and group 

discussions). Det har inte endast med missförstånd att göra, det är inte självklart att 

respondenterna kommit i kontakt med begreppet deliberation. Vi genomförde också en 

testintervju för att få vetskap om hur begreppen tolkades och hur testrespondenten uppfattade 

de frågor som ställdes kring de områden vi ville undersöka. Även Trost anser att testintervjuer 

är fördelaktiga, och lyfter upp att intervjuarna får insikt i hur de fungerar som intervjuare och 

vilka ovanor som bör undvikas vid de riktiga intervjuerna (Trost 1993). 

 

Intervjun inleddes med några inledningsfrågor som syftade till att starta samtalet, lätta på 

stämningen samt att vi fick en möjlighet att lära känna respondenterna. Tanken med dessa 

frågor var från början inte att använda dem som empiriskt underlag utan som isbrytare. Trost 

menar att de inledande frågorna är väsentliga för hur intervjun fortlöper. För att ett förtroende 

ska byggas upp är det viktigt att ställa frågor som uppmuntrar respondenternas delaktighet 

och som bidrar till en trygg stämning. Trost poängterar att det är bra med specifika 

inledningsfrågor då dessa tenderar att ge djupare svar än vad allmänna frågor leder till (Trost 

1993). På grund av detta konstruerade vi specifika inledningsfrågor. 

 

Vi har valt att dela in vår intervjuguide i sex delar utöver en tillhörande introduktion samt en 

avslutande del. Den inledande delen innehåller frågor av allmängiltig karaktär som syftar till 

att få respondenterna att känna sig mer bekväma med intervjun. Dessa frågor är inte tänkta att 

användas som forskningsunderlag och står därför inte i intervjuguiden. I vissa fall har relevant 
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information framkommit redan i den inledande fasen och denna har då redovisats. I 

inledningen uppger även respondenterna uppgifter om ålder och årskurs. Den avslutande 

delen ämnar avrunda intervjun och detta har gjorts genom ytterligare allmänna frågor. 

Undersökningsområdet för denna uppsats fortsätter sedan genom del I till VI som redogörs 

för i respektive underrubrik. 

 

Då vi har utformat våra intervjufrågor har vi utgått från Tomas Englunds (2007) fem 

deliberativt kommunikativa grundpelare. Den första delen (Part I) baseras övergripande på 

begreppet deliberation och part II-VI utgår explicit från Englunds fem kriterier. Vi kommer 

att redogöra för varje del i intervjuguiden var för sig med början på Part I – In general. 

4.6.1 Part I – In general 

(Concerning classroom discussions, debates and conversations in general.) 

Detta är vår ämnesinledning som syftar till att ge oss en övergripande bild av respondenternas 

klassrumsklimat. I denna del vill vi främst fastställa begreppsdefinitioner med respondenterna 

så att definitionerna av de begrepp som används är tydliga under den resterande intervjun. I 

detta skede är vi inte säkra på att diskussion förekommer i klassrummet. Frågorna i Part I har 

därför utformats som ja- och nej-frågor för att först undersöka huruvida diskussioner 

förekommer överhuvudtaget i de skolor vi besökt. Att ställa ja- och nej-frågor är ett aktivt val 

vi har gjort, då dessa inte förutsätter att diskussioner förekommer. Öppna frågor i detta skede 

kan leda till att information om klassrumsklimatet går förlorad, då respondenterna kan 

förledas att svara på vad de tror att vi förväntar oss. De frågor som ställdes till eleverna under 

denna del är: 

 

• Are group conversations common in class? 
• Are there more conversations in some subjects than others? 
• Are there times in class when you are supposed to discuss or debate? 

 
Till lärarna ställdes följande frågor: 

 

• Are conversations, group discussions or group debates common in class? 
• Do you encourage the students to discuss? 
• Are there times in class when you tell the students to have group discussions or group 

debates? 
 
Beroende på de svar respondenterna ger ställs följdfrågor för att ge så uttömmande svar som 

möjligt om skolsituationen. De ovanstående frågorna ligger till grund för de resterande 

delarna i intervjun. 
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4.6.2 Part II – Different views, opinions and arguments 

(Concerning discussions, debates and conversations where there's no correct answer.) 

Denna del bygger på Englunds första kriterium som handlar om att olika åsikter och synsätt 

får mötas och argumenteras. Eleverna fick frågorna: 

 

• Do you discuss or debate matters where you are of different opinions and where 
there’s no given answer? 

• Are you encouraged to express your own opinions? 
• Are you assigned to read each others writings? 
• Are you allowed to discuss your different opinions during class? 

 
Till lärarna ställdes följande frågor: 

 

• Do you discuss or debate matters where you are of different opinions and where 
there’s no given answer? 

• Do you consider discussions to be a useful tool in your teaching? 
• Do you use any school material that brings up different views and perspectives on 

matters? 
• Do you give the pupils tasks that involve reading other pupils texts? 

 
Dessa frågor syftar först till att avgöra huruvida diskussioner utan givna svar förekommer 

samt om eleverna får ta del av varandras tankar och åsikter, samt i vilken utsträckning lärarna 

använder detta som en metod i undervisningen. 

4.6.3 Part III – Respect and listening in conversations 

(Concerning the showing of respect for each other during conversations.) 

Denna del grundas på Englunds kriterium att alla parter i ett samtal ska visa respekt och 

tolerans gentemot varandra samt lyssna till varandras argument. Våra frågor till eleverna var: 

 

• Do you feel safe and secure to express opinions and emotions in class? 
• Do some pupils tend to talk more than others in the classroom? 
• Are there any pupils that are given more attention than others from the teacher? 

 
Nedan står frågorna som ställdes till lärarna: 

 

• How do you encourage the pupils to express their own feelings and opinions? 
• How do you work with making the students feel safe and secure to express opinions 

and emotions? 
• Do some pupils tend to talk more than others? 

 
De frågor som ställts under denna del ämnar besvara hur diskussioner mellan elever och/eller 

lärare tar sig i uttryck. 
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4.6.4 Part IV – Gaining consent and reaching agreements 

(Concerning different opinions in class.) 

Den fjärde delen av intervjun behandlar Englunds krav på konsensus och kollektiv 

viljebildning. De frågor som ämnar undersöka elevernas syn på konsensus är: 

 

• How do you deal with different opinions in class? 
• Do you try to reach an agreement when discussing? 

 
Lärarnas frågor rörande konsensus är: 

 

• When different opinions meet, how do you deal with them in class? 
• Do you try to make the pupils find agreements or confide to the better argument? 

 
Frågorna är utformade med fokus på elevernas strategier och idéer kring hur de kan nå enighet 

i diskussioner när skilda synsätt ställs mot varandra. Lärarnas frågor syftar till att undersöka 

de strategier som vidtas under diskussioner för att eleverna ska nå konsensus. 

4.6.5 Part V – Questioning authorities in conversations 

(Concerning disagreements with the teacher and questioning in class.) 

Part V baseras på den fjärde beståndsdelen av Englunds deliberativa samtal. Denna del 

innebär möjligheter att kunna ifrågasätta auktoriteter, normer och traditioner. Frågan som 

ställts till eleverna är: 

 

• What do you do when you disagree with the teacher or what the teacher is teaching 
about? 

 
Lärarnas fråga på samma del ser ut som följer: 

 

• What happens if a pupil disagrees with you? 
 
Den största auktoriteten i klassrummet är vanligtvis läraren och dessa frågor syftar till att 

utreda elevernas möjlighet att ifrågasätta läraren. 

4.6.6 Part VI – Conversations without teacher’s presence 

(Concerning group tasks, exercises and homework without presence of the teacher.) 

Denna del grundar sig i Englunds sista krav på ett deliberativt samtal. Ett deliberativt samtal 

som lärandeform ska kunna ta plats utan lärarens närvaro. Det är därför viktigt att eleverna 

ges möjligheter att praktisera det deliberativa samtalet själva. Denna del undersöker om och 

hur detta genomförs. Till eleverna ställdes följande frågor: 

 

• Are you assigned tasks to be made in groups without the presence of the teacher? 
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• How are these tasks organized? 
 
Följaktligen ställdes dessa frågor till lärarna: 

 

• Do you give the pupils tasks to be made in groups without your presence?  
• What is the purpose of using these group tasks? 

 
Frågorna är utformade för att besvara huruvida elever ges möjlighet att belysa problem från 

olika vinklar utan lärare. Denna del avslutar intervjuernas undersökningsområde. 

4.7 Analys 
Trost menar att det inte finns någon enhetlig mall för hur materialet ska eller ens kan 

analyseras. Bearbetning, analys och tolkning styrs av individens personliga uppfattningar. För 

vissa skribenter är det fördelaktigt att spela in och transkribera hela eller delar av intervjun, 

för andra känns det för detaljerat då det kan flytta fokus från det som egentligen är väsentligt. 

(Trost 1993). Efter transkriberingarna sker en metodisk närläsning av intervjuerna utifrån de 

frågeställningar som ska besvaras. De delar av den färdigtranskriberade intervjun som inte 

kan besvara frågeställningarna kan sedan sorteras bort medan de centrala delarna markeras. 

Skillnader och likheter mellan intervjuerna noteras. Genom att kategorisera materialet skapas 

ett mer uttömmande material och frågeställningen kan åskådliggöras utifrån olika 

infallsvinklar (Solvang 1997). 

 

Vi har valt att transkribera de intervjuer som genomförts i sin helhet för att sedan gå igenom 

och närläsa alla intervjuer tema för tema och sortera respondenternas svar utifrån dessa. 

Redogörelsen av respondenternas svar kommer även denna att utgå ifrån dessa teman och vi 

inleder varje tema med att redovisa vad eleverna respektive lärarna på Skola 1, följt av Skola 

2 och Skola 3, har för tankar och idéer kring varje tema. Genom närläsning av 

respondenternas svar ämnar vi sedan besvara våra frågeställningar. 
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5.0 Resultat 
I detta kapitel kommer vi redogöra för hur respondenterna ser på deliberation. Vi har 

tematiserat undersökningen utifrån Englunds fem grundkriterier och redogör för de svar 

respondenterna har gett i respektive kriterium. Först redogör vi för elever och lärare i Skola 1 

och sedan följer Skola 2 och 3. I studien förekommer 12 elever i 6 olika intervjuer och 6 

lärare i varsin intervju. Tabellerna nedan visar vilka eleverna och lärarna är och vilka skolor 

och intervjuer de tillhör: 

 
Skola 1 Statlig skola, år 1-9 i Lusaka 

Elev 1: Grade 9, 17 år, tjej Elevintervju 1 
Elev 2: Grade 9, 15 år, tjej 
Elev 1: Grade 9, 16 år, kille 

Elevintervju 2 
Elev 2: Grade 9, 18 år, kille 

Lärarintervju 1 
Lärare 1: English & Social Studies, Grade 8-9, Arbetat i 15 år, 
kvinna 

Lärarintervju 2 
Lärare 2: Mathematics & Physical Education, Grade 8-9, Arbetat i 
8 år, man 

  
Skola 2 Privat skola, år 1-6 i Lusaka 

 Elev 1: Grade 6, 11 år, tjej 
Elevintervju 1 

 Elev 2: Grade 6, 11 år, tjej 
 Elev 1: Grade 6, 11 år, kille 

Elevintervju 2 
 Elev 2: Grade 6, 11 år, kille 

Lärarintervju 1  Lärare 1: Ämneslärare, Grade 1-6, arbetat i 22 år, man 
Lärarintervju 2  Lärare 2: Klasslärare, Grade 4, arbetat i 20 år, kvinna 
  
Skola 3 Community School, år 1-8 i Lusaka 

 Elev 1: Grade 8, 16 år, tjej 
Elevintervju 1 

 Elev 2: Grade 8, 14 år, tjej 
 Elev 1: Grade 8, 15 år, kille 

Elevintervju 2 
 Elev 2: Grade 8, 15 år, kille 

Lärarintervju 1 
 Lärare 1: Mathematics, History & Religious Education, Grade 8-9, 
arbetat i 6 månader, man 

Lärarintervju 2  Lärare 2: Engelska, Grade 5, 7 och 8, arbetat i 8 år, kvinna 
 

I transkriberingarna har vi använt talstreck för att indikera att någon säger någonting. 

Citationstecknen (” ”) innebär att respondenterna säger någonting som om det var någon 

annan som sade det och ska därför inte ses som citat utan som en hjälp för läsaren att förstå 

hur och på vilket sätt respondenterna talar. Om respondenternas svar inte står i blockcitat 

används citationstecknen för att indikera citatet, och i dessa fall används apostrofer (’ ’) för att 
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förtydliga att respondenten säger någonting som om det var någon annan som sade det. 

Anledningen till att apostrofer inte används överallt för att indikera detta är för att apostrofer 

förekommer naturligt i det engelska språket och det skulle då bli svårt att tyda vad som står. 

Våra frågor är fetmarkerade för att enkelt kunna hittas i texten. Fetstil kan även hittas om 

respondenterna har angett ett namn och vi istället har ersatt det med en titel på personen för att 

värna om dennes och respondenternas integritet. Om något är kursiverat innebär detta att 

respondenten har lagt betoning på det ordet, något som kan vara viktigt för förståelsen och 

tolkningen av vad respondenten menar. När ellips (…) förekommer innebär detta att 

respondenten gör en paus i sitt svar, alternativt att respondenten blir avbruten. Om 

respondenten blir avbruten börjar nästa mening med ellips för att indikera detta. En ellips 

inom hakparantes ([…]) ska dock tolkas som att vi har valt bort delar ur citatet med lägre 

relevans för sammanhanget. Det som står inom parentes är förtydliganden av vad som sagts. 

5.1 Skilda synsätt, åsikter och argument 
Detta tema är direkt kopplat till Tomas Englunds första grundpelare för ett deliberativt samtal: 

”[…] där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme […]” (Englund 

2007, s 155). 

5.1.1 Skola 1 

Angående huruvida diskussioner förekommer i skolan förklarar eleverna att det inte är särskilt 

ofta det blir några diskussioner i klassrummet. 

 
Elev 1 – For example, in a week, like this past week we had no debate or 
discussions. So sometimes it's only once in a week or maybe on friday, again 
next week, we wont do in the other week. Something like that (Skola 1, 
Elevintervju 1). 

 
Enligt eleverna finns det ett relativt svalt intresse att diskutera och pröva sina argument, men 

lärarna tycker att det är en bra idé. Även om diskussioner i klassrummet inte utgör en stor del 

menar eleverna att lärarna ofta uppmuntrar dem till att diskutera när lektionen är slut. En elev 

uttrycker sig på följande sätt: 

 
Elev 1 – In fact it's a daily thing. The teachers talk every day ”No, you need 
to have group discussions, to debate, that's how knowledge come. If you don't 
know this you have to ask during discussion” and that's that (Skola 1, 
Elevintervju 1). 

 
Det är nästan aldrig som en hel klass de diskuterar, utan när diskussion förekommer i 

klassrummet är det i mindre grupper som läraren delar in dem i. 

 
Elev 2 – Sometimes our teachers, they do. Sometimes they put us in groups, 
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then we start to do what: debating. When we study, we understand things 
different. And when we are debating we get a meaning. The more you debate, 
the more you learn. 
Elev 1 – Yes, when we're debating, it's like the knowledge will remain in the 
brain, you will not forget them fast. It will be like you use them when the 
exam comes. You just remember, ”Oh, we debated this subject. We debated 
over this issue.” So it will be just like easy (Skola 1, Elevintervju 2). 

 
En av eleverna tydliggör hur deras diskussioner är uppbyggda och hur de fungerar: 

 
Elev 1 – We belong in different study groups. We bring a topic, a certain 
topic, and then we debate. It's not all about, like we debate on school 
subjects, it's like we debate about something. Like, the way people are living 
now, we debate about it. Is it a good life or what? You hear their ideas and 
opinions, then you conclude. […] Like you agree on something. When you're 
debating you agree on something. The topics differ, like you can debate on 
the school issue. Then we have the conclusion. When it comes to religion you 
know it can't just be like ”Ok, I agree with you.” It's not like that in religion 
in the modern way we live in today (Skola 1, Elevintervju 2). 

 
Även läxor med diskuterande element finns representerat i skolan enligt eleverna. Vissa läxor 

kräver att ett föredrag hålls och sedan en debatt i anslutning till föredraget. 

 
Elev 1 – We get different homework to do. It's like when we talk about civics, 
the homework is like we go and do a research on something. Then you bring 
those opinions back to your research in your community, and then you bring 
those and then you discuss. The whole class and the teachers in there. Just 
guiding us (Skola 1, Elevintervju 2). 

 
När eleverna har lämnat in läxor som syftar till att skriva berättelser får de bara i uppgift att 

läsa den berättelse som lärarna tyckte var bäst. Eleverna förklarar dock att det sällan är någon 

lektion efter att de får tillbaka sina rättade läxor, och att de då använder den tiden till att läsa 

igenom arbetena ändå. 

 

Lärarna anser att diskussion är ett verktyg de använder sig av i undervisningen. De ger 

eleverna frågor och arbetsuppgifter som måste diskuteras av eleverna. Lärarna framhåller, 

precis som eleverna, att diskussioner främst förekommer i mindre grupper och inte på 

lektionstid. I dessa grupper förklarar lärarna att en ordförande och en sekreterare väljs av 

eleverna för att underlätta diskussionerna. 

 
Lärare 2 – We give them a question to be discussed in groups. It depends on 
what type of... maybe... what discussion we want them to do. Sometimes it 
could be in topics just discussed. But sometimes again, there are certain 
discussions where we want maybe, them to discuss as a group. Again, within 
that group they may choose their own leaders. They will choose maybe the 
chairperson, the secretary... ok, so the secretary will be taking notes on 
whatever they are discussing and then it will be presented in front of the 
friends at the end of it (Skola 1, Lärarintervju 2). 
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Forskningsliknande uppgifter tilldelas eleverna för att ta reda på levnadsförhållanden och för 

att eleverna ska tillskansa sig olika kunskaper om samhället. När elevernas undersökning har 

gjorts diskuteras undersökningarna i klassen. 

 
Lärare 2 – You tell them ”could you go home and find out?”. It's more like 
research. You tell them ”find out a little more, when you come we are going 
to discuss”. Yeah (Skola 1, Lärarintervju 2). 

 
Om diskussionerna baseras på scenarion som eleverna kan relatera till blir diskussionerna mer 

givande för eleverna, enligt lärarna på Skola 1. En av lärarna sammanfattar detta så här: 

 
Lärare 2 – If you've got an appropriate scenario to relate to your topic as you 
teach, I think it becomes more fun because the pupils become more free to 
discuss about it. Because without that relation of where they are coming 
from, what they know and you just give them something that you don't know. 
You know it becomes boring. So if you relate to that aspect, you find that the 
class will become more alive (Skola 1, Lärarintervju 2). 

 

5.1.2 Skola 2 

Eleverna är inte helt vana vid öppna diskussioner där olika åsikter ställs mot varandra. Det 

förekommer förvisso diskussioner relativt ofta, men de handlar om fakta och kan besvaras 

med antingen rätt eller fel svar. 

 
Elev 2 – Yes, that's common in our group. In maths, I get a different answer 
from my friends. but when we're working together, maybe both of our 
answers can be wrong, but when working together we can find the answer 
properly instead of arguing about ”which one's right and which is wrong” 
(Skola 2, Elevintervju 2). 
 
Elev 2 – We had education at Treetops in Kafue National Park and... [we] 
were discussing about animals and everyone would argue, stuff like that. 
Vi – Could you tell us something of what you argued about? 
Elev 1 – The animals. 
Vi - Ok, what were the arguments? 
Elev 2 – Do they give birth, are they animals and stuff like that (Skola 2, 
Elevintervju 1). 

 
Under den andra elevintervjun svarade eleverna att några diskussioner som inte har ett på 

förhand givet svar inte förekommer i deras undervisning. 

 
Vi – Do you discuss or debate matters that do not have a given answer? 
Elev 2 – We don't have that, do we? 
Elev 1 – No (Skola 2, Elevintervju 2). 

 
Lärarna arbetar medvetet med diskussioner inom klassrummet, enligt dem själva. 

Ämnesläraren menar att han arbetar med diskussioner och försöker främja att företeelser ses 

ur olika perspektiv. Han uttrycker det: ”You're just looking at things from different 

perspectives and I want, and always promote, that kind of a thing” (Skola 2, Lärarintervju 1). 
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Under hans lektioner får eleverna diskutera olika ämnen, alltifrån renhållning och vad ett gott 

grannskap innebär till religion. Av det som kommer ur diskussionerna skapar han en låt 

tillsammans med eleverna, eller så får det vara underlag till förståelse av det de arbetar med 

för tillfället i ämnet.  

 
Vi – Are conversations, discussions or debates common in class? Let's 
say your classes, we can speak about the music? 
Lärare 1 – To me, they are common because each time before I teach a song, 
I explain to them why I am teaching that song. I could be teaching a song 
about, for instance, seasons... or not that, maybe... character. Or neighbours. 
We have to, first of all, discuss ”who are the neighbours”? Who is good in 
the neighbourhood? How can you help out as... people in the neighbourhood? 
So each song that I teach, whether I've composed it personally or I've picked 
it from somewhere, the children have to discuss it. So we discuss, and during 
the discussion, apparently, because music looks like an informal subject, 
children are so free to actually take part. And that's what I do. Almost every 
song that I teach, the discussion is there and the children will participate very 
very much (Skola 2, Lärarintervju 1). 
 
Vi – For example, do you give the pupils tasks that involves discussing 
matters that doesn't have a given answer? Does it occur often? 
Lärare 1 – Yes, what I do...  Not often but once in a while. It depends on 
what I want to teach. I should be able. I do give, maybe themes, open themes. 
And then they'll come up with different tunes and words. And then at the end 
of it, before the end of the class they go in front and present. But while they 
discuss in their groups, they actually come up with something very educative. 
(Skola 2, Lärarintervju 1). 

 
I det sista citatet anser han själv att, trots en positiv hållning till diskussioner i undervisningen 

är diskussioner utan givna svar inte särskilt vanligt, även om det förekommer. 

 

Klassläraren anser att det är vanligt förekommande att ha öppna diskussioner utan ett givet 

svar, särskilt inom samhällskunskapsämnet – ”especially on social stuff, it’s very common 

that you don’t have one particular answer” (Skola 2, Lärarintervju 2). Hon vill heller inte 

pressa på eleverna särskilda åsikter eftersom de kommer från olika hem med olika traditioner 

som bör respekteras. 

 
Lärare 2 – [...] opinions differ over certain matters, especially like this same 
thing Friday the 13th, others were saying “it's Satanism, we been told blabla”. 
Probably that's what they have been told at home and you can not erase that 
because those are the norms they have been taught from home. All you can 
do is probably air your opinions as the class teacher and then you cannot say 
this is right from wrong because that’s what they believe, that’s what they 
have been taught (Skola 2, Lärarintervju 2). 

  
Under grupparbeten väljs en elev till gruppledare och ibland händer det att två ”starka” elever 

båda vill vara gruppledare och där bryter läraren in och vill att eleverna ska argumentera för 

varför de väljer den ena till gruppledare. 
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Lärare 2 – Well for me, I just, well usually I’ll say “which one do you want 
to lead you?”. Yes I like a little democracy, I’ll ask them “what do you 
want?”, and they'll tell you “ok we can have this one” and then I'll say 
“why?”. Because it's not just a matter of “we like him”. “Give me reasons 
why you want him to be your leader”, yeah (Skola 2, Lärarintervju 2). 

5.1.3 Skola 3 

I den tredje skolan anser eleverna att diskussioner förekommer. På en fråga om hur frekvent 

svarar de att diskussioner förekommer ungefär en gång i veckan. Elev 1 ger ett exempel på 

vad de brukar diskutera: “We are discussing if its right [for] a girl to have a boyfriend at 

school, is it good or bad.” (Skola 3, Elevintervju 1) Oftast är det eleverna som väljer vad de 

ska diskutera men ibland kan även lärarna ger dem instruktioner om vad diskussionerna ska 

innehålla, och det kan röra sig om bland annat huruvida det är bra eller dåligt att ha pojk- och 

flickvänner, eller vad eleverna kommer att göra efter att de har gått ur skolan. När vi frågade 

eleverna om det var vanligare med diskussioner i något av ämnena svarade de att det inte 

spelade någon roll vilket ämne det var. De diskuterar i alla ämnen. 

 

Lärarna är positiva till diskussioner och använder det i undervisningen. De diskuterar såväl 

genusfrågor som skoluniformerna. Eleverna kan också få som uppdrag att fråga äldre 

människor om deras uppfattningar om något för att sedan dra sin egen slutsats om det. 

 
Lärare 1 – Sometimes I bring up a discussion saying: “are the uniforms 
good?” The uniform they put on, are they good or bad? And then maybe the 
girls will be saying they are good, the boys will be opposing like that. That’s 
what we normally do. And sometimes we look at gender roles, like is the girl 
and the boys supposed to have the same equal rights, something like that. Or 
what time a boy or a girl should be at home, because there is this thing, they 
say, girls must be at home at 18.00 hours but as for a boy you can still go 
home at 19, there’s no problem with that. So I’ll bring up that discussion just 
to help the children understand. (Skola 3, Lärarintervju 1) 

 
Lärare 1 – The same question, maybe they will ask five elder people, and 
then they will give them different answers [...] then they are going to put 
those answers together, and then at the end of the day, they will come up with 
one common answer. And they will say “sir, for that question I think the 
answer is this” and then the other one, and then we just say ”the way you 
understood it they [are] all what: correct answers” (Skola 3, Lärarintervju 1). 

 
Diskussioner i klassrummet behöver inte nödvändigtvis söka ett enhetligt svar, utan kan 

användas för att belysa olika uppfattningar och aspekter av ett ämne. I olika ämnen ser 

diskussionerna ut. Exempelvis hade man i en klass diskuterat Internets för- och nackdelar där 

åsikterna och argumenten haglat, i en annan gav HIV-problematik och ungdomars sexvanor 

upphov till heta diskussioner. 
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Lärare 2 – Especially when you talk about HIV and AIDS, you tell them, 
having sex at your age, these young ones, everyone is at school, it's wrong. 
Some of them that feel they are old, they are big they will say “ahh no, it's 
not, it's right” but you are telling them “no it's wrong at your age, you will 
have to wait until the right time comes”. So it's not everything that will say 
that they will say it is right, they will even say “no it's not”, you will say “it's 
right, it's wrong”. Then they will say it's right, you are saying it’s right then 
they will say it's wrong. So especially on that there is a very big issue yeah 
(Skola 3, Lärarintervju 2). 

 
Lärare 1 – I remember we had a discussion, we were saying "is Internet good 
or bad?” I’ve seen that. Some people were saying it is bad, I’ve seen that. 
Some pupils were saying it is good, and there was that argument saying “it is 
good, it is bad, it is good”. And then we say “ok, internet is good and it can 
be also bad”. But internet can be good, what makes it to be good? Because if 
you go on the Internet you’d be able to get some education stuff there, you’d 
be able to learn more. But it can be bad if you are going to some websites 
which are showing you bad images e.g. pornographic materials, you’ve seen 
that. So internet is also good like that. Another teacher had to come in to help 
us with the discussion. Because some of them were saying “no, when you go 
there you do this you do this”, then we said “no when you go there you 
choose what you want to do”. If it’s education you go for education, and at 
the end of the day you will be able to learn more. But if you go for these 
other materials, you end up, you will be at the same level in life, you are 
growing but you are at the same level in your thinking. Some stuff like that 
(Skola 3, Lärarintervju 1). 

 
Engelskläraren tycker att skolböckerna uppmuntrar till diskussion, men ett hinder är att skolan 

har så få böcker på grund av bristande resurser. 

5.2 Tolerans, respekt och aktivt lyssnande 
Under detta kapitel redogörs för vad eleverna har för tankar kring Englunds andra 

grundpelare: ”[…] som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar 

bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument […]” (Englund 2007, s 155). 

5.2.1 Skola 1 

Eleverna på Skola 1 har alla skilda synsätt på tolerans och respekt i klassrummet. På frågan 

om de känner sig trygga att uttrycka sina åsikter och känslor är det delade meningar i båda 

elevintervjuerna: 

 
Elev 2 – I feel safe because I have to say what I'm thinking. If I'm wrong, they 
have to correct me. 
Elev 1 – I don't because sometimes when I ask a question, I don't know the 
question and I get the wrong answer. This pupil, they will laugh at me and 
say I'm dull or something like that. And it will be too hard for me to forget, so 
whenever I've been asked to do this, I'll be failing because I feel like ”no, 
they will do this to me”. And sometimes, if you get the correct answer and 
that gets the wrong answer then, when knocking off, when you go outside, 
they will follow you, some of them. It means that they are jealous, then they 
will try to do something to you, something bad to you like beating or 
insulting you, which is bad. 
Vi – Does the teachers do anything to… 
Elev 1 – …When you tell them that ”this and this”, they'll just say that 
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”alright, we'll deal with that” and then they forget just like that (Skola 1, 
Elevintervju 1). 

 
I den andra elevintervjun berättar eleverna att de måste få misslyckas och att de måste vara 

tillåtna att göra fel ibland. 

 
Elev 1 – The best things the teacher have learned us is that we learn from 
mistakes. So we got that courage, when I stand up and I want to express my 
feelings, when like ahh... I speak broken English, they will try to understand. 
We learn through mistakes, because when the teacher controls you, you must 
talk like this. Then I'll have that, next year I'm gonna do the way the teacher 
wants it. Then those people, I don't care either they laugh at me or what. I 
don't care, but the only thing it's for me to know. It's for me to know through 
mistakes (Skola 1, Elevintervju 2). 

 
Trots att andra elever skrattar åt elever som svarar fel och som har svårt att uttrycka sig anser 

flera elever att lärarna uppmuntrar dem till att försöka, även om svaret blir fel. Eleverna 

menar att det viktiga är att de lär sig någonting under lektionerna, oavsett om andra elever 

skrattar åt dem eller ej. Det viktiga är att försöka: 

 
Elev 2 – Even when they ask a question, and you answer but the answer is 
wrong, I try to answer it. Then some people will laugh, but my teacher, after 
people laugh, he will give me what: credit for trying. But now, I think, I'm 
one of the best pupils at this school. Because I've also come the highest. My 
background was really bad. But just because I understand that here, even if 
someone laughs at me, he don't know what he's doing. So let me just try to 
express my opinion. And when they laugh at me someone is going to give me 
the correct what: answer (Skola 1, Elevintervju 2). 

 
Enligt eleverna finns det personer i klassrummet som ges större utrymme än andra, något 

ingen av de tillfrågade anser vara bra för klassrumsklimatet. Elev 2 uttrycker att vissa 

bestämmer mycket. ”Okey, it's not nice, because they skit. […]In other words, they boss.” 

(Skola 1, Elevintervju 1) När vi diskuterar samma tema förklarar eleverna att det finns de som 

tycker om att ta plats i klassrummet: 

 
Elev 1 – Oh yeah. We do have friends that talk more. Very much. They 
always want to be there in talking. Sometimes they will just say something 
because they know they can talk. They will just shut you up with their strong 
word, 'cause me, I'm just like joking with people. I don't like getting into 
fights with people. People like talking, talking very much. 'Cause they know 
that you don't know how to talk, so even if they shout at you, you won't say 
anything. Just leave it (Skola 1, Elevintervju 1). 

 
Vi frågade eleverna om lärarna gav vissa elever mer uppmärksamhet än andra. Enligt eleverna 

är det vanligt och det är något de vill ändra på. 

 
Elev 2 – That's true. 'Cause there are some teachers that say ”Me, I love that 
one.” and they point at him, Ok. ”I love that one.” It's not nice. They can say 
”I love all of you,” but because there are teachers that can say that... Because 
if they are doing a mistake they won't even be shouted at. They will just be 
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looked at. There are some pupils that hate some teachers And when that 
teacher comes into class they just move out. When that teacher move out I 
come in. Not Good. 
Vi – So you think the teacher should be equal... 
Elev 2 – …Yah! Equal love for everyone (Skola 1, Elevintervju 1). 

 
Lärarna anser att det är oundvikligt att eleverna ibland har skilda synsätt och åsikter, något 

som behöver respekteras. Lärarna lär eleverna att visa respekt för andras åsikter även om de 

har skilda ståndpunkter. 

 
Lärare 2 – We respect each one of them separately. Because you don't know... 
as I said no one has got the perfect answer, there is room to argue. So if I 
would not accept, maybe your idea... it must be respected. Once there is that 
difference, pupils they will also learn to value other friend’s ideas. Just giving 
that respect to a friend, because not always that we have answers, no. And it's 
not always that we can come up with one answer, we always have different 
ideas (Skola 1, Lärarintervju 2). 

 
Vi frågade lärarna om det fanns elever som var mer aktiva i diskussionerna och vi fick svaret 

att så var fallet, även om lärarna försöker låta alla komma till tals. 

 
Lärare 2 – If one child is more... is dominating in any way, you know, in most 
cases it will disturb others to express their views. So we'd prefer, in a way, to 
let that child also give chance to others. Because sometimes, some pupils 
prefer to talk talk talk. Then others will feel ”since I'm unable to express 
myself, maybe in the teaching language, what do I do?” Maybe he'd prefer to 
keep quiet. So we also encourage to use […] the local language. Just for the 
sake of conversation (Skola 1, Lärarintervju 2). 

 
Ett bra sätt att få eleverna att känna sig trygga i skolmiljön och i diskussioner menar en av 

lärarna, är att föregå med gott exempel som lärare och få eleverna att lära sig de värderingar 

som läraren har. 

 
Lärare 2 – How to make them feel secure... Through maybe the way you also 
relate with a child. Because if maybe personally I'm not good at maybe... I'm 
not good in socialising. Then sometimes it can also affect because I want 
them to socialise. So one way is being a model as a teacher. So you show 
yourself to be kind to the pupils. The language that you use... and even your 
values, what you value as a teacher. Pupils should also learn some of that. 
Ok, so if pupils know your values, they will be more free. I think that's the 
starting point. They will be more free to express themselves. In your presence 
and maybe with others as well (Skola 1, Lärarintervju 2). 

 
En annan strategi lärarna använder sig av för att få eleverna att känna sig bekväma med 

varandra är att låta eleverna samtala med varandra. En av lärarna poängterar vikten av att alla 

ska lära känna varandra och att alla ska kunna tala med samtliga elever. 

 
Lärare 2: I mean the way they are sitting, those are some kids, they'll just 
come without even talking to anyone just sit, learn, off they go. So, you ask 
them ”have you greeted each other this morning immediate you came in? Ok, 
can you greet your friend?” so you also encourage that, conversation between 
the two. And of late we have also the program of the gender aspect where a 
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boy, a girl will not prefer to.. not have that discussion. So we say ”now, it's 
not boy to boy – no. Now it's girl-boy.” Because we want to create that 
atmosphere of a boy and a girl being sisters in a way. And then they have to 
also discuss, like a sister, like a brother (Skola 1, Lärarintervju 2). 

5.2.2 Skola 2 

Eleverna känner sig trygga att tala fritt och fråga, men det gäller inte nödvändigtvis alla i 

klassen. När vi frågade om eleverna trodde att någon elev kände sig orolig och nervös inför 

att ställa frågor i klassrummet svarade de  

 
Elev 2 – Yes, there's my friend Female Pupil. She gets all nervous because 
other people start laughing at her. 
Elev 1 – Because she was born a bit thin, so when... yeah... whenever like... 
example she was going through, now it was a question so the teacher asked 
her. So she received the wrong answer, so then people laugh at her. And then 
she starts crying, because, you know, you don't feel nice… (Skola 2, 
Elevintervju 1). 

 
Men eleverna tyckte att lärarna arbetar för att motverka detta, och om han eller hon inte 

kommer åt problemet så vänder man sig till någon högre upp i hierarkin. Elev 1 förklarar att: 

”Our teacher will deal with it, but then if he can't, he'll give it to Male Teacher, the senior 

teacher, and then if he can't then it goes to the deputy head” (Skola 2, Elevintervju 1). 

 
Elev 1 –  No, our teacher sometimes discourages laughing at. If you like, say 
something wrong.... He says people learn by making mistakes. 
Vi – Do you feel like the teacher encourages you to speak up? 
Elev 1 – Yes. 
Elev 2 – Yes. Very much, especially our old teacher Male Teacher. He used 
to encourage us a lot to not laugh at our friends. Even if it's very easy, some 
people can find it hard (Skola 2, Elevintervju 2). 

 
När vi frågade om eleverna upplevde att läraren behandlar dem lika och ger alla lika mycket 

uppmärksamhet stötte vi på ett problem främmande för oss som kommer från en svensk 

kontext. De upplever att läraren ger mer uppmärksamhet till och favoriserar vissa elever och 

respondenterna tror att det beror på stamtillhörighet, att de favoriserade eleverna kommer från 

samma stam som läraren. De uttrycker det: 

 
Elev 2 – Because everytime we put up the hand, he always choose Male 
Pupil X, Male Pupil Y… 
Vi – Why do you think the teacher does that? 
Elev 1 – Because they are both from the same tribe. Maybe he thinks that 
they are same tribe, so they can do everything together. But mostly he 
chooses us also, but lots of the time he chooses Male Pupil X (Skola 2, 
Elevintervju 1). 

 
En av lärarna berättar att han arbetar aktivt för att försöka få alla elever att känna sig trygga 

och sedda och han försöker främja respekt för att människor har olika åsikter. Till exempel så 
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vill han att alla elever ska få komma till tals, de som är mer talföra försöker han tona ner utan 

att få dem att känna sig åsidosatta. 

 
Lärare 1 – What I do is I always promote the fact that we need to respect 
each others opinions. You will differ, but as you differ you should be able to 
respect Jenny's opinion or Peter's opinion. Peter may have a different opinion 
from you but the fact that you disagree doesn't mean that maybe he's wrong – 
no (Skola 2, Lärarintervju 1). 

 
Lärare 1 – I will know who talks too much or talks a lot and what role I can 
give them. I have to tone them down but in a way that they won't feel [that] I 
don't need them or maybe I'm irritated by them. No no, not at all. I am still 
trying to tell them so that they give chance to the others that are more quiet 
(Skola 2, Lärarintervju 1). 

 
Klassläraren lägger vikt vid att ta fasta på barnens uppfattningar och att inte agera auktoritärt. 

Hon använder grupparbeten som metod för att få barnen att våga uttrycka sig, då hon menar 

att de kan känna sig mer trygga i mindre grupper. 

 
Lärare 2 – I think it’s the way you come out as their leader you know, 
because first of all you need to be an educator you don’t have to be like, what 
word can I use, like authoritarian, take that away. And children, some take a 
bit longer others it's instant, once they start warming up to you it becomes 
easier to chat with them yeah. But if you are very authoritative and it 
becomes very uncomfortable for them because they don’t know “I might say 
the wrong thing and then she'll react in this way”. So depending on how you 
react with the children, it encourages them to talk, yeah (Skola 2, 
Lärarintervju 2). 

 
Lärare 2 – It's easier for the children to work in little groups, usually they are 
very comfortable with their own little environment and they will air their 
opinion more as compared to a larger forum. So when there are few of them 
some children will come out (Skola 2, Lärarintervju 2). 

 
Hon tar upp att hon använder klassrumsdiskussioner som ett verktyg för att skapa en atmosfär 

där eleverna känner sig trygga och bekväma med varandra och läraren, särskilt vad gäller 

blyga elever. 

 
Lärare 2 – There are those who are shy so you need to let them come out and 
children must also be comfortable with their teacher  because it makes 
teaching very difficult if the children are uncomfortable they are scared or 
they are simply bored, they don’t want to know. So you need to make them 
comfortable and these conversations create a bond among themselves and 
between them and the teacher (Skola 2, Lärarintervju 2). 

 

5.2.3 Skola 3 

På en fråga om de kände sig bekväma att uttrycka sina tankar och känslor i klassrummet 

svarade eleverna att de kunde det, men bland annat språkförbistring och nervositet ledde till 

att de inte utvecklade svaren: 
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Vi – Are you ever afraid that someone might laugh at you if you say 
something or if you ask a question? 
Elev 1 – No. 
Vi – And you? 
Elev 2 – Ehh… [kan betyda ’yes’ som i språket Bembas ’ehe’, men kan också 
vara ett tvekande svar. Vi valde att inte följa upp det, då vi uppfattade frågan 
som besvärande för eleven.] (Skola 3, Elevintervju 1). 

 
Vi frågade om det fanns elever som gav vissa elever mer uppmärksamhet och på det svarade 

eleverna på Skola 3 att det inte fanns. Alla lärarna behandlade alla eleverna lika. Elev 1 

uttrycker sig så här: ”They give attention to our class, all the class” (Skola 3, Elevintervju 1). 

Eleverna anser att alla elever pratade lika mycket i klassrummet och att alla vågade svara på 

lärarnas frågor och delta i diskussionerna. 

 

Lärarna gör vad de kan för att eleverna ska våga uttrycka sig. Engelskläraren använder 

gruppdiskussioner som ett sätt att få blyga elever att våga uttrycka sig och matematikläraren 

framhåller för eleverna att skolan och klassrummet är en plats att våga misslyckas och lära av 

sina misstag, istället för att man ska misslyckas i livet utanför skolan. 

 
Lärare 2 – If I tell them to discuss, there are those who are shy. Maybe when 
I ask questions “have you understood?”, they will just say yes but inside they 
have not got anything from that. So when we put them in groups they will be 
able to open up to the friends, “me I didn't get that, what did the teacher say, 
what does it mean?”. So that is the purpose why we give them time to say 
“just feel free, open up to your friends, talk, and then you choose a leader in 
that group who's going to just bring everything they have said, this is what 
we discussed”. I think it helps them, just to be open (Skola 3, Lärarintervju 
2). 

 
Lärare 1 – Like on that one, you see, the pupils they are very shy like when 
expressing themselves, so you need to give them courage. You say “this is 
the classroom, so if you want to make a mistake, make it now here in class, 
not when you go out there”. If you make it here in class we will be able to 
give you the correct thing, but when you go out there you make a mistake in 
expressing yourself, people will laugh at you and you end up feeling bad. But 
here in class, your pupils can laugh at you but at the end of the day you are 
going to be corrected and you’ll never repeat the same mistake (Skola 3, 
Lärarintervju 1). 

 
Engelskläraren lyssnar till vad var och en säger och lägger stort fokus på att förhålla sig 

neutral i diskussioner, så att eleverna inte upplever att hon tar avstånd från dem eller väljer 

sida. Matematikläraren lägger mer fokus på att försöka få alla att komma till tals och tycker 

att alla har viktiga bidrag till diskussionen. Han försöker stärka elevernas självkänsla och mod 

att säga vad de tycker och han säger till elever som till exempel skrattar åt vad någon har sagt. 

 
Lärare 2 – I don't have to choose to a sideline, I just have to be on one side, 
not to say on this side or this side, just have to be neutral. Any child who 
comes I should react the same way I would react to this one, whether this one 
is wrong or right I shouldn't say, lets say “you are doing this and you”, I have 
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to say “everyone is doing the right thing” so for them to have security (Skola 
3, Lärarintervju 2). 

 
Lärare 1 - The first thing is I do tell them they don’t need to have fear of 
anyone, and then they should accept who they are and then when they stand 
they don’t need to like, when someone is commenting they put themselves 
down. No they just need to stand to be strong, express their views because 
their opinion is very important to our topic or to our discussion. So they 
really have to. And I also discourage pupils when their friend makes a 
mistake they start laughing (Skola 3, Lärarintervju 1). 

 
Lärare 1 - When I ask the question, I tell them “answer it the way you feel 
like, the way you understand the question”. Because the way you, Tomas, 
you can understand something is different from the way this one can 
understand it also from this one, that person can understand it. So I tell them, 
“ok, so from your own opinion, what do you think can be the answer for this 
thing?” (Skola 3, Lärarintervju 1). 

 

5.3 Konsensus och temporära överenskommelser 
Detta kapitel berör elevernas erfarenheter och tankar kring Englunds tredje grundpelare: ”[…] 

med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller åtminstone komma 

till temporära överenskommelser (även om icke-överensstämmelse föreligger) […]” (Englund 

2007, s 155). 

5.3.1 Skola 1 

Eleverna på Skola 1 har flera olika metoder för att nå konsensus. Elev 2 sammanfattar hela 

processen om kollektiv viljebildning i denna mening: “You hear their ideas and opinions, then 

you conclude.” (Skola 1, Elevintervju 2). 

  

Om oenighet uppstår väljer de ibland att rösta på olika förslag. Det förslag som fått flest röster 

vinner och enligt respondenterna accepterar alla denna utgång. Ofta leder diskussioner elever 

emellan till konsensus om att konsensus inte kan nås. När någonting sådant uppstår är det 

också vanligt att eleverna tillkallar en medlare, oftast läraren, som kan avgöra de 

gemensamma nämnarna i diskussionen. 

 
Elev 1 – We just… If we keep on disagreeing, that ”no I'm the one who has 
got the correct answer” and this is saying ”no, I'm the one who's got the 
correct answer”. Then we say ”okey, the topic has ended. Let's end it here” 
Then it's like he or she will try to disagree ”No it's not over, we have to find 
out the answer, because I'm the one who is doing this, I'm the one who has 
the correct answer” but to make the agreement end... I mean to the discussion 
to stop, we have to go and call one person who can tell us the final answer... 
the answer between my answer and hers (Skola 1, Elevintervju 1). 

 
Ett ämne där det ofta råder stiltje i den kollektiva viljebildningen är religion. Eleverna menar 

att det är omöjligt att nå konsensus när de diskuterar religion. 
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Elev 2 – Sometimes even what: religious things. Me, I'm Seventh Day 
Adventist believer. You see what: there are some problems in this what: our 
country. I've seen some people that have been more righteous than others. 
Some people say ”I know the bible” but I don't know. So when we come here 
and what: debating. Sometimes we don't find the answer because we find it 
”if it is so, just leave the God matters.” (Skola 1, Elevintervju 2). 

 
Den ena läraren ger uttryck för att det finns en vilja att söka konsensus. I klassen delas 

eleverna in i grupper och får diskutera stamtraditioner, om en tradition ska fortsätta efterlevas 

och vilka traditioner som ska behållas eller ratas. Dessa diskussioner sammanfattas sedan till 

ett gemensamt beslut om vad klassen vill behålla respektive rata. 

 
Lärare 2 - For instance, maybe we are talking of tradition, ok? […] tradition, 
should that be held? Maybe in particular tribe, so you give them maybe in 
groups, they'll discuss then they will present. Then you say ”ok, now you've 
discussed in different groups, what did you think should continue within 
your tradition, suppose you are now a leader, what do you think should be 
admitted?”. So they'll discuss, it's now a class which has decided that ”this 
should be continued” (Skola 1, Lärarintervju 2). 

5.3.2 Skola 2 

För det mesta försöker eleverna komma överens i diskussioner och de tycker att det 

underlättar att arbeta tillsammans i grupparbeten eftersom de kompletterar varandras 

kunskaper. Ibland så arbetar även grupperna tillsammans för att lösa problem. 

 
Vi – Are  you trying to find an agreement? 
Elev 2 – Yes, most of the times we find an agreement, but things are easy 
when we work as a group when we are encountering problems. 
Vi –  How do you try to reach an agreement? 
Elev 1 – If the answer is tough, then maybe you can ask even the other... 
since there are ,like, four groups you can ask the other group to also join us. 
The other group has also got a different method, we also got a different one, 
then you can find which one easy. Sometimes you have to ask the teacher, he 
might help you (Skola 2, Elevintervju 2). 

 
Trots att det ibland är svårt så kämpar eleverna för att komma överens. De försöker komma 

med det bättre argumentet även om de står ensamma och ibland bildas det två läger och då 

röstar man om vad som är rätt. Blir diskussionerna långdragna eller om någon elev är särskilt 

envis så håller man ibland med bara för att få det överstökat, menar eleverna. Är det 

fortfarande svårt att nå en överenskommelse så låter man läraren avgöra. 

 
Vi – When you are of different opinions in class sometimes, how do you 
deal with that? 
Elev 2 – Unless the other friends decide with your opinion… 
Elev 1 – Then if it is like a lot, then we take the majority.  
Vi – Do you ever try to reach an agreement? Like some compromise? 
Elev2 – Yes, we do. 
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Vi – How do you do that? How do you reach those agreements and 
compromises? 
Elev 2 – If you're just fed up, then you agree with someone who got the best 
idea. 
Elev1 – But first before we start we sit in a circle and we get everyones… 
what they want to do… everything. And see whose arguments are better than 
yours (Skola 2, Elevintervju 1). 

 
Elev2 – Yes, but it's so hard to reach an agreement because all of us will 
have different answers[…] ”what you've done is not right, but what your 
friend has done is right”. Because, maybe your friend is alone about his 
opinion... and you are also wrong. So the teacher will come[…] He's right 
(Skola 2, Elevintervju 2). 

 
Klassläraren försöker nå en medelväg, någon form av konsensus om det är möjligt men 

framförallt ska eleverna respektera varandras uppfattningar. För ämnesläraren handlar det 

mest om huruvida det går att praktiskt samköra olika åsikter om skapandet av en dans eller ett 

musikstycke. Om två elever eller en elev och läraren tycker olika så brukar han diskutera och 

argumentera huruvida det ser snyggt ut i sin helhet om man ändrar något till det sätt som 

eleven vill. 

 
Vi – Do you agree to disagree or do you try to reach an agreement? 
Lärare 1 – Yeah, you try to reach a midway, “ok, this is what you believe and 
this is what his opinion is”. You try to teach them to respect each others 
opinions because it's very important, every opinion is valid, yeah. So you try 
to let them, you know, unless it’s a documented fact then you can chip in as a 
teacher to say “these are the facts of the issue but you know social issues are 
very difficult to draw a line” (Skola 2, Lärarintervju 1). 

 
Lärare 2 – What I will do is, first of all I want to see what that child will give 
(vad barnet säger). And after giving it, I'll say: ”Your friends are dancing like 
this, do you think it's compatible?” – ”ah, sort of, this and that”. By the time 
I'm giving my own opinion I should get an opinion from him to say 
really[…] By the time I'm saying ”no, I think that is not synchronizing with 
this”, he won't feel bad when I say “I think it’s…” He will agree with me that 
what he's putting in is not agreed (Skola 2, Lärarintervju 2). 

 



41  

5.3.3 Skola 3 

Att nå konsensus i diskussionerna på Skola 3 handlar ofta om att utse en vinnare och 

eventuella förlorare i debatten eller i diskussionen: 

 
Vi –What do you do when you are of different opinions on that matter? 
Elev 2 – We are going to find who is the winner… 
Elev 1 & 2 – …And the looser. 
Vi – How do you do that? 
Elev 2 – They are going to write the points and if you add the points, you are 
going to find the winner and… 
Elev 1 & 2 – …The looser. 
Vi – Who is it that gives the points? 
Elev 2 – They are going to write... 
Elev 1 – Male Teacher. 
Vi – So the teacher gives points? 
Elev 1 & 2 – Yes (Skola 3, Elevintervju 1). 

 
Ibland diskuterar de dock utan att läraren ger eleverna poäng och då försöker de lära sig av 

varandras argument och nå konsensus, även om konsensus ibland inte blir mer uttömmande 

än att det finns olika åsikter i debatten. I exemplet nedan har eleverna tidigare redogjort för en 

diskussion om vilka för- och nackdelar skoluniformer har och beskriver hur diskussionen 

genomförts: 

 
Elev 2 – Yes we reach at that point so that we can teach one another. Say 
guys wearing a uniform is good because of this and this, the people who are 
saying it’s not good to wear uniforms and people are saying it is good to wear 
uniform, they come up with big reasons to wear uniforms (Skola 3, 
Elevintervju 2). 

 
Lärarna ser sig själva som väldigt viktiga i arbetet med att hitta överenskommelser, om inte 

klassen själva kommer fram till någon enhetlig slutsats så ser de det som sitt jobb att nå en 

överenskommelse. De lägger ganska stor vikt vid att komma fram till något gemensamt, att 

inte bara vara ense om att man är oense. Det eleverna kommer fram till kan till och med 

användas som fråga på ett prov. 

 
Lärare 1 – Sometimes I can bring a topic like in class I would say, I would 
bring like a question and then they would give me different answers, I would 
say: “politicians are corrupt”, and then I would say “what do you say about 
that?” And then they would start giving answers, different answers, after that 
we will come up with one thing, one common answer, and then we will say 
“ok, this thing is supposed to be like this, to be like this, and then this”. 
Questions we normally do them, they even do come in their exams (Skola 3, 
Lärarintervju 1). 
 
Lärare 1 – I’m the last person who needs to convince them after they agree. 
[…] I’ll be the last person, or maybe a judge would say: “this thing need to 
be dealt with like this like this, like this.” And then after they bring in all 
opinions I would say “ok I’ll look at one thing”. One common thing they are 
all talking about and then I’ll say “ok, you guys, your opinions are all good 
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but I think let us go to this thing, because there’s one common thing in which 
you are all saying in this discussion”. And then we will end up coming out 
with one thing (Skola 3, Lärarintervju 1). 

 
Lärare 2 – [I try to make the pupils] meet halfway, like when their answers 
are contradicting [...] make them come to an agreement you say “this is what 
we are going to agree” (Skola 3, Lärarintervju 2). 

5.4 Ifrågasättande av auktoriteter och traditioner 
Under denna rubrik redogörs för hur respondenterna ser på Englunds fjärde grundpelare: ”där 

auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas” (Englund 2007, s 155). 

5.4.1 Skola 1 

Enligt eleverna finns det möjlighet att ifrågasätta lärarna, men eftersom lärarna är äldre än 

eleverna behöver de visa större respekt för dem och ifrågasättandet sker mer på lärarnas 

villkor. 

 
Elev 1 – Well maybe if you yourself have another opinion. Like maybe the 
teacher said something that you know that is wrong but he just doesn't want 
to admit that it's wrong. You can at least make that teacher understand, but 
when talking to him you have to know that that teacher is older than you, so 
you have to put a limit at least on how you talk to that person (Skola 1, 
Elevintervju 1). 

 
En annan elev uttrycker sig liknande om ifrågasättandet av lärarna: 

 
Elev 2 – This thing happens, and because he's the teacher, you try to tell him 
what: in a right way, saying ”ah, you went wrong there.” But some teacher 
will do what: they will show you that he is the teacher so you can't tell him. 
He will say ”you don't know anything.” But then I say: “that's why I'm here, 
for the teaching” (Skola 1, Elevintervju 2). 

 
Åldern till trots känner eleverna att de har möjlighet att ifrågasätta lärarnas idéer. Under en av 

elevintervjuerna diskuterar respondenterna lärare som värderar vissa ämnen högre än andra: 

 
Elev 2 – Yes, me if I disagree... maybe the teacher is talking about the 
options, like art and OP [Office Practice]. And then they say that art is better, 
OP is not, then me I said ”no!” Because someone who wants to be an 
accountant and then he's doing hard. It's not easy to be an accountant, when 
you do that. 
Vi – So you feel safe to tell them that you disagree? 
Elev 2 – Yes, like, in OP I can study. But in art I can't study, there are no 
notes there. 
Vi – Okey, so what happens then? How could such disagreements… 
Elev 1 – …No, for us, we only disagree in a manner we are saying ”but 
madam, what you are saying is not right, you can't be saying art is more good 
than office practice. While us, we are in office practice, you are teaching art. 
It's very unfair, you have to treat any of us equal.” Then they will say ”from 
what you are saying now, do this or do this”. Then I say ”no, you have to 
treat us the same”. Then they say ”okey, end of the discussion now. I'll be 
treating you the same, art is good.” but sometimes we know that she's not 
saying that from her heart, so it's just like... I don't know. She just wants to 
get an end of the discussion (Skola 1, Elevintervju 1). 
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Lärarna betonar vikten av att kritiskt kunna diskutera det zambiska samhället: 

 
Lärare 2: I try to evaluate a particular tradition. For example, we've got 72 
tribes in here, in Zambia. So maybe pick one tribe, you say ”in this tribe, 
what did you know about this tribe?” so they will discuss because they are 
coming from various tribes. So, they will come to, maybe, say what do they 
think about that tribe, what do they know about that tribe? And then what is 
good about that kind of tribe or tradition this month? What is good about it? 
What is bad about it? (Skola 1, Lärarintervju 2). 

 
Lärarna menar att eleverna har möjlighet att uttrycka sina egna tankar vid undervisningen, 

men bara till en viss gräns. Lärarna är äldre och bör därför ha mer att säga till om. En av 

lärarna uttrycker sig så här: 

 
Lärare 1 – Yeah, in school... pupils can express their... to a certain limit. 
Eheh? To a certain extent, yeah. Where it's right, we accept that, but where 
we think it's not ok, of course we are elder people we have... as their teachers 
we have to guide them, to say ”no, this expression is fine, but no! Maybe at 
your age, we can not allow you to do this one”. Ahah. Even at home, only 
that in our African culture it's a taboo again, even in a home, for a young one 
to be giving out ideas to the elder people. It's the parents to decide everything 
for their children (Skola 1, Lärarintervju 1). 

 
Att ifrågasätta läraren i undervisningen är inget problem menar lärarna, det händer aldrig att 

någon elev ifrågasätter läraren och eleverna rättar sig efter det lärarna säger. 

 
Lärare 1 – Children do not get annoyed easily. And they are not even keeping 
any grudge against you. If I say that ”this is wrong”, definitely that child will 
not have that grudge against me. The child will not say that ”no, I think that 
the teacher was not happy with me”. And I see, usually most of the children 
would even come back to say that” Oh, Madame yesterday I saw you were so 
annoyed with me, forgive me I won't do that again” (Skola 1, Lärarintervju 
1). 

5.4.2 Skola 2 

Skolan förefaller ha en öppen inställning till att kritisera lärarna och ifrågasätta auktoriteter. I 

båda elevintervjuerna uttrycker barnen att de utan problem kan rätta läraren om denne gör 

något fel, så länge de kan motivera varför de har rätt. 

 
Elev 1 – There was a boy, in spellings the teacher wrote the wrong spelling, 
now the boy wrote the same spelling and then he said that... now the teacher 
said that ”you wrote the wrong spelling” but the boy said ”no, you are the one 
who wrote it on the paper like that”. So then you see, both would fight and in 
the end the boy was correct. Because the teacher looked at his paper (Skola 2, 
Elevintervju 1). 

 
Vi – If you disagree with the teacher, or what he is teaching about, how 
do you deal with that? 
Elev 2 – It's very common in our class. 
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Elev 1 – Maybe like... he has made a mistake, you just tell him ”here is 
supposed to be this”. Then he'll understand it and correct it (Skola 2, 
Elevintervju 2). 

 
Även lärarna ger uttryck för en syn som tillåter och till och med uppmuntrar ifrågasättande av 

auktoriteter. Ämnesläraren gläds när eleverna har en annan åsikt än honom och menar att det 

är ett tecken på att de lär sig. 

 
Vi – So it's ok for the students to criticise? 
Lärare 2 – Yes it is, I think, for me personally, I think it is because it makes 
them think more about issues because not everything that is written down or 
shown on TV is fact or is good for everybody (Skola 2, Lärarintervju 2). 

 
Lärare 1 – [When playing guitar] the child will say ”no no, I think it feels 
better this way” and to me, I feel ”the child is learning!”. Yes, and so many 
times I've said ”we play this way”, they said ”no no, what about this way?” 
you know... and to me, I feel happy that the children can reach that kind of 
level. (Skola 2, Lärarintervju 1) 

 
Klassläraren arbetar mycket med aktuella nyheter och visar på ett exempel där eleverna 

inspirerats av en diskussion om hur man kan avsätta en president, därigenom lär de sig för hur 

de kan ifrågasätta makten. De håller val, kandiderar och röstar fram en president i klassen och 

när han varit president ett tag skrev klassen en petition om att de vill avsätta honom av olika 

orsaker. 

 
Lärare 2  – […W]e had elected a class president, we had everything they had. 
They were campaigning and you know they stood for elections, they had 
campaigns and everything. And we voted for this president, and just the other 
day I received a petition - they had written “we want to impeach our 
president he's not doing bla bla bla” and they had signed that document. It 
was so funny. 
Vi – It was nothing you had told them? 
Lärare 2 – No no no no, we had just discussed it “this is the way it's done”. 
So they came and they had this document and they said “look we don’t want 
our president because of this and we have signed it”. So I said “what is the 
percentage?” They said “100% we don’t want him” so he was impeached and 
we had fresh elections. These are some of the things that happens, it's 
interesting (Skola 2, Lärarintervju 2). 

 
Klassläraren säger också att man har ett stort ansvar som lärare för unga elever, de litar på 

lärarna så det är relativt enkelt att lura eleverna till att hålla med lärarens åsikt. Som lärare 

måste man därför vara väldigt medveten om vad man förmedlar till eleverna, då de snappar 

upp allt. Hon menar att det är skillnad på Secondary School, där är eleverna mer kritiska till 

det som lärs ut. 

 
Lärare 2 – Primary school children are very young and they suck up to 
everything that you say and everything that you do, so it’s very very rare for 
them to say “I don’t think I agree with that”. As compared to secondary 
school children, when I taught in secondary school they will definitely come 
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up and say “oh no that is not correct because this is what I read or this is what 
I discovered”. But for these, god forbid, you can even cheat them to agree 
with you, because they are such you know trusting little souls. So that’s why 
as a teacher you need to be very careful and you need to read much, 
understand what you are imparting, for their own sake because they just get 
everything (Skola 2, Lärarintervju 2). 

 

5.4.3 Skola 3 

Att ifrågasätta läraren är någonting som inte förekommer såtillvida läraren inte har stavat fel 

på tavlan. Eleverna känner sig trygga nog att kunna poängtera för lärarna när de har stavat fel. 

Detta gäller även om läraren har fel fakta. En av eleverna poängterar att det är viktigt att 

lärarna stavar rätt och har korrekt fakta: 

 
Elev 1 – Maybe he writes the wrong spelling and then us, even us, we write 
the wrong spelling in our book. You have to control him. “Sir this is not the 
correct spelling. You missed the letters.” You have to control him (Skola 3, 
Elevintervju 1). 

 
Att ge förslag på egna undervisningsmetoder eller att uttrycka sina egna åsikter under 

lektionstid kan ibland vara svårt. Vi frågade om de kände sig trygga att uttrycka sina känslor 

och åsikter i klassrummet och svaret vi fick var: 

 
Elev 2 – When the teacher is there? 
Vi – Yeah, when the teacher is there. 
Elev 2 – Ahh it’s difficult, because they are saying “you can’t do this”, we 
say “you can’t control us” so sometimes ahh, it’s difficult for us pupils to tell 
the teachers we should do this, yes. They say: “no, not allowed”. (Skola 3, 
Elevintervju 2) 

 
I viss utsträckning är det accepterat att ifrågasätta auktoriteter, men när några elever vägrat 

göra läxor så blev de bestraffade. 

 
Vi – What happens if the pupils would disagree with you on some 
matter? 
Lärare 1 – What I normally do is I do tell that pupil to go and research more, 
as I also go back to go and research more and consult my fellow teachers, 
that’s what I do. 
Vi – Is it ok to disagree with you in class? 
Lärare 1 – Yeah it’s ok, but you need to know how to take that. Because like 
if a pupil is like disagreeing with you or maybe you brought a topic. I can 
give an example: I brought a topic in class, or maybe I’m teaching 
mathematics, and then I say “these questions is to be solved in this kind of 
method” and then someone would disagree, “no sir you are doing what you 
are doing”. So the best way to deal with that pupil is to give that pupil chance 
to come and solve it. So that if that pupil fails just there and then, he will be 
able, that pupil admit that “sir I am wrong and you are right” (Skola 3, 
Lärarintervju 1). 
 
Lärare 2 – [A teacher came to me and said] “they don’t want to do my 
homework”. Whoever has not done their homework, they have to be 
punished. You are supposed to do what the teacher says. Then you give them 
some punishment. They didn’t do their homework. They came in class I told 
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them “no, you are supposed to go and do that punishment” and they started 
laughing. They started, like they didn’t want to hear what I was saying. I said 
“ok I’ll send you out of class, instead of doing your homework, you will now 
go home, I’ll send you back home. Go home to your parents” (Skola 3, 
Lärarintervju 2). 

5.5 Samtal utan lärares närvaro 
Under den sista delen redogörs för hur eleverna ser på Englunds femte grundpelare: ”utan 

direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem respektive att belysa 

olika problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro av läraren” (Englund 2007, s 155). 

5.5.1 Skola 1 

Diskussion utanför klassrummet är enligt alla tillfrågade vanligt. Faktum är att det är 

vanligare med diskussioner i studiegrupperna än vad det är under lektionstid. Eleverna 

förklarar att de diskuterar i klassrummet när läraren inte är där, som ett sätt att studera. 

 
Elev 2 – Me, as for me I am in a what: a study group. When there are 
teachers there, we're not discussing. We just come up with something that we 
don't understand, and later, all of us, we study, study, study. When you see 
that some are talking, some are studying, debating or what, in our classroom 
(Skola 1, Elevintervju 2). 

 
Oftast handlar diskussionerna utan lärare om faktafrågor med givna svar, men de försöker att 

visa varandra respekt och diskutera sig fram till svaren ändå. 

 
Elev 1 – Certain times we agree on something. Like, when we got a different 
opinion, the other person has got different opinions but one has got right. One 
has got proof, that he or she has said. The other one just say, ”Ok.” 
Elev 2 – The other person supports your idea. 
Elev 1 – Yah (Skola 1, Elevintervju 1). 

 
Lärarna menar att de använder sig av grupparbeten i vissa ämnen för att eleverna själva ska 

kunna reflektera och lära sig. Det är viktigt, menar en av lärarna, att eleverna är delaktiga i 

undervisningen. 

 
Lärare 1 - We are encouraged to teach them in groups. Eheh. Then you find a 
group leader for each group. The next topic… because, like civic education, 
it's a subject that involves day-to-day life. So, it shouldn't most of the time be 
teacher-centered. Because the children have also an idea. Eheh? It's not that 
the teacher all the time should be in front to feed everything to the pupils. 
The pupils should also be involved in the actual learning. Then later on, you 
give them maybe tasks they can follow home and research, to go and find out 
from the communities where they come from. So, we encourage group work 
(Skola 1, Lärarintervju 1). 
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5.5.2 Skola 2 

Grupparbete är inget ovanligt, men i ena intervjun är intrycket att det bara ges om ansvarig 

lärare själv inte kan närvara vid lektionen, medan den andra intervjun antyder att det finns 

gruppuppgifter i undervisningen. Förutsättningarna för att genomföra grupparbeten är goda på 

skolan då skolan har internetuppkoppling där mycket information står att finna. 

 
Elev 1 – When the teacher is not there, then the other teacher will come and 
give us work and then he'll go away. And then people are like ”no, this is 
wrong, this is correct” but I know the teacher told us this […]. 
Elev1  – […] We go on the computer, we use internet. Then, if not, then we 
got friends phone number, we just phone them and ask them (Skola 2, 
Elevintervju 1). 

 
Elev 2  – Sometimes we get to do like project… 
Elev 1  – Go on and do the project with help of our parents or some times we 
just do it in a group. 
Elev 2  – Because… he'll give us like… water, weather, elements… he'll 
give us groups and what we must study on. Like, last time we studied on 
wind. Writing what wind is… (Skola 2, Elevintervju 2) 

 
Lärarna är mycket positiva till grupparbete utan lärarens närvaro, men klassläraren reserverar 

sig och säger att läraren behöver finnas i närheten och se så att de arbetar med det de blivit 

tillsagda att arbeta med. Ämnesläraren anser att eleverna lär sig mycket av grupparbetet 

(Skola 2, Lärarintervju 1). 

 
Lärare 2 – Mmm, well you can't be everywhere but you need to circulate and 
just make sure that what you've asked them to do is what they are doing. So 
your presence must be felt, you need to be there somehow (Skola 2, 
Lärarintervju 2). 

 
Lärare 1 – There are so many things that they achieve out of the group tasks. 
A group task, for instance… One, it teaches the children to work together. 
They don't need close supervision. If children can agree to work together and 
do something, all of them are learning something. So, to me, it's the lessons 
are so many out of group tasks, out of a group task. Because everyone's 
contributing, even when they’re present. When they say: ”it's good but you 
can do this”, everyone takes responsibility (Skola 2, Lärarintervju 1). 

5.5.3 Skola 3 

Eleverna poängterar att de läxor som lämnats in är bra diskussionsunderlag när lärarna inte är 

närvarande. En av eleverna ansåg även att andras läxor var ett bra sätt att införskaffa ny 

kunskap på: 

 
Vi – Why do you think you are supposed to read your friends 
homework? 
Elev 2 – To help one another, maybe in terms of… We are not all the same in 
class, we think different, so to try to help one another maybe? This one is 
good in this subject, so if you want help, maybe the teacher is not there you 
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can go to a friend and say “on this I’m not good, what can I do?” They will 
try to help (Skola 3, Elevintervju 2). 

 
Lärarna ger eleverna uppgifter att göra i grupper utan lärarens närvaro, de försöker också ha 

med ett genusperspektiv i gruppindelningen. 

 
Lärare 1 – I do give them tasks or sometimes I do tell them: “ok, we got this 
question, this group and this group. Discuss it, try to find ways in which you 
can solve this question. I’ve given you maybe 15 minutes, I’ll be back.” Then 
I go out. 
Vi – What is the purpose of those teachings? 
Lärare 1 – Of those teachings, I want the pupils to express their ideas, to 
bring in ideas so now they can do that that way as a group. 
Vi – Ok, how do you organize these group tasks? 
Lärare 1 – These group tasks, I do organize, if in my class there are 22 or 21, 
let me say 20 pupils, I would say they would be in a group of 5-5, maybe 3 
girls 2 boys, or maybe 3 boys, 2 girls, like that (Skola 3, Lärarintervju 1). 

 
Lärare 2 – I’ve got four groups in class. Red, orange, blue and green, those 
groups, they have got leaders so sometimes I will say “the group leaders, can 
you come and get this assignment. I want you by tomorrow that you report to 
me that you have done this with your groups. Bring the materials that I 
require.” I’m not in class. I’ll just need the results when they come. So you 
find they have done. The others will do it better, the others like that (Skola 3, 
Lärarintervju 2). 
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6.0 Diskussion 
Resultatdiskussionen behandlas i 6.1 till 6.5, med en konklusion i 6.6. Under dessa delar 

besvaras uppsatsens frågeställning genom de teman som utgjort resultatets struktur. För att 

underlätta läsningen inleds varje avsnitt med en sammanfattning av resultatet och därefter 

följer avsnittets analys. Under rubriken 6.7 behandlas metoddiskussionen och i rubrik 6.8 

redogörs för tänkbara forskningsuppslag som gränsar till denna uppsats. 

6.1 Skilda synsätt, åsikter och argument 
Eleverna i Skola 1 menar att lärarledda diskussioner förekommer ungefär en gång var eller 

varannan vecka. De poängterar dock att lärarna ofta uppmuntrar dem att diskutera när 

lektionen är slut, något som enligt eleverna främjar förståelse för ämnet och leder till att de 

bättre kommer ihåg till examinationerna. Eleverna diskuterar oftast i mindre grupper, de 

förstår saker olika och utbyter erfarenheter med varandra. Det händer även att eleverna läser 

igenom varandras läxor, men detta är ingenting lärarna har gett eleverna i uppgift. Eleverna 

diskuterar genom att alla får komma till tals och sedan försöker de nå konsensus. Elev 1 

sammanfattar detta: "[y]ou hear their ideas and opinions, then you conclude" (Skola 1, 

Elevintervju 2). Lärarna i Skola 1 anser att de använder sig av diskussioner som verktyg i 

undervisningen. De ger uppgifter där eleverna, oftast i mindre grupper, ska diskutera olika 

frågor men påpekar att diskussionerna oftast sker efter lektionstid. I diskussionsgrupperna 

väljs en ordförande och en sekreterare. Sekreteraren för anteckningar och sedan presenteras 

gruppens arbete inför deras klasskamrater. Lärarna menar även att det är lättare att basera 

diskussionerna på scenarion eleverna kan relatera till. Detta medför att eleverna blir mer 

aktiva och tycker att det blir roligare att diskutera. 

 

Eleverna i Skola 2 förklarar att diskussioner förekommer relativt ofta, men att det främst är 

faktakunskap som behandlas. Diskussioner med öppna frågor existerar inte alls enligt 

eleverna. Eleverna prövar dock olika kunskaper tillsammans och diskuterar sig fram till vad 

som kan vara rätt svar. På så vis utvärderar eleverna varandras påståenden för att komma fram 

till det korrekta svaret. Lärarna i Skola 2 menar att diskussioner utan givna svar förekommer i 

undervisningen och att lärarna främjar att företeelser lyfts fram ur olika perspektiv. Exempel 

på uppgifter som ges för att diskutera är hur ett bra grannskap ska se ut. Att olika åsikter får 

mötas är en viktig del av undervisningen, men det kan vara omöjligt att komma överens i 

diskussionerna. 
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I Skola 3 svarar eleverna att diskussioner förekommer ungefär en gång i veckan och att det 

ofta är eleverna som väljer vad som ska diskuteras. Det händer dock att lärarna ger eleverna i 

uppgift att diskutera, som i exemplet som berör huruvida det är bra eller dåligt att ha pojk- 

eller flickvänner. Det spelar ingen roll vad det är för ämne, de diskuterar i alla ämnen. Lärarna 

i Skola 3 är positiva till diskussioner och använder det i undervisningen. De använder sig av 

öppna frågor och vill att eleverna resonerar kring dem för att sedan komma fram till ett 

gemensamt svar. Lärarna anser att det är vanligt förekommande att eleverna har olika 

uppfattning i olika frågor, och lärarna poängterar att fler än ett svar kan vara korrekt. 

6.1.1 Analys av första resultatdelen 

Enligt Englund (2007) är målet med deliberation inte endast att nå ny kunskap, utan själva 

processen att diskutera kan ses som ett mål för diskussionerna. Eleverna i denna studie 

fokuserar på att nå ny kunskap genom diskussioner, och uttrycker egentligen inte något 

egenvärde i att diskutera. På Skola 2 uttrycker eleverna att det oftast är faktakunskaper som 

diskuteras tills eleverna tillsammans har kommit fram till rätt svar, men lärarna i Skola 2 

uttrycker att diskussioner inte bara handlar om att komma överens. De ser också ett värde i att 

åsikter får ställas mot varandra. Lärarna menar med andra ord att diskussioner i sig själva är 

bildande. 

 

Dysthe (1996) menar att det är önskvärt att olika texter får komma till tals och ställas mot 

varandra, något som inte tycks vara en undervisningsstrategi på skolorna. Eleverna har dock 

berättat att de brukar läsa varandras läxor som ett sätt att lära sig av varandra. Samspelet 

mellan olika texter (läroböcker, elevernas egna texter och externa texter) är dock någonting 

som inte går att uttala sig om huruvida det förekommer eller inte. Då lärarna inte har 

fokuserat på detta och eleverna inte har berättat någonting om det, är vår slutsats att dessa 

olika texter sällan möts och något dialogiskt samspel mellan texterna inte går att utröna i 

denna studie. Detta kan problematiseras ytterligare med tanke på att läroböcker och annat 

skolmaterial minst sagt är bristfälliga i Skola 1 och Skola 3, men inte heller på Skola 2 har 

eleverna eller lärarna uttryckt att diskussionerna tar sig i uttryck genom att olika skrifter ställs 

mot varandra. 

 

Alla lärare menar att de brukar ge eleverna frågor som inte har något givet svar, något Dysthe 

(1996) ser som en god undervisningsstrategi för att skapa diskussion. Genom autentiska 

frågor kontrolleras inte endast faktakunskaper utan även elevernas förmåga att tolka, 
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reflektera och förstå främjas. Eleverna anser dock att autentiska frågor sällan förekommer i 

undervisningen. Lärarna på Skola 1 upplever att eleverna blir mer intresserade och tycker att 

det blir roligare om de får diskutera någonting som de kan relatera till. Dysthe menar att 

endast metoder som involverar elevers tidigare kunskaper i undervisningen kan skapa äkta 

engagemang hos eleverna. Även Liljestrand (2002) hävdar att eleverna är som mest aktiva i 

diskussionerna om de har förförståelse till det som diskuteras. 

 

Elevernas syn på förekomsten av deliberation i klassrummet och deliberation som 

undervisningsform skiljer sig aningen mot lärarnas syn när det gäller Englunds första 

kriterium för ett deliberativt samtal. Eleverna menar att de diskuterar för att nå ett korrekt 

svar, medan lärarna också menar att diskussionerna är till för att synliggöra olika 

förhållningssätt. Skillnaden mellan de olika skolorna ligger främst i att lärarna på Skola 2 

anser att diskussion inte endast är ett sätt att komma överens, utan att diskussionen även kan 

vara målet, medan lärare från Skola 1 och 3 endast betonar vikten av diskussioner som en 

strategi för inlärning. 

6.2 Tolerans, respekt och aktivt lyssnande 
Eleverna på Skola 1 har skilda uppfattningar om klassrumsklimatet. En elev uttrycker att det 

är bra att klasskamraterna rättar henne när hon svarar fel och upplever inte att detta är 

kränkande. Det menar dock en annan elev, som oroar sig för att de andra ska skratta eller reta 

henne om hon svarar fel. Eleven drar sig därför för att uttrycka sig i klassrummet. Den 

vanligaste uppfattningen är dock att eleverna ger varandra utrymme att svara fel och att 

uttrycka sig. Det viktiga är att eleverna lär sig någonting under lektionen. Eleverna lyfter fram 

att misstag är en del i deras lärandeprocess. Eleverna anser att lärarna ger dem beröm även om 

de svarar fel och uppmuntrar dem att försöka ändå. Vissa elever bestämmer för mycket och 

Elev 1 uttrycker att "They will just shut you up with their strong word" (Skola 1, Elevintervju 

1). Eleverna påpekar även att vissa lärare favoriserar elever, något eleverna anser vara 

orättvist. Istället önskar Elev 1 att det borde vara "[e]qual love for everyone!" (Skola 1, 

Elevintervju 1). Lärarna lyfter fram att eleverna ibland har skilda åsikter och synsätt, något 

som behöver respekteras. Lärarna försöker lära eleverna att visa respekt för varandra, oavsett 

om eleverna har skilda ståndpunkter eller inte. Lärarna medgav att vissa elever tar mer plats i 

klassrummet än andra men att de försöker uppmuntra alla elever att komma till tals. Bland 

annat uppmuntrar de eleverna genom att tillåta användandet av elevernas modersmål i 

undervisningen. På så sätt förhindrar inte elevernas ibland begränsade kunskaper i engelska 
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deras möjligheter att uttrycka sig i klassrummet. Att föregå med gott exempel och att få 

eleverna att lära sig de värderingar som läraren har är också en strategi lärarna använder sig 

av för att skapa ett tryggt klassrumsklimat. En annan strategi lärarna använder sig av för att få 

eleverna att känna sig bekväma med varandra är att låta eleverna samtala med varandra. En av 

lärarna poängterar vikten av att alla ska lära känna varandra och att alla ska kunna tala med 

samtliga elever. 

 

Liksom eleverna på Skola 1 känner eleverna på Skola 2 att de är trygga att uttrycka sig i 

klassrummet, men visste att andra elever kände sig oroade för att uttrycka sig i klassrummet. 

Eleverna anser dock att lärarna arbetar för att motverka detta och uppmuntrar alla att uttrycka 

sig. Även på denna skola framkommer det att lärarna favoriserar elever. Eleverna tror att detta 

kan bero på att läraren favoriserar elever med samma stamtillhörighet som läraren. För att alla 

elever ska känna sig trygga och för att främja respekt för människors olika åsikter försöker en 

av lärarna att låta alla elever komma till tals, genom att tona ned de talföra eleverna och 

uppmuntra de elever som inte gärna uttrycker sig. En annan lärare uttrycker att hon försöker 

att inte agera auktoritärt då hon anser att detta kan förhindra eleverna att uttrycka sig. Hon 

fokuserar istället på elevernas uppfattningar i diskussionerna. Grupparbeten är ett, enligt 

läraren, önskvärt sätt att få eleverna att känna sig mer trygga. 

 

Eleverna i Skola 3 svarar att de känner sig trygga att uttrycka sina känslor och åsikter. Alla 

lärare på skolan behandlar eleverna lika och någon favorisering förekommer inte enligt 

eleverna. Lärarna använder sig av gruppdiskussioner för att få blyga elever att våga uttrycka 

sig och lärarna framhåller även att skolan är en plats där det är tillåtet att misslyckas. 

Gruppdiskussionerna presenteras av en elev som utsetts till ledare och detta menar lärarna är 

ett bra sätt att låta alla komma till tals. Lärarna uppmuntrar med andra ord eleverna att 

diskutera med varandra i mindre grupper, men försöker minska pressen på eleverna i helklass 

genom att låta de elever som kan och vill tala göra detta och tillåter de andra eleverna att vara 

tysta. Lärarna menar dock att de uppmuntrar eleverna att diskutera. En av lärarna försöker att 

hålla sig så neutral som möjligt för att eleverna inte ska känna att läraren favoriserar vissa 

åsikter. 
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6.2.1 Analys av andra resultatdelen 

Englund (2000) menar att deliberativa samtal kan bidra till att skapa en respektfull attityd 

mellan eleverna, vilket det ges uttryck för på Skola 1 där lärarna använder just samtal mellan 

eleverna för att få dem mer bekväma med varandra.  Där både Englund (2000) och Dysthe 

(1996) skriver att det krävs att eleverna har en förmåga att lyssna till och överväga varandras 

ståndpunkter för att ett deliberativt samtal ska äga rum, ser vi uttryck för det på skolorna. På 

alla tre skolorna uppger eleverna att de för det mesta känner sig trygga att uttrycka sina åsikter 

och att de vågar delta i diskussioner. Då även lärarna på skolorna ger uttryck för att de 

försöker främja att eleverna diskuterar och lyssnar till varandra, tolkar vi det som att Englunds 

(2000) och Dysthes (1996) defintioner är uppfyllda, att eleverna har en förmåga att lyssna till 

varandra och överväga varandras ståndpunkter. 

 

På skolorna arbetar lärarna med att hantera det Hultin (2007) kallar tolkningsföreträde, för att 

skapa en så bra balans som möjligt på samtalen i klassrummet. På Skola 1 visar lärarna på en 

medvetenhet om tolkningsföreträdet elever emellan, där de hanterar frågan om språkliga 

ojämlikheter genom att låta eleverna uttrycka sig på det språk som de är bekväma med. Dock 

menar eleverna på samma skola att vissa elever ändå kan ta över samtalen ”[…]with their 

strong word[…]” (Skola 1, Elevintervju 1). Lärarna på Skola 1 menar att man kan använda 

sitt tolkningsföreträde för att skapa ett tryggt klassrumsklimat. Genom att föregå med gott 

exempel och ge eleverna sina värderingar främjas detta, menar en lärare. På Skola 2 försöker 

läraren undvika att agera auktoritärt för att lyfta elevernas uppfattningar och på Skola 3 tar en 

av lärarna sitt tolkningsföreträde i beaktande och försöker hålla sig så neutral som möjligt i 

diskussioner. Där eleverna på Skola 2 säger att en lärare favoriserar vissa elever på grund av 

stamtillhörighet tolkar vi det som ett uttryck för att läraren utnyttjar sitt tolkningsföreträde och 

därmed skapar en asymmetri i klassrummet. Hultin (2007) säger att det tredje kriteriet, att 

komma överens och söka konsensus, blir lidande om tolkningsföreträdet är ojämnt fördelat. 

Alla tre skolorna försöker i detta avseende jämna ut skillnaderna, utom i ovan nämnda fall där 

eleverna visar på det motsatta. 

 

Liljestrand (2002) menar att eleverna är som mest aktiva i diskussioner om de har kunskaper i 

den fråga som ska diskuteras. Bland de elever i vår undersökning som säger att de inte vågar 

uttrycka sig i klassrummet är den främsta faktorn till att sitta tyst att inte ha kunskaper om den 

fråga som ska diskuteras. Rädslan för att bli utskrattad handlar om att inte våga ställa 
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”dumma” frågor där man inte kan något om ämnet. Elever och lärare på alla skolorna är 

överens om att lärarna försöker motarbeta detta, men denna undersökning säger inget om 

huruvida lärarna tar i beaktande att planera undervisningen på ett sådant sätt eller en sådan 

nivå att eleverna känner att de har några kunskaper om ämnet, med avsikten att de på så sätt 

vågar delta mer aktivt. Däremot får eleverna ofta välja vad som ska diskuteras, något 

Liljestrand anser kan främja elevernas aktivitet i diskussionerna. 

6.3 Konsensus och temporära överenskommelser 
Eleverna på Skola 1 använder sig av olika metoder för att diskutera och nå konsensus. En 

metod vid oenighet bland eleverna var att ställa upp de olika förslagen mot varandra och 

sedan rösta om vilket som var rätt. I ett annat fall kom eleverna överens om att de inte kunde 

nå en överenskommelse varpå de frågade en medlare, oftast en lärare, som fick avgöra vilket 

svar som var rätt. Generellt sett är uppfattningen bland eleverna att det finns ett svar som är 

korrekt. Eleverna lyfter dock fram religion som ett diskussionsämne där det ofta inte går att 

komma överens. En av lärarna ger ett exempel på hur han ger eleverna i uppgift att nå 

konsensus. I klassen delades eleverna in i grupper som fick diskutera stamtraditioner, om en 

tradition ska fortsätta att efterlevas och vilka traditioner som ska behållas eller ratas. Dessa 

diskussioner sammanfattades sedan till ett gemensamt beslut om vad klassen ville behålla 

respektive rata. 

 

På Skola 2 uttrycker eleverna att de uppskattar att arbeta i grupp eftersom de då kan 

komplettera varandras kunskaper och oftast försöker eleverna att nå en överenskommelse i 

dessa grupparbeten. I diskussionerna försöker de lyfta fram det bättre argumentet vilket kan 

leda till att det bildas två läger, i dessa fall brukar eleverna rösta om vilket alternativ som är 

rätt. Eleverna påpekar dock att de i vissa fall, då diskussionerna blivit långdragna, bara håller 

med för att kunna avsluta diskussionen. De lyfter även fram att om gruppen som helhet har 

problem med en uppgift frågar de ofta andra grupper för att se om de har arbetat med 

uppgiften på något annat sätt eller så ber de läraren om hjälp. Från lärarnas sida råder delade 

meningar, klassläraren menar att det viktigaste för henne är att alla elever respekterar 

varandras uppfattningar i processen, om de sedan även kan komma överens är det bra. Vi 

tolkar det som att ämnesläraren gärna lyssnar till elevernas åsikter och argument och bemöter 

dessa med vad han anser vara rätt och riktigt. I slutändan är det hans tycke och smak som 

avgör om elevernas bidrag ska integreras i undervisningen och på så vis kan eleverna komma 

överens om något som läraren väljer att inte implementera i undervisningen. 
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På Skola 3 handlar ofta uppnåendet av konsensus om att utse en vinnare och eventuella 

förlorare i den diskussion eller debatt som genomförts. Eleverna får argumentera och läraren 

delar ut poäng som avgör vem som vunnit. Det förekommer dock diskussioner utan att läraren 

avgör vem som är vinnare och i dessa fall försöker eleverna gemensamt nå konsensus eller 

åtminstone komma överens om vilka olika åsikter som finns i diskussionen. Lärarna i Skola 3 

anser att de har en viktig uppgift i arbetet med att hjälpa eleverna att nå konsensus. De vill 

helst inte nöja sig med att komma överens om att inte vara överens utan lägger stor vikt vid att 

komma fram till en gemensam ståndpunkt 

6.3.1 Analys av tredje resultatdelen 

Englund (2007) menar att den deliberativa kompetensen är viktig för att eleverna i 

samhällslivet ska kunna delta i olika diskussioner och fatta välgrundade beslut. I det 

deliberativa samtalet framhålls att deltagarna bör komma fram till ett konsensusbeslut eller 

åtminstone vara överens om vilka alternativ som finns och att de olika parterna i samtalet inte 

kan enas om vilka beslut som bör fattas. 

 

På Skola 1 finns en strävan efter att komma överens vid diskussioner och de olika förslagen 

eller åsikterna i en diskussion får mötas i enlighet med Englunds (2007) tredje kriterium för 

deliberativa samtal. Här slutar dock inslagen av det deliberativa samtalet då metoden för att nå 

konsenus oftast handlar om att välja ett förslag ur diskussionen som är rätt, vilket sker genom 

att eleverna röstar eller tillfrågar en lärare och inte genom att de lyssnar till det bättre 

argumentet och överväger den nya informationen. I de fall då eleverna inser att de inte kan 

enas om en gemensam ståndpunkt kommer de dock överens om att de inte kan bli eniga vilket 

Englund menar är en viktig del i den deliberativa processen. Från lärarnas sida finns viljan att 

låta eleverna diskutera sig fram till temporära överenskommelser och de skapar tillfällen för 

att detta ska ske. 

 

Eleverna på Skola 2 tillämpar och uppfyller det tredje kriteriet för deliberativa samtal när de 

gemensamt diskuterar och försöker låta det bättre argumentet vägleda de beslut som fattas, 

även om det deliberativa beslutsfattandet ibland fallerar på grund av att eleverna inte vill eller 

orkar fortsätta diskussionerna. Från lärarnas sida är det däremot inget uttalat mål att eleverna 

ska diskutera sig fram till en gemensam ståndpunkt. 
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På Skola 3 liksom på Skola 1 handlar uppnåendet av konsensus i klassrumsdiskussioner ofta 

om att rösta om vilket förslag som är rätt vilket medför att en viktig del i det deliberativa 

samtalets konsensusbildning, där det bättre argumentet får leda vägen fram till konsensus, 

sällan existerar. Eleverna kommer förvisso överens men detta på grund av att majoriteten får 

bestämma och minoriteten i klassen delar därmed inte de åsikter som beslutet grundats på. 

Eleverna lyfter dock fram att det även hålls diskussioner då läraren inte ska kora en vinnare 

och där eleverna genom att samtala försöker nå konsensus. Lärarna på Skola 3 framhåller att 

det i planerandet av diskussioner ingår som moment att eleverna ska nå konsensus och att 

lärarna anser att det ingår i deras uppdrag att hjälpa eleverna att nå dit. Lärarna anser därför 

att de verkar för att Englunds (2007) tredje kriterium ska uppfyllas vid diskussioner. 

 

Den roll lärarna på Skola 1 och 3 ges när de tillfrågas om vilket svar som är rätt eller får dela 

ut poäng och kora en vinnare vid diskussioner medför enligt både Englund (2007), Dysthe 

(1996) och Hultin (2007) en risk för att lärarens tolkningsföreträde hindrar eleverna att nå 

kunskap och träna på förmågan att genom samtalet komma fram till överenskommelser 

genom att läraren värderar elevernas påståenden. Hultin påpekar att då läraren tar denna roll 

kan läraren förhindra att eleverna tar upp åsikter de tror att läraren inte kommer att godta 

vilket även detta medför att uppnåendet av konsensus inte sker på en deliberativ grund då alla 

åsikter inte lyfts fram och ventilerats. De beslut som fattas riskerar därför att vara illusoriska 

och inte spegla de uppfattningar eleverna har. Lärarens inställning är därför av stor betydelse 

för hur diskussionerna utformas och även Liljestrand (2002) lyfter fram att det finns en 

problematik med lärarens auktoritära roll. Han framhåller dock att lärarna i hans studie inte 

anser att de ska vara värderingsfria i diskussionerna utan att de bör förmedla de 

grundläggande värderingar som vårt samhälle bygger på. Detta problematiseras vidare under 

6.4 Ifrågasättande av auktoriteter och traditioner. 

6.4 Ifrågasättande av auktoriteter och traditioner 
På Skola 1 säger eleverna att det finns möjlighet att ifrågasätta lärarna, men att lärarna ska 

visas respekt eftersom de är äldre. Trots att vissa lärare inte tolererar att bli motsagda berättar 

eleverna om att de vågar säga ifrån om de inte håller med läraren. Lärarna anser också att 

deras ålder är ett skäl till att de ska ha mer att säga till om och motiverar det med att de har ett 

uppdrag att guida eleverna. De menar också att det inte är ett problem för eleverna att bli 

tillrättavisade av lärarna. 

 



57  

Skola 2 är positivt inställda till att ifrågasätta auktoriteter. Eleverna upplever inga svårigheter 

i att kritisera lärarna, om de kan motivera kritiken så är lärarna förstående. Lärarna säger att 

de till och med ser det som tecken på att eleven lär sig, när de vågar kritisera. På skolan hade 

ena läraren upplevt hur eleverna iscensatt ett presidentval och en misstroendeförklaring av 

den klassvalda presidenten. Här påpekar en av lärarna också att eleverna har förtroende för 

läraren som auktoritet, ett förtroende som måste förvaltas väl. 

 

På Skola 3 säger eleverna att lärarna får kritiseras om det gäller fakta- och stavfel, men i 

övrigt så är det lärarens ord som gäller. Lärarna menar att de får kritiseras och om oenighet 

uppstår så får både eleverna och lärarna bättra på sina argument utanför lektion och 

diskussionen återupptas senare. Men eleverna kan bli bestraffade om de inte gör som lärarna 

säger. 

6.4.1 Analys av fjärde resultatdelen 

På Skola 1 och 2 känner eleverna att lärarna får ifrågasättas. När eleverna vill påpeka 

någonting som rör undervisningen måste de visa lärarna respekt. På Skola 3 visar eleverna en 

tydlig tendens till att inte känna sig bekväma med att kritisera lärarna. Även om lärarna på 

Skola 3 menar att de får kritiseras tillägger de att eleverna måste göra som lärarna säger, 

annars kan eleverna få påföljder. Inte bara ska auktoriteter kunna ifrågasättas enligt Englund 

(2007), de bör ifrågasättas för att ge elever en bild av den mångfald som finns i samhället. På 

Skola 2 ser lärarna ifrågasättandet som något positivt då det visar att eleverna lär sig, men 

ingen av de tillfrågade lärarna på någon av de andra skolorna har lyft ifrågasättandet som en 

del i undervisningen. Dysthe (1996) menar att lärarens auktoritetsställning kommer från den 

kunskap och den roll läraren har i klassrummet. Eleverna i studien berättar om lärarens 

auktoritetsställning och på Skola 1 ger eleverna förklaringen att eftersom lärarna är äldre än 

eleverna måste eleverna visa respekt för lärarna. Även om Dysthe inte uttrycker ålder som 

något auktoritetsfrämjande så uttrycker hon ändå att mer kunskap leder till en större 

auktoritet. Hultin (2007) menar att lärare, genom sin auktoritet, påverkar vad eleverna får 

möjlighet att tycka. Hon förklarar att lärarens auktoritetsställning kan leda till att 

konsensusbildningen i ett klassrum ibland blir illusorisk. Lärarna på Skola 1 menar att lärarna 

har i uppdrag att guida eleverna, något även Liljestrand (2002) har kunnat utläsa i sin studie. 

Lärarna i Liljestrands studie menar att det inte är deras uppdrag att vara värderingsfria, utan 

att försöka förmedla samhällsvärderingar. Liljestrand framhåller att det inte är lärarna som ska 

förmedla värderingar, utan elever som ska tillägna sig värderingarna. 
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6.5 Samtal utan lärares närvaro 
I Skola 1 anser samtliga respondenter, lärare som elever, att diskussioner utan lärarens 

närvaro är frekvent förekommande. Faktum är att diskussioner då läraren inte närvarar är 

vanligare än vad lärarledda diskussioner är. Att diskutera är ett sätt att lära sig menar eleverna 

och därför diskuterar de när läraren inte längre befinner sig i klassrummet. Diskussioner 

förekommer sällan i helklass, utan praktiseras oftast i mindre grupper. Oftast handlar 

diskussionerna utan lärare om faktakunskaper, men eleverna försöker att resonera sig fram till 

det korrekta svaret. Lärarna menar att de använder sig av icke lärarledda diskussioner i mindre 

grupper för att eleverna själva ska lära sig att reflektera. Lärarna menar att det också är viktigt 

att eleverna är delaktiga i undervisningen. 

 

I Skola 2 ger lärarna endast instruktioner om gruppdiskussioner när lärarna inte kan 

medverka. Ett undantag är dock när eleverna tilldelas undersökande uppgifter. Internet 

integreras i undervisningen, något som gör att eleverna har möjlighet att göra undersökningar 

samtidigt som de diskuterar i de mindre grupperna utan lärarens närvaro. Lärarna är positiva 

till diskussioner utan deras närvaro, men en av lärarna framhåller vikten av att befinna sig i 

närheten för att se till att eleverna studerar och inte ägnar tiden åt någonting annat. Lärarna 

förklarar att det är viktigt att alla eleverna i gruppen tar sitt ansvar för att uppgifterna utan 

lärarnärvaro ska bli lyckosam. 

 

Eleverna i Skola 3 förklarar att läxor är bra underlag för diskussion när läraren inte är 

närvarande. En av eleverna förklarar också att andras läxor är ett bra sätt att tillskansa sig ny 

kunskap på. När lärarna ger eleverna uppgifter som ska utföras i mindre grupper utan läraren 

gör lärarna det för att eleverna ska få möjlighet att uttrycka sina idéer och tankar. I dessa 

grupper klarar sig vissa elever bra och andra gör det inte, men det är resultatet av vad gruppen 

presterar som är det viktiga enligt en av lärarna. 

6.5.1 Analys av femte resultatdelen 

Englund (2007) skriver att samtal utan lärarens närvaro, kan förbättra förutsättningarna för 

deliberation då eleverna inte känner krav från läraren att prestera, något som också kan leda 

till att de för samtal utanför skolsituationen. På Skola 1 är diskussioner utan lärares närvaro 

vanligare än lärarledda diskussioner, och lärarna menar att eleverna själva reflekterar i 

samtalen och att de kan delta i undervisningen på detta sätt.  På Skola 2 försöker lärarna 

medverka och leda diskussionerna så mycket som möjligt, men de har en positiv hållning till 
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diskussioner som inte är lärarledda även om ena läraren oroar sig över huruvida eleverna 

håller sig till ämnet. I gruppuppgifter finns en risk att deliberationen blir illusorisk, menar 

Hultin (2007), då eleverna har olika språkbruk som ger olika möjligheter att delta i 

diskussionerna. Detta är såklart ett bekymmer i diskussioner där läraren inte finns i närheten 

för att balansera samtalet. På Skola 2 ser man uttryck för det här, där lärarna är angelägna om 

att närvara så mycket som möjligt. De säger uttryckligen att eleverna är olika starka i 

diskussioner och försöker aktivt balansera detta. På Skola 3 används läxor som underlag för 

diskussion, vilket eleverna är positiva till. Detta överensstämmer med Dysthes (1996) syn på 

att eleverna för dialoger även med skrivna texter där de kan ta del av varandras tankar och 

idéer, något lärarna även påpekar när det gäller gruppuppgifter. 

 

Det Liljestrand (2002) skriver om helklassdiskussioner är svårt att tillämpa då det i 

undersökningen visar sig att de flesta diskussioner och samtal sker i mindre grupper snarare 

än i helklass. Elevsvaren antyder dock att om de stöter på ett bättre argument, så böjer de sig 

för det, vilket tyder på motsatsen till vad Liljestrand upptäckt i den svenska kontexten, där det 

är ovanligt att eleverna ändrar åsikt. 

6.6 Konklusion 
Lärarna visar en större medvetenhet om deliberativa aspekter i undervisningen än vad 

eleverna uppfattar. Särskilt på den privata skolan (Skola 2) gör sig detta gällande, något som 

vi tror kan förklaras genom att eleverna på Skola 2 är yngre än de andra eleverna i 

undersökningen. Lärarna uppmuntrar och strävar efter att skapa goda förutsättningar för 

deliberativa samtal, men det är eleverna som initierar diskussionerna. Autentiska frågor ges 

sällan till eleverna, istället är det eleverna som på egen hand väljer vad de ska diskutera. 

Eleverna diskuterar med anledning att lära sig någonting, och detta synsätt delas av lärarna. 

Lärarna i Skola 2 uttrycker att diskussioner inte bara handlar om att komma överens utan ser 

också ett värde i att åsikter får ställas mot varandra. Eleverna och lärarna på den statliga 

skolan (Skola 1) och på Community School (Skola 3) menar att diskussioner är till för att 

tillägna sig ny kunskap. Då även lärarna på skolorna ger uttryck för att de försöker främja att 

eleverna diskuterar och lyssnar till varandra, tolkar vi det som att Englunds (2000) och 

Dysthes (1996) definitioner är uppfyllda, att eleverna har en förmåga att lyssna till varandra 

och överväga varandras ståndpunkter. På ingen av skolorna har elever eller lärare uttryckt att 

diskussioner sker genom att olika skrifter ställs mot varandra. 
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På alla tre skolorna uppger eleverna att de för det mesta känner sig trygga att uttrycka sina 

åsikter och att de vågar delta i diskussioner. Det som hindrar eleverna att vara aktiva i 

diskussionerna är en rädsla att hånas av sina klasskamrater om de svarar fel. På skolorna är 

lärarna medvetna om skillnader i tolkningsföreträde och försöker utjämna dessa. I en 

elevintervju framkom att lärarna ibland ökar obalansen genom favorisering av elever med 

samma stamtillhörighet som läraren. 

 
Eleverna på alla tre skolorna försöker hitta överenskommelser i diskussioner men de gör det 

på ett mer eller mindre deliberativt sätt, delvis på grund av vilken inställning lärarna har. 

Tanken om att enas kring att det inte går att enas har uttryckts av elever på Skola 1 och 3 men 

i diskussionerna strävar de efter att nå gemensamma beslut. Ett sätt att nå dessa beslut har 

varit med hjälp av omröstningar, något vi anser kan beskrivas som ett illusoriskt konsensus då 

eleverna inte har enats om en uppfattning, utan där majoriteten har fått bestämma. 

 

På Skola 1 och 2 anser eleverna att de har möjlighet att kritisera och ifrågasätta lärarna. 

Lärarna på Skola 2 anser att ifrågasättandet är något positivt som visar att eleverna lär sig av 

undervisningen. Eleverna på Skola 1 menar dock att vissa lärare inte tolererar att bli 

motsagda, och både lärare och elever på Skola 1 anser att lärarnas ålder berättigar dem 

respekt. Eleverna på Skola 3 förklarar att de har möjlighet att ifrågasätta lärarna främst när det 

gäller fakta- och stavfel. Lärarna på Skola 3 menar att eleverna kan bli bestraffade om de inte 

följer deras anvisningar. 

 

På alla tre skolorna är lärarna positiva till samtal utan lärares närvaro. På Skola 2 försöker 

dock lärarna i möjligaste mån finnas i närheten. Vår undersökning svarar endast på 

diskussioner i mindre grupper och vi kan inte uttala oss om helklassdiskussioner där läraren 

inte närvarar. På Skola 1 är det vanligare att diskussioner sker utan lärarens närvaro. 

 

Som angivits ovan anser zambiska lärare och elever att diskussioner är vanligt 

förekommande. De är utformade på ett sätt där eleverna stundtals får ställa sina åsikter mot 

varandra, lyssna till det bättre argumentet och i viss mån nå konsensus. Även om ett fåtal 

elever har uttryckt ett problem med att vissa elever i klassen äventyrar toleransen och 

respekten i klassrummet, känner sig eleverna oftast trygga och vågar delta i diskussionerna. 

Klassrumsklimatet är något lärarna arbetar aktivt med och de försöker främja elevdeltagandet 

i diskussionerna. Eleverna på alla skolorna har uppgett att de kan ifrågasätta lärarna och 
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lärarna menar att eleverna har möjlighet till detta. Emellertid framkommer det att elevernas 

ifrågasättande begränsas. Att ifrågasättandet främst gäller stavfel och ibland faktafel och inte 

lärarens personliga åsikter, samt att elever och lärare betonar att eleverna bör visa respekt för 

lärarnas ålder, anser vi vara ett grundläggande problem i ifrågasättandet av auktoriteter. På 

grund av detta är eleverna till viss del hämmade att uttrycka sig fritt. De flesta diskussionerna 

sker utan lärarens närvaro, något som uppmuntras av lärarna. Även dessa diskussioner är 

enligt eleverna lärande. 

 

I likhet med det Almgren (2006) skriver om att skolor med låg social status fokuserar mer på 

direktdeltagande elevdemokrati än deliberativ demokrati visar vår undersökning att Skola 1 

och 3 i större utsträckning använder sig av direktdemokrati än Skola 2. Detta kan 

exemplifieras med det konsensussökande som uppvisats på Skola 1 och 3 genom röstning, 

medan elever på Skola 2 i större utsträckning lyssnar till det bättre argumentet. Vi kan dock 

inte dra några slutsatser om hur elevernas demokratikunskaper förändras utifrån detta då 

Almgrens undersökning har skett i en svensk kontext. 

 

Av detta drar vi slutsatsen att deliberativa samtal utifrån Englunds kriterier förekommer som 

undervisningsform, om än inte uttalat. Många av det deliberativa samtalets delar finns i 

zambisk skola. Det händer att alla kriterier är uppfyllda, men vanligtvis saknas något av 

kriterierna i diskussionerna. Till exempel vid konsensusbildandet händer det att eleverna 

röstar istället för att enas genom att lyssna till det bättre argumentet. 

 

Vi vill poängtera att det inte har funnits någon tradition i Zambia av öppna diskussioner i 

klassrummet, snarare motsatsen. Det politiska klimatet i Zambia hämmade under en period 

diskussioner med skilda synsätt fram till 1991 då flerpartisystemet infördes. Detta kan ha gett 

konsekvenser på den zambiska skolans deliberativa utformning. Att det oss veterligen heller 

inte finns någon zambisk forskning kring ämnet gör det inte lättare för lärarna att ta fasta på 

deliberation som verktyg i undervisningen. Det finns dock en vilja till deliberation bland 

lärarna och diskussioner förekommer frekvent i den zambiska skolan, även om nordisk 

forskning inte alltid delar lärarnas åsikter om hur samtal i klassrummet ska se ut. 
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6.7 Metoddiskussion 
Vad gäller genomförandet av studien och intervjuerna är vi överlag nöjda med vårt urval. Vi 

anser oss ha fått en bred bild av det zambiska skolsystemet genom att ha fört vår studie på tre 

olika skolor. Inom skolorna har lärarna varierande erfarenhet, utbildning och ålder då vi får ett 

bredare perspektiv på den zambiska skolan. Angående elevintervjuerna tror vi att det faktum 

att eleverna på Skola 2 är yngre än övriga elever kan ha medfört skillnader i hur de svarat. 

Trots att de är yngre har vi valt att inkludera dem i undersökningen för att få en bredare bild 

av skolsystemet. Studiens reliabilitet hade ökat om vi hade intervjuat fler, men inom ramen 

för en c-uppsats har det antal vi har intervjuat varit tillräckligt för att påvisa skillnader och 

likheter i synen på deliberativa samtal mellan lärare, elever och olika skolor. Vi har haft en 

jämn könsfördelning i intervjuerna, då vi tycker att det är av intresse att både kvinnor och 

män uttalar sig för att få en så bred bild som möjligt. Dock har vi valt att inte följa upp detta i 

resultatet med en analys av genusperspektiv. Även om det vore intressant finns det inte plats i 

denna uppsats och vi lämnar det för framtida forskning. 

 

Eleverna var mitt inne i sina slutprov i Zambia och därför var undervisningen inriktad på 

repetitioner och inte ordinarie undervisning. Observationer var inte möjliga att genomföra på 

grund av detta, något vi tidigt valde bort i undersökningen. Det hade dock varit önskvärt att 

komplettera intervjuerna med observationer för att se om lärarnas och elevernas åsikter 

överensstämmer med det praktiska arbetet. Lokalerna där intervjuerna genomfördes var dåligt 

ljudisolerade varför externa ljudkällor till viss del störde intervjuerna och medförde att 

kvaliteten på ljudupptagningen stundtals blev lidande, det är dock inte något vi har kunnat 

styra över. På varje skola har vi blivit tilldelade den lämpligaste delen av skolbyggnaden som 

kunnat undvaras och sedan försökt göra det bästa av situationen. 

 

Att vi har varit tre intervjuare kan ha haft en negativ inverkan på respondenterna. Detta 

tillsammans med den risk Trost (1993) talar om att intervjua eleverna i par, där en mer talför 

elev kan ta talutrymme på bekostnad av en mer tystlåten, upplever vi att intervjuerna ändå har 

fungerat väl. Svaren tyder på att respondenterna har känt sig bekväma med oss. Eleverna och 

lärarna verkade trygga i intervjuerna – grundat på att de har vågat avbryta oss och att eleverna 

fritt har ventilerat åsikter som deras lärare förmodligen hade haft synpunkter på. 
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En semistrukturerad intervju är vi nöjda med då olika åsikter har förvaltats i uppsatsen. Även 

om vissa av frågorna som vi har ställt till eleverna ibland skiljer sig från de frågor vi har ställt 

till lärarna, har vi använt möjligheten till följdfrågor i en semistrukturerad modell för att 

motverka eventuell diskrepans i det respondenterna svarat på. Intervjumallens frågor har då 

fått fungera som en startpunkt för fortsatt samtal inom ämnet. Under närläsningen kom vi 

dock fram till att vi ibland har gått miste om information. Vad gäller själva frågorna anser vi 

att vi borde ha följt upp frågorna om konsensusbildning till lärarna aningen bättre, mer 

information fanns säkert att få om hur de arbetar med konsensus. Vi upplever också att vi till 

både lärare och elever inte har ställt några frågor angående ifrågasättandet av traditioner, i 

intervjuerna kretsar frågorna bara kring läraren som auktoritet. Att fokusera enbart på läraren 

som auktoritet var förvisso ett medvetet val i utformandet av frågorna, men i efterhand ser vi 

att vi hade kunnat bredda frågorna till att omfatta till exempel traditioner. Svaren vi har fått 

har dock resulterat i flera perspektiv på både konsensus och ifrågasättande. Vi har därigenom 

dragit nytta av att ha en dynamisk struktur genom semistrukturerade intervjuer som har givit 

möjligheten att följa upp detta. För att hålla fokus i intervjuerna och förvissa oss om att få 

kärnfulla svar kunde vi ha fört anteckningar, men vi valde att inte göra det då vi ansåg att det 

hade kunnat leda till att respondenterna kände sig obekväma. 

 

I efterarbetet har det varit tidskrävande att transkribera hela intervjuerna. Istället för att lägga 

mycket tid på det hade vi kunnat lyssna på intervjuerna några gånger, för att sedan 

transkribera de delar som var relevanta för undersökningen. Resultatdiskussionen kunde ha 

presenterats på annat sätt, till exempel kunde diskussionen delats upp efter våra två frågor. 

Med en sådan struktur skulle resultatet på den ena frågan varit antingen mycket mindre eller 

större, alternativt till stor del en upprepning av den andra frågans resultat. Att resultatet också 

är tydligt i sin nuvarande form har medfört att vi presenterar resultatet för de båda frågorna 

tillsammans. 

6.8 Framtida forskning 
Efter att lärare med varierande erfarenhet i en kultur skild från den svenska gett uttryck för en 

undervisning med inslag av deliberativa samtal, ställer vi oss frågan om skolverksamheten till 

sin natur innehåller deliberation. Det hade därför varit intressant att genomföra liknande 

studier i andra länder för att se om så är fallet. Eleverna uppfattar dock inte i samma 

utsträckning de deliberativa undervisningsmetoder som lärarna säger sig använda. Vi ställer 

oss frågan: Är undervisningen deliberativ om den inte uppfattas så av eleverna? 
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I vår studie har det framkommit att språkkunskaperna är av stor vikt för att kunna delta i 

undervisningen, i synnerhet i deliberativa samtal. I Zambia är språkproblematiken uppenbar, 

något forskningen kan arbeta vidare med. Särskilt intressant blir detta i Sverige där 

medvetenheten om de språkliga skillnaderna inte faller sig lika naturligt. Språkkunskapernas 

inverkan på det deliberativa samtalet är någonting vi anser vara av stor vikt att kommande 

forskning belyser. 

 

En infallsvinkel på det deliberativa samtalet som vi har valt att inte undersöka är 

genusaspekten. Då vi anser att detta är av intresse vill vi lyfta frågan om hur genus inverkar 

på deltagandet i deliberativa samtal till framtida forskning. 

 

I vår undersökning har vi sett tendenser till att lärare favoriserar elever utifrån 

stamtillhörighet, så kallad ’tribalism’. Om detta är ett problem som är utbrett i den zambiska 

skolan önskar vi att vidare forskning belyser detta så att det kan motverkas. Precis som 

genusaspekten kan framtida forskning belysa hur och om stamtillhörigheten inverkar på 

deltagandet i deliberativa samtal. 
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