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Abstract:  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs F-3 gestaltar 

demokratifostran inom ramen för SO-undervisningen med särskilt fokus på vilka 

kommunikationsmöjligheter som erbjuds eleverna. Intresse för ämnet väcktes under den 

verksamhetsförlagda utbildningen där jag mötte olika gestaltningar och förhållningssätt 

gällande demokratifostran. För att undersöka detta vidare har jag observerat tre lärare utifrån 

vilka demokratifostrande inslag och kommunikationsmöjligheter de erbjuder eleverna. Studien 

bevittnade tre väldigt olika klassrumsmiljöer med påvisade goda exempel, men även en del 

brister. Bristerna gällde främst de kommunikationsmöjligheter som erbjöds eleverna, men även 

brist i visad respekt från lärarens sida. Studiens slutsatser är att demokratifostran förekom på 

en betydligt lägre nivå än väntat och skolor måste jobba mer aktivt med demokratifostran 

genom kvalitetskontroller av sina verksamma lärare.  
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1. Inledning 

Det svenska samhället vilar på en demokratisk grund där respekt för alla människors olikheter 

är grundläggande. Regeringsformen (1 kap. 2 §) slår fast att de demokratiska värderingarna ska 

vara vägledande inom samhällets alla områden i såväl familjelivet, idrottsföreningar, 

arbetsplatser och skola. Denna studie riktar sitt fokus mot hur skolan arbetar med de 

demokratiska värderingarna.   

 

Skolan har länge använts som samhällets uppfostringsinstans med vision att skapa en god 

samhällsmedborgare (Hartman, Lundgren, Hartman 2008:26). I första kapitlet i läroplanen 

Lgr11 står det att skolan aktivt ska arbeta för att eleverna ska erhålla en förståelse för vårt 

samhälle och dess värderingar. Hela skolverksamheten ska vila på demokratisk grund och 

efterföljas i alla vardagliga sammanhang med syfte att fostra framtidens samhällsmedborgare 

(Skolverket 2017:5). Ett av skolans mål är att ansvara över varje elevs utveckling till en god 

medmänniska, där olikheter i såväl kultur, språk, religion och historia inte har någon betydelse 

då alla ska respekteras.  

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper 

om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i 

skolan och i samhället (Skolverket 2017:5). 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag samtalat med verksamma lärare om 

demokratifostran. Det visade sig att lärarna upplever att demokratifostran är mer komplex i de 

lägre åldrarna. Att eleverna ska få vara med och påverka undervisningen är något som står 

skrivet i läroplanen. Dessutom står det att ”elevens inflytande ska anpassas efter ålder och 

mognad” (Skolverket 2017:7). Detta kan tolkas att elever från lägre årskurser har mindre 

möjlighet till påverkan av sin undervisning, och när anses eleverna mogna nog att ta det 

ansvaret? Några lärare har uttryckt att med elever i de lägre åldrarna behöver man fastställa en 

tydlig struktur. De menade att de måste vara ”fyrkantiga” på gränsen till tråkiga för att skapa 

en god klassrumsmiljö och att eleverna därefter kan få större inflytande över undervisningen. 

Ett annat förhållningsätt till elevernas inflytande observerades vid en fältstudie i föregående 

termin. Det var en lärare till en årskurs etta som uppvisade att hen var på samma nivå som 
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eleverna och tillsammans tog de många gemensamma beslut rörande undervisningens innehåll. 

Dessa olika tillvägagångssätt bekräftar komplexiteten i förmedlingen av de demokratiska 

värdena vilket väckte mitt intresse att undersöka lärares olika gestaltningar av demokratifostran 

i sin undervisningspraktik.  

 

 

1.1. Demokratin i styrdokumenten  

Inom samhällskunskapens kunskapsstoff är det tydligt vad som är kopplat till 

demokratibegreppet. Det är där eleven ska inhämta kunskap om demokrati. Men det står desto 

mindre skrivet om demokratifostran där eleven ska inhämta kunskap i demokrati. Den 

demokratiska fostran ska bland annat förmedlas som arbetsform men har inget tillhörande ämne 

då den ska genomsyra all skolverksamhet. Detta betyder att skolans demokratiska uppdrag 

innehåller två olika delar. 

 

Det var efter andra världskriget som skolväsendet erhöll ytterligare ett uppdrag. Skolan skulle 

inte endast bestå av kunskapsförmedling, utan också innefatta fostran och kunskapsförmedling 

(SOU 1948:27). Fostransuppdraget, även kallat demokratifostran likaså skolansvärdegrund, har 

till syfte att skapa framtidens samhällsmedborgare med kunskaper inom det demokratiska 

förhållningssättet som det svenska samhället vilar på. Eleverna ska erhålla etiska och 

ideologiska normer som förberedelse för deras deltagande i samhället, med syfte att stärka 

medmänsklighet och i förlängningen förhindra konflikter och krig. Detta medför att demokrati 

ska förmedlas utifrån två aspekter. Det ena är demokrati som kunskapsstoff, vilket uttrycks 

inom de samhällsorienterade ämnena bestående av samhällskunskap, historia, geografi och 

religionskunskap. I samtliga ämnen kan man utskilja en röd tråd om att eleven ska erbjudas 

förutsättning att utveckla förmåga att se samband i hur människor och samhälle formas och 

påverkas. Detta skulle kunna beskrivas som att eleverna får kunskap om demokrati. Den andra 

aspekten är genom demokratifostran med syfte att utveckla elevernas förståelse för de 

demokratiska värden såsom respekt för olikheter, kunna samarbeta och acceptera andras åsikter. 

Jämfört med kunskapsstoffet ska demokratifostran rymmas inom alla skolämnen och efterföljas 

av alla skolverksamma (Skolverket 2017:7). Detta bidrar till att eleverna inte enbart erhåller 
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faktakunskaper om demokrati, utan också att de ska utveckla sina färdigheter i demokrati 

(Larsson 2007:123). I läroplanen är det framskriver att: 

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 

och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet (Skolverket 2017:2).  

 

Samtliga SO-ämnen belyser egenskaper för en god medmänniska i respektive syftesbeskrivning 

och kan lätt kopplas samman med demokratifostran. Det står att eleverna ska utveckla förmåga 

att kunna resonera över hur samhället och individers förändras och påverkas av varandra 

(Skolverket 2017:5). Även ämnenas gemensamma centrala innehåll har en tydlig koppling till 

demokratifostrans värderingar då det står skrivet under rubriken, ”Att leva tillsammans”, och 

lyder: ”Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, 

kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer” (Skolverket 2017). Att förmedlingen av 

demokratifostran har en sådan tydlig koppling till SO-ämnena gör det extra relevant att studera 

lärarnas gestaltning av demokratifostran inom ämnenas ramar. Även om demokratifostran ska 

genomsyra alla skolämnen så har denna studie valt att studera hur lärare förhåller sig till 

demokratifostran och hur det gestaltas inom SO-undervisningen. Som ovanstående citat menar 

så ska detta förmedlas genom demokratiska arbetsformer vilket innebär att eleverna ska övas i 

att lyssna till varandra, våga uttrycka åsikter och tankar, respektera varandras olikheter och 

utveckla större förståelse för andra människor (Englund 2007:13). Läroplanen framskriver även 

att läraren ansvarar för att genomföra undervisning ”så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Skolverket 2011:49).  

 

 

1.2. Kommunikationens betydelse 

Ellen Key som är en av Sveriges mest uppmärksammade pedagoger, var tidig med att använda 

den amerikanske filosofen och pedagogen John Deweys filosofi. Han arbetade mycket med 

utbildningsfilosofiska frågor och hans teorier och tankar har spridits och påverkat många skolor 

över världen. Deweys filosofi karaktäriseras av en holistisk syn där pedagogiska frågor utgår 



 

6 

 

från individens utveckling utifrån samspel med omgivningen (Hartman, Lundgren och Hartman 

2008:26). Kommunikationen blir ett centralt inslag där eleverna ska ges möjlighet att diskutera 

och utveckla nya insikter. Detta blev grunden till den deliberativa kommunikationen som är 

direkt kopplat till demokrati genom sin dialogiska form (Englund 2007:24).  

 

Deliberativ demokratiteori handlar om att människor som ska lära sig saker lyckas bättre 

om de tillsammans med andra i ett öppet samtal lyssnar till andras argument. Genom 

samtalet förväntas de då både utveckla kunskaper om innehållet samtidigt som de 

utvecklar grundläggande demokratiska värden. Detta menar man ökar förståelsen för 

olika sätt att tänka och att deltagarna får fler sätt att se på olika fenomen (Andersson 

2012:9). 

 

Innebörden av deliberativ kommunikation är även något som Tomas Englund (2007:11) skriver 

om. En bra klassrumsmiljön där eleverna utvecklar egenskaper som att lyssna och respektera 

varandra är en viktig förutsättning då deliberativ kommunikation innebär att olika åsikter och 

föreställningar lyfts fram och ventileras inom gruppen. Strävan är att landa i någon gemensam 

överenskommelse vilket gör att det blir viktigt att man lyssnar och respekterar varandras åsikter. 

Englund har sammanställt fem olika kriterier som deliberativ kommunikation ska eftersträva. 

Deliberativ kommunikation innebär samtal 

1. där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme 

2. som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar bla.a. om att 

lära sig lyssna på den andres argument 

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

komma till temporära överenskommelser 

4. där auktoriteter / traditionella uppfattningar må ifrågasättas 

5. 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 2007:155-156). 

 

Det är också genom kommunikationen med andra som vi stärker vår egen identitet och blir 

medveten om våra tankar. Även upptäckande och experimenterande av sitt egna intresse menar 
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Dewey utvecklar elevens förståelse för sammanhang och sociala regler. Tillvägagångssättet där 

eleven får pröva sig fram i sin omgivning har fått benämningen: learning by doing, vilket ger 

eleven större utrymme att upptäcka och utvecklas utifrån sitt egna intresse (Hartman, Lundgren 

och Hartman 2008:17). Undervisning som främjar elevens fria uppväxt menar Dewey är en 

förutsättning för en fördelaktig samhällsutveckling. Hartman, Lundgren och Hartman (2008:19) 

lyfter Deweys tankar om att ”Skolan är samhällets styrinstrument både när det gäller elevernas 

egen utveckling och samhällets framtid”. En viktig del som pedagogiken ska uttrycka är 

samhällets grundläggande värderingar och kunskap om det aktuella sociala språket. Det ska 

vägleda och väcka elevens engagemang och intresse som leder till egen vilja att bemöta, 

observera och experimentera med sin omgivning (Hartman, Lundgren och Hartman 2008:23).  

 

Den demokratiska skolan med elevens individualitet och egna förutsättningar i fokus blev mer 

tydlig när 1946 års skolkommissionen skulle skrivas. Deweys pedagogik hade en synlig 

påverkan och den demokratiska fostran blev skolans främsta uppgift (Hartman, Lundgren och 

Hartman 2008:34-35). Tidigare var fokus mer inriktat mot gruppen och hur den samarbetade 

och respekterade varandra. Detta är fortfarande en viktig grund, samtidigt som ett 

individinriktat fokus är tydligare då man vill lyfta elevens egna åsikter. Detta är en del av 

demokratifostrans komplexitet som framgår i en studie av Ribaeus (2014:155) som undersökte 

demokratifostran i förskolan. Lärarna i studien upplevde att barn utgick allt för mycket från sig 

själva och skulle behöva en social demokratisk fostran för att kunna fungera och samarbeta 

tillsammans. Samtidigt som lärarna betonar medvetenhet om individinriktad fokus, uttrycker 

lärarna att elever måste kunna fatta självständiga beslut och inte bli påverkade av andra elever. 

Det påvisar att lärarna besitter en viktig roll inom skolväsendet genom att vara det främsta 

verktyget för att förmedla den demokratiska fostran. I lärarens handbok skriver Brytting om 

lärarens yrkesetiska principer. ”Att vara lärare är därför att ha ansvar, även ett moraliskt ansvar” 

(Lärarens handbok 2014:301). Brytting menar att det finns tre karaktärsegenskaper hos lärare 

som bidrog till en lyckad skolgång för eleverna, vilket är genom: respekt, kunskap och 

entusiasm. Genom att respektera och se elevernas personlighet och problem, bidrog lärarna till 

elevernas utveckling av självförtroende och självrespekt. Den grundliga kunskapen tillsammans 

med entusiasm lade grunden till den livslånga lusten att lära (Lärarens handbok 2014:302). Det 

är ett stort ansvar som lärare att både kunna se varje elev som enskilda individer och bemöta 

dess personligheter, som samtidigt ska ingå i ett kollektiv där respekt för gruppen är viktig för 
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att det ska fungera. Hur fungerar det ute i praktiken och på vilket sätt kommer demokratifostran 

till utryck utifrån denna komplexitet?  

 

Jag vill undersöka om denna studie bekräftar den yttrade osäkerheten från den 

verksamhetsförlagda utbildningen där lärarna menar att det krävs en tydlig struktur där man 

måste vara på gränsen till tråkiga för att skapa en god klassrumsmiljö. Eller om studien uppvisar 

att en lärare kan vara på samma nivå som eleverna och ändå skapa en god klassrumsmiljö. Allra 

främst kommer jag studera hur lärarnas olika tillvägagångssätt påverkar gestaltningen av 

demokratifostran i undervisningspraktiken. Som hjälp kommer jag använda centrala begrepp: 

demokrati, demokratifostran, demokratiska arbetsformer och kommunikationsmöjligheter, 

vilket jag anser är bärande för en god demokratisk fostran. 

  

 

1.3. Centrala begrepp  

För att förtydliga några av studiens centrala begrepp definieras begreppen demokrati, 

demokratifostran, demokratiska arbetsformer och kommunikationsmöjligheter. 

Demokrati: I skolsammanhang handlar demokratibegreppet om elevernas rätt till inflytande av 

skolverksamheten. Det kan vara i form av elevråd där klassrepresentanter från varje årskurs 

framför önskemål till verksamheten. Det kan också ske i klassrumsmiljö där eleverna ska få 

möjlighet att påverka formen av undervisningen genom innehåll, arbetsform och 

redovisningsform (Skolverket 2011:2).  

Demokratifostran: Tillkom i skolkommissionen 1946 med syfte att stärka det demokratiska 

samhället genom förmedling av dess värderingar och ideologi. ”Det handlar om respekt för 

andra människor, om kärlek, frihet, kunskap och engagemang” (Sveriges Riksdag 2017:3). 

Enligt John Dewey handlar demokratifostran om deltagande, kommunikation och hur vi 

samspelar och håller samman med varandra (Biesta 2007:48).  

Demokratiska arbetsformer: Är ett av de tillvägagångsätt som demokratifostran ska förmedlas 

genom. Detta kan ske i form av att skapa kommunikation mellan eleverna genom exempelvis 

grupparbeten. Arbetsformens syfte är att eleverna övas i att lyssna till varandra, våga uttrycka 

åsikter och tankar, respektera varandras olikheter och utveckla större förståelse för andra 
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människor (Englund 2007:13). Som lärare är det viktigt att skapa en god klassrumsmiljö där 

eleverna vågar uttrycka sig. Några kännetecken som definierar ett demokratiskt klassrum är att 

eleverna ska kunna visa respekt och förståelse, ha självkänsla för att kunna uttrycka sina åsikter 

och ha ett intresse av att lyssna på andra (Vinterek 2010:371). 

Kommunikationsmöjligheter: Tillfällen där eleverna får möjlighet att kommunicera. Detta kan 

ske i helklassdiskussioner eller i form av grupparbeten. Det är även när att eleverna får utrymme 

att föra kommunikation i situationer som uppstår i undervisningen, även om det inte ingår i 

undervisningsplaneringen. En variant av kommunikation är deliberativ kommunikation där 

eleven ges möjlighet att ta självständiga ställningstaganden, genom att lyssna, överväga 

argument och samtidigt landa i en kollektiv slutsats genom att hitta värden och normer som alla 

är överens om (Englund 2007:155). 

 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Denna studie handlar om demokratifostran i grundskolans årskurser F-3. I studien undersöks 

hur lärare gestaltar demokratifostran med fokus på SO-undervisning med avsikt att möjligen 

synliggöra olika förhållningssätt. Särskilt intresse riktas mot vilka kommunikationsmöjligheter 

som eleverna erbjuds i samband med SO-undervisningen. 

 

2.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur lärare gestaltar demokratifostran inom 

ramen för SO-undervisning med särskilt fokus på vilka kommunikationsmöjligheter som 

erbjuds eleverna. 

 

2.2 Frågeställning  

Utifrån syftet har följande frågor formulerats: 
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1. Vilka olika former av demokratifostrande inslag finns i lärarnas SO- 

undervisningspraktik? 

 

2. Vilka kommunikationsmöjligheter erbjuds eleverna i samband med SO-

undervisningen? 

 

 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Jag har valt att använda det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt för studien 

med avsikt att synliggöra hur den demokratiska fostran gestaltas i undervisningen. Det 

utmärkande arbetssättet inom det sociokulturella perspektivet är att lärandet sker genom möten 

där kommunikationen mellan lärare och elever, samt elever sinsemellan är bärande. Det 

sociokulturella perspektivet är också en pedagogisk grundsyn på elevers lärande.  Jag menar att 

det är socialkonstruktivismen som förespråkas i den nya läroplanen Lgr11. Det är bland annat 

framskrivet att läraren ansvarar för att genomföra undervisning ”så att eleven får stöd i sin 

språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket 2011:49). Kommunikation har en central 

roll i skolan med syfte för att väcka elevers förståelse för vetenskapliga teorier och abstrakt 

kunskap som eleverna kommer möta ute i samhället (Säljö 2014:193-195). Vygotsky som 

utvecklat större delen av de sociokulturella teorierna hade idéer om det sociala mötets potential 

för vidareutveckling av kunskap (Johansson 2009:277). Han använde begreppet som mediering 

vilket betyder att vi använder oss av olika redskap för att greppa omvärlden. Det kan bestå av 

både språkliga och materiella redskap för att skapa förståelse. Genom kommunikationen som 

redskap utvecklas individens sätt att tänka och resonera vilket skapar större förståelse (Säljö 

2010:188). 

 

För att förtydliga sitt resonemang skapade Vygotsky begreppet The Zone of Proximal 

Development som översätts till den proximala utvecklingszonen. Innebörden av begreppet är 

att vi människor, barn som vuxna, interagerar inom någon form av aktivitet, där vanligtvis den 

ena parten är mer insatt och socialiserad inom samhällets normer och mentalitet. Detta skapar 
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enligt Vygotsky möjligheter till lärande då nya tankegångar och resonemang hos den mindre 

erfarna väckts och skapar mognad. Det som eleven behöver stöttning i idag, kan hen på 

egenhand fullfölja imorgon. Även den mer erfarne parten får utveckla sitt sätt att formulera, 

förklara och argumentera på olika sätt för att anpassa efter olika mottagare, vilket också leder 

till en kunskapsutveckling (Johansson 2009:282). En lärare som bedriver undervisning utifrån 

ett sociokulturellt synsätt ser till elevens tidigare kunskap och erfarenheter, vilket blir 

utgångspunkten för vidare utveckling. Kommunikation och samspelet utger en länk mellan 

elevens inre till det yttre, därför blir elevens tankar och åsikter viktiga i sammanhanget.  

Eleverna med behov ska få de extra anpassningar och hjälpmedel för att känna delaktighet 

(Aspeflo 2007:2).  

 

I detta perspektiv kan lärande och utveckling också förstås som en process att utveckla 

en situationsbaserad förmåga att tala, agera och uppträda som medlemmar i speciella 

»communities». Det vill säga, en process där deltagarna socialiseras in i specifika 

samhällen eller diskurser genom att tillägna sig de speciella betydelser av ord, begrepp 

och handlingar som används där (Johansson 2009:159). 

 

Det sociokulturella perspektivet är även nära förknippat med deliberativ kommunikation 

(Jacobsson 2012:159) som har en direkt kopplat till demokrati genom sin dialogiska form 

(Englund 2007:24). Detta medför att jag väljer att tolka det sociokulturella perspektivet som en 

arbetsform som öppnar upp möjlighet för demokratifostran. I denna studie riktas ett särskilt 

intresse mot demokratiska arbetsformer där eleverna övas i att lyssna till varandra, våga 

uttrycka åsikter och tankar, respektera varandras olikheter och utveckla större förståelse för 

andra människor (Englund 2007:13). Samtliga av dessa punkter går att läsa om i läroplanen 

vilket stärker min tolkning av att förespråka en sociokulturell pedagogik. Med utgångspunkt i 

det sociokulturella perspektivet kan jag synliggöra vilka kommunikationsmöjligheter som 

lärare erbjuder eleverna och om dessa former bjuder in eleverna i den närmaste 

utvecklingszonen. 
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4. Tidigare forskning  

Den tidigare forskning som varit relevant för min studie är nationell och internationell, men 

med fokus på svensk forskning. I sökningen av relevant litteratur har jag utgått från studiens 

centrala begrepp bestående av demokratiuppfostran, demokratiska arbetsformer och de 

samhällsorienterade ämnena. Jag har främst använt mig av Malmöuniversitets biblioteks 

söktjänst MALIN för att hitta avhandlingar och publikationer. Till stor hjälp har även 

söktjänstföretaget Google Scholar varit, då man kan hitta vetenskapliga publikationer och 

artiklar där. Jag har även använt databasen avhandlingar.se som gett resultat av mina sökningar. 

Då det inte finns mycket forskning som fokuserar på elever i de lägre åldrarna, har jag fått 

använda forskning riktat mot grundskolans mellanåldrar och upp till gymnasienivå. Det här 

avsnittet inleds med att presentera forskning om demokratifostran i undervisningen. Därefter 

presenteras forskning om förmedling av demokratifostran följt av kritik mot fostransuppdraget. 

Avslutningsvis riktas fokus mot forskning om SO-ämnena.  

 
4.1. Demokratifostran i undervisning 

Det finns mycket forskning i ämnet demokrati och demokratifostran. En av de senaste 

forskningsstudierna är Anna Henriksson Perssons (2018:143-144) licentiatuppsats som bland 

annat lyfter betydelsen av samtalets viktiga funktion. För att skapa 

kommunikationsförutsättningar förespråkar flera av studiens intervjuade lärare att arbeta i olika 

gruppkonstellationer. Henriksson Persson benämner en variant av grupparbete som de kallar 

expertgrupper, som vid redovisningstillfället splittras i tvärgrupper. Detta arbetssätt gynnar 

delaktighet, ansvarstagande och samarbete i gruppen. Att varje elev ska få bidra med sina egna 

erfarenheter är även någonting som de medverkande lärarna i Henriksson Persons studie lyfte 

som viktigt. De menade att varje enskild elev ska få komma till tals och känna att det är 

betydelsefullt att dela med sig av sina tankar och förslag. För att det ska kunna genomföras så 

krävs ett klassrumsklimat där eleverna fått öva att lyssna på varandra och visa respekt och 

hänsyn oavsett åsikt. Det är också viktigt att läraren har byggt upp en bra relation med tillit 

mellan sig och sina elever och inte minst elevens tillit till sin egna förmåga (Henriksson Persson 

2018:142).  
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Kent Larsson (2007:134) lyfter i sin doktorsavhandling att lärare som använder sig av skrivna 

elevtexter som diskussionsunderlag, är ett bra sätt att bygga upp elevernas självförtroende och 

självtillit. Det ger känslan av att elevernas tankar är viktiga och bidragande för intressanta 

samtalsämnen. Då eleverna först skriver själva, för att sedan diskutera, gör att de redan fått 

möjlighet att tänka till, vilket har visat att flera bidrar i diskussionen. Larsson hänvisar detta till 

forskaren Dysthe (1996) som även skriver om förutsättningar till hög inlärningspotential och 

menar att lärare måste väcka elevens äkta engagemang. Det sker genom att uppmärksamma de 

frågor eleverna är intresserade av och att eleverna ser anknytningen i det som diskuteras och 

sitt egna liv, vilket också är framträdande i Deweys pedagogik (Larsson 2007:137).  

 

Att eleverna får ha sitt egna liv som utgångspunkt är även något som Jonas Emanuelsson 

(2001:18) lyfter i sin avhandling. Han skriver om två olika lärares arbetsformer. Den ena 

använde mycket grupparbeten i sin undervisning, medan den andre föredrog 

helklassundervisning. Båda lärarna var mycket framgångsrika och det visade sig att 

arbetsformen inte var de som styrde utvecklingen hos eleverna, utan snarare lärarnas 

medvetenhet av elevernas förkunskaper och intressen som utgångspunkt. En risk som kan 

uppstå om inte hänsyn till elevernas intresse bejakas är att eleverna inte ser vikten av att föra 

diskussioner. Liljestrand (2012:200) kunde i sin studie se ett ökat engagemang hos eleverna om 

de var bekanta med diskussionsämnet sedan innan eller fick välja ämne själva.  

 

 

4.2. Gestaltning av demokratifostran 

I Henriksson Perssons (2018) undersökning kan man urskilja att den demokratiska fostran 

värderas högt av lärarna i verksamheten. Dock uppmärksammade hon att lärarnas gestaltande 

av uppdraget var någotsånär osynligt då undervisningen överrepresenterade undervisning om 

demokrati. Vid intervjuer ger lärarna själva bilden av demokratifostran, vilket framträdelsevis 

utmärks av att erbjuda eleverna att vara med och påverka undervisningen. Däremot framgick 

olika innebörder av elevinflytande då lärarna antingen tillät eleverna att ha påverkan på 

undervisningsinnehållet, arbetssätt samt redovisningsform, eller endast arbetssätt och 
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redovisningsform. Oavsett möjlighet till endast påverkan av arbetssätt och redovisningsform 

får eleverna erfara en demokratisk arbetsform (Henriksson Persson 2018:141). 

 

Det ena innebär att läroplanen betraktas som ett givet innehåll som inte bjuder möjlighet 

till inflytande och valmöjlighet. Det andra synsättet öppnar däremot upp för att 

läroplanen bjuder in till (ett visst mått av) inflytande, handlingsutrymme och 

valmöjlighet (Henriksson Persson 2018:141-142). 

 

Henriksson Persson (2018:145) kunde även i sin studie urskilja att kunskapsstoffet är det som 

får störst utrymme i undervisningen och att demokratifostran kom i andra hand. Parallellt fanns 

även de lärare som lyckades inkludera båda uppdragen genom SO-ämnenas kunskapsstoff. 

Vissa lärare ansåg framför allt att samhällskunskapsämnet bar ett särskilt ansvar för både 

kunskapsuppdragen och uppfostrans uppdraget, medan andra lärare inte förknippade 

demokratifostran till något specifikt ämne utan förankrade det i all skolundervisning. Det första 

förhållningssättet påvisar även Blanck (2014:24) i sin studie och menar att kunskaps- och 

fostringsuppdraget sker parallellt inom samhällskunskapsämnet. 

 

Ett annat sätt för lärarna att komma bort från en eventuell spänning mellan 

kunskapsuppdraget och demokratifostran är att betrakta det erbjudna lärandet av SO-

ämnenas kunskapsstoff som en del av att eleven långsiktigt fostras till 

samhällsmedborgare (Henriksson Persson 2018:145).  

 

I lärarnas tal och undervisningsarrangemang fanns olika sätt att beskriva och gestalta 

demokratifostran. Henriksson Persson (2018:146) kunde urskilja spår av olika 

demokratiteoretiska tankefigurer, nämligen liberal, kommunitär och deliberativ demokrati. 

Inom den liberala tankefiguren finns uppfattningen att eleverna är framtidens 

samhällsmedborgare, medan i den kommunitära är uppfattningen att eleverna redan är aktiva 

samhällsmedborgare. Den deliberativa tankefiguren är en sammansättning av de två och har 

uppfattningen om att eleverna både är blivande och varande samhällsmedborgare. Detta resultat 

är även något som Johan Liljestrand (2002:201) fick fram i sin forskning, men istället använder 

han termer som redan och ännu-icke samhällsmedborgare. Även Tholander (2005:8) har i sin 
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studie kunnat urskilja tre typer av demokratisk fostran och använder termerna; teoretisk, formell 

och informell. Han beskriver en teoretisk demokratifostran är när demokrati undervisas som 

kunskapsstoff, medan innebörden av formell demokrati förklaras som elevens inflytande i form 

av klassråd eller elevråd. Den tredje demokratiska fostran är då eleven får inflytande i 

undervisningen genom att delta i planeringen.  

 

Lärarens förhållningssätt blir avgörande för elevernas interaktion till samhället och studier 

påvisar att det finns olika uppfattningar gällande gestaltandet av demokratifostran. En 

förutsättning till kunskapsutvecklandekommunikation är lärarens medvetenhet om vilka typer 

av frågor som förmedlas. Öppna frågor som väcker elevers tankar och resonemang, och där rätt 

eller fel inte är de som efterfrågas, leder eleven till större möjligheter till kunskapsutveckling 

än att enbart svara på rutinfrågor (Larsson 2007:136). Genom välplanerat pedagogiskt arbete 

och varierade undervisningsformer kan lärare skapa ett gott demokratiskt klassrumsklimat 

(Vinterek 2010:371). 

 

 

4.3. Kritik mot demokratifostran 

Larsson uppmärksammar Deweys filosofi gällande elevernas utveckling i sin omgivning och 

ställer sig något kritisk till skolans förmedling av demokrati. Ur en rapport från Skolverket 

framkommer tydligt att elevers åsikter och missnöjen inte resulterar i inflytande över 

verksamheten, vilket skrivs fram i läroplanen som elevens rättighet. Larsson lyfter också 

Olofssons och Winklers arbete gällande elevers inflytande. De menar att det spelar en väldigt 

liten roll vad som står i läroplanen om elevers inflytande då det ändå inte efterföljs (Larsson 

2007:120) 

 

Vill vi att våra barn och unga ska utveckla demokratiska vanor i skolan måste vi också 

utforma praktiken därefter, annars finns uppenbara risker med att den framtida 

demokratin allvarligt urholkas (Larsson 2007:123) 
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Skolan utgör en viktig demokratipraktik då det är första mötet av demokrati för eleven (förutom 

inom familjekonstellationen) och skapar erfarenheter som eleven sedan bär med sig ut i 

samhället. Att skolan kan betraktas som ett miniatyrsamhälle är något Glassman och Kang 

(2011:368-369) skriver om. De menar att det inte är någon vidare skillnad mellan det 

demokratiska arbetet i klassrummet och samhället. Att skolan då brister i demokratifostran 

menar Larsson (2007:123) kan få negativa konsekvenser. All fokus på reproduktion av de 

demokratiska värdena bedömer Sara Blanck (2014:23) blir på bekostnad av utvecklingen av 

elevernas kritisk tänkande. Hon hänvisar i sin studie till Bronäs och Selander som menar att 

elever förbereds till demokratiska samhällsmedborgare utan att få uppleva demokrati under sin 

skolgång.  

 

 

4.4. Forskning om So-ämnena 

Den ämnesdidaktiska forskning som finns inom SO-ämnena har överlag genomförts ämnesvis. 

I en inventeringsrapport från Linköpings universitet har Johnsson Harrie undersökt vad den 

senaste forskningen fokuserat på och har kunnat urskilja tre områden. De områden som främst 

lyfts är ”studier av ämnesundervisningens betingelser”, som framkommer i kursplanen och 

läromedel. Det andra området är studier av ”talet om undervisning och lärande i 

undervisningsämnet”, genom exempel intervjuer eller enkäter med lärare och elever. Den tredje 

kategorin av forskning är ”studier av pågående undervisning och undervisningsresultat”, genom 

observationer och bedömning (Johnsson Harrie 2011:4). 

 

Inom alla de fyra ämnena har man konstaterat att studier av kategori tre med fokus på 

undervisning och undervisningsresultat är de område det forskas minst om. Det är också relativt 

få studier som väljer att studera den samhällsvetenskapliga undervisningen i de lägre 

årskurserna. ”Behovet av mer forskning om till exempel vad som händer i klassrummet i de 

tidigare årens undervisning är stort” (Johnsson Harrie 2011:24). Det ämne som har attraherat 

forskare mest av de fyra SO-ämnena, är samhällskunskap. Studierna har till mestadels riktat 

fokus på elever på högstadiet och gymnasiet. Under de senaste tio åren har elevernas 

uppfattningar och kunskaper kopplat till demokrati och demokratiundervisning varit ett stort 

forskarintresse, vilket placeras inom kategori två av de tidigare nämnda områdena inom 
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forskning. Inom geografididaktiken är hållbar utveckling den senaste trenden, liksom 

förintelsen och frågor kopplat till mångkulturella skolor, är historiedidaktikens aktuella trend. 

Gällande religionsdidaktiken domineras forskningen inom kategori ett där studier fokuserar på 

styrdokument och läromedel. Avsaknad av studier om undervisning och undervisningsresultat 

har länge varit konstaterat och eftersökt (Johansson Harrie 2011:22-23). 

 

I en internationell jämförelsestudie 2016 (International Civic and Citizenship Education Study) 

undersöker man elever i årskurs 8 och deras utveckling till demokratiska medborgare (ICCS 

2016:7). Studien genomförs i 24 olika länder och visas att svenska elevers kunskaper och 

värderingar inom medborgar- och demokratifrågor toppar i kunskapsprovet. Jämfört med 

resultat från 2009 då studien genomfördes första gången, är det en ökning av kunskap inom 

ämnet, trots att eleverna redan då visade prov på goda kunskaper. Däremot visade en liten 

elevgrupp från studien, kunskapsbrister gällande ett demokratiskt samhälle och medborgarskap, 

vilket kunde kopplas till elevernas bakgrund.  

 

 

 

5. Metod  

I detta avsnitt redovisas för vilken metod som kommer användas vid insamling av datamaterial, 

samt varför det ansetts lämpligt. Därefter redovisas vilka urval och avgränsningen studien har 

vidtagit och därtill vilka etiska överväganden som tagits hänsyn till. Efter det redovisas vikten 

av trovärdighet i form av begreppen validitet och reliabilitet, följt av hur genomförandet av 

studien gick till. Sista stycket presenterar jag tillvägagångssättet av bearbetning av materialet 

samt vilken analysmetod som använts. 

 

 

5.1. Val av metod  
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Denna studie har till syfte att bidra med kunskap om hur lärare gestaltar demokratifostran inom 

ramen för SO-undervisning med särskilt fokus på vilka kommunikationsmöjligheter som 

erbjuds eleverna. Den metod som jag anser passar studies syfte är kvalitativ metod i form av 

observation då jag vill synliggöra lärares gestaltning av demokratifostran. I denna studie 

används kvalitativa observationer, för att söka förståelse för hur lärare gestaltar och tar sig an 

demokratifostran i sin pågående undervisning. Som verktyg kommer jag använda ett 

observationsschema med stöd av fältanteckningar för att enklare synliggöra händelseförloppen. 

Att använda en kvalitativ metod passar studier som vill undersöka upplevelser, förväntningar 

eller attityder, sådant som inte är mätbara egenskaper (Larsen 2009:22-24). Larsen (2009:27) 

menar att kvalitativa metoder är det säkraste sätt att säkerställa validiteten i undersökningen 

och har även fördelen i att man kan studera något på djupet. En kvantitativ metod är mer 

användningsbart vid större antal respondenter där datainsamlingen kategoriseras eller redovisas 

med siffror som ska kunna generaliseras, vilket oftast sker via enkäter (Björkdahl Ordell 

2012:192).  

 

Syftet med observation är att studera något visst fenomen som sker under ett 

undervisningstillfälle, vilket i det här fallet blir gestaltning av demokratifostran. Denna studie 

intar ett lärarperspektiv vilket betyder att det endast är lärarens gestaltning av demokratifostran 

som är i fokus under observationen. Beroende på studiens syfte kan observatören inta olika 

roller. Vid genomförandet av denna studies observationer kommer jag inta rollen som icke 

deltagande observatör vilket betyder att min främsta roll är att medverka i klassrummet för att 

observera och inte delta i undervisningsmomentet (Kihlström 2007:138). Det stödmaterial som 

kommer användas är ett observationsschema för att ringa in de delar som berör den 

demokratiska fostran (Kihlström 2007:45). Utöver det kommer jag att föra fältanteckningar. 

Som observatör är det svårt att inte låta intresset eller förutfattade meningar påverka det som 

sker, därav är det väldigt viktigt att vara så objektiv som möjligt (Kihlström 2007:30). Stödet 

av observationsschemat bidrar till minskad möjlighet att egna intressen styr utfallet. Med 

schemat fångar jag vad undervisningen innehåller och med fältanteckningarna noterar jag 

stämningen i klassrummet. Valet av att genomföra studien med kvalitativ observation som 

metod grundar sig i ambitionen att få del av det som sker i undervisningssituation. Mycket av 

tidigare forskning har fokuserat på lärares och elevers uppfattning av undervisningsinnehållet i 
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form av intervjuer eller enkäter. Jag vill studera pågående undervisning vilket representerar de 

forskningsområde som det forskas minst inom (Johansson Harrie 2011:24).  

 

Vid framställningen av observationsschemat valdes relevanta områden ut för att ringa in 

studiens två frågeställningar. Som stöd användes studiens centrala begrepp som är demokrati, 

demokratifostran, demokratiska arbetsformer och kommunikationsmöjligheter. Detta 

resulterade i totalt åtta observationsområden. För att tydliggöra vad observationen ville ringa in 

inom varje område har nyckelord markerats, samt konkretiserats till mindre greppbara exempel. 

Inom område 1 studerade jag om läraren skapade ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna 

kände sig trygga. För att lättare synliggöra detta var jag observant på tre saker. Den första var 

om läraren talade om olikheter hos människor på ett sätt som upplevs viktigt och självklart. Jag 

lyssnade även efter om läraren uppmuntrade eleverna att ge uttryck för sina åsikter genom att 

bjuda in eleverna i samtal. Tredje observationspunkten inom området var om läraren uttryckte 

sig tillåtande till och om andra människor inför eleverna för att skapa en tillåtande miljö. På 

detta sätt blev det enklare att definiera vad ett tillåtande klassrumsklimat bestod av.  

 

Tabell 1. Exempel från observationsschemat. 

 

Efter varje exempel föreligger en skala som går från, låg grad eller inte alls, till mycket hög 

grad. Under observationens gång fylldes schemat i genom att markera skalorna. Vid notering 

av någon företeelse sattes en markering på den lägsta graden för att sedan göra en stegring vid 

varje ny notis. Senare i analysdelen kommer jag uttrycka att min tolkning av lärarens gestaltning 

förekommer inom någon av dess fyra grader.  För fler exempel, se hela observationsschemat 

som bilaga 2. 

 

Område  Konkretisering/exempel    Låg grad eller 

inte alls 

Låg grad Relativt hög 

grad 

Mycket hög 

grad 

1. Läraren skapar ett 

tillåtande klimat och 

strävar efter att 

eleverna ska känna 

sig trygga 

Talar om olikheter     

Uppmuntra elever att ge uttryck för 

åsikter 

    

Läraren uttrycker sig tillåtande till och 

om andra människor inför eleverna 
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Det var tidigt i processen som jag uppmärksammade en problematisering angående studiens 

inriktning. Önskan om att få komma och observera demokratifostran inom ramen för SO-

undervisningen resulterades i en begränsning då tillfällena var få. Exempelvis när jag 

kontaktade en av lärarna, hade hen precis avslutat ett stort SO-projekt i samband med 

riksdagsvalet. Nästa planerade SO-tillfälle var inte förrän två veckor fram i tiden varav endast 

ett undervisningstillfälle var inom ramen för SO. Genom handledning beslutade jag att kliva 

utanför ramen och vara öppen även för övriga skolämnen. En fördel med studien är att den 

handlar om demokratifostran vilket ska ingå i all undervisning och är därav inte ämnesbunden. 

Det kan också vara till en fördel för studien då få tidigare forskningsstudier har riktat fokus på 

demokratin inom all undervisning. Genom min utvidgning hade jag även möjlighet att uppnå 

de observationstimmar som var målet för studien.  

 

 

5.2. Urval och avgränsningar 

Studien innefattar tre grundskollärare verksamma i årskurs tre. Observationerna genomfördes 

under tre undervisningstillfällen vardera. Kriteriet var att samtliga lärare skulle vara 

klassföreståndare med innebörden att de undervisar eleverna i flertalet av skolämnena. Detta 

med anledning av utformningen av den rådande lärarutbildningen för grundskollärare F-3, samt 

för att likställa lärarnas förutsättningar i arbetet med den demokratiska fostran. Lärarna kommer 

representera två olika skolor inom samma kommun. Vid urvalet av deltagande lärare togs 

kontakt med tjugoen rektorer inom kommunen via mejl. Mejlet innehöll presentation av studien 

samt kort om mig själv och önskan om att få komma och genomföra observationer av 

verksamma lärare i årskurs tre. Hälften svarade att de ej kunde medverka av olika skäl, medan 

den andra hälften inte svarade alls. För att gå vidare använde jag bekvämlighetsurval, vilket 

sedan ledde vidare till ett snöbollsurval (Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 2015:41). 

Bekvämlighetsurvalet förekommer ofta vid kortare forskningsprojekt där tidsaspekten är ett 

faktum. Innebörden av bekvämlighetsurval är att forskaren använder deltagare som finns nära 

till hands (Denscombe 2014). Det resulterade i det första medgivandet till medverkan och 

representerar Lärare 2, vilket också är en bekant sedan tidigare gemensam yrkesbransch. Tack 

vare denna lärare kom jag i kontakt med Lärare 3 som var verksam på samma skola. Deltagare 

som kommer till kännedom genom en annan deltagares rekommendation kallas snöbollsurval. 
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Det är användbart då det finns en specifik frågeställning riktad mot deltagare som besitter 

erfarenheter och upplysningar som är intressanta samt är ute efter att studera händelser och 

företeelser. Den innebär att forskare samlar deltagare med hjälp av deltagarens tips och 

rekommendationer till ytterligare deltagare (Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 2015:41). Den 

siste läraren som representerar Lärare 1 kom jag i kontakt med genom en vän som var vän med 

lärarens kollega. Att ha kännedom om deltagare i sin studie kan bli till nackdel, i varje fall om 

metoden innehåller intervjuer (Henriksson Persson 2018:51). Då denna studie endast använder 

ett strikt observationsschema, hade deltagarna endast möjlighet att påverka utfallet genom sin 

undervisning, vilket jag som observatör inte hade någon möjlighet att styra. Dock fick jag vara 

extra varsam att inte förstärka eller förminska något under observationerna. Med anledning av 

att lärarna är anonyma så används benämningen: Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. Samtliga 

lärare fick skriva under ett informations- och samtyckeskrav inför observationerna. Där 

framgick deras rättigheter samt medgivande till användning av de material jag samlade in under 

observationerna (Vetenskapsrådet 2002:9). 

 

Lärarnas situation. 

• Lärare1 var inne på sin andra termin med sin elevgrupp på 23 elever, varav en tredjedel 

hade ett annat ursprung än Sverige. Skolan är belägen centralt i staden. Läraren blev 

färdigutbildad 2015 och är i övermedelåldern. Läraren hade stöd i klassrummet av en 

elevassistent och en resurs. 

• Lärare 2 var inne på sitt andra år med sin elevgrupp på 28 elever, varav alla förutom en 

nyankommen elev hade svensk bakgrund. Läraren blev färdigutbildad 2016 och är i 

medelårsåldern. Läraren hade stöd i klassrummet av en resurs. 

• Lärare 3 var inne på sitt tredje år med sin elevgrupp på 24 elever, varav samtliga hade 

en svensk bakgrund. Läraren blev färdigutbildad 2015 och är i lägre medelåldern. Lärare 

2 och Lärare 3 är verksamma på en skola belägen i ett finare bostadsområde i staden. 

På skolan genomfördes kvalitetskontroller av undervisningen av biträdande rektor. 

 

 

5.3. Etiska överväganden  
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I forskningsstudier ställs man alltid inför olika etiska överväganden. Något att ta hänsyn till är 

Vetenskapsrådets etiska kodexar: individskyddskravet och forskningskravet. 

Individskyddskravet finns för att skydda individer som deltar i forskning mot psykiskt eller 

fysisk skada, den skyddar också från förödmjukelse och kränkning (Vetenskapsrådet, 2017:13). 

Forskningskravet innebär att deltagarna ska informeras om studiens syfte samt ge godkännande 

vid medverkan (Vetenskapsrådet 2017:13-14). I informations- och samtyckesbrevet som 

samtliga lärare fick skriva på, presenteras studiens syfte och vad jag ville studera under mina 

observationer. De gav även samtycke till medverkan med rättighet att avbryta sin medverkan 

utan att behöva förklara varför. Detta förklarades även muntligt innan påbörjad observation. 

 

 

5.4. Trovärdighet  

Inom forskning finns en del kriterium för vad en vetenskapligtext ska uppfylla. Ett sådant 

kriterium är reliabilitet (Dimenäs 2007:251). Forskning ska tydligt redogöra för de olika faserna 

och slutsatser så läsaren enkelt kan tolka och diskutera resultatets reliabilitet (hur tillförlitlig 

och trovärdigt resultatet är). Vid kvalitativa undersökningar måste forskaren kunna avgöra om 

de insamlade materialet är pålitligt. Vid exempelvis observationer krävs det att observatören 

kan avgöra trovärdigheten hos läraren och försäkra att inga missförstånd eller feltolkningar görs 

(Eliasson 2013:15). Observatören måste också ha i åtanke att läraren kan ha förberett sitt 

undervisningsinnehåll anpassat efter studiens syfte vilket därav inte kommer representera en 

sanningsenlig verklighetsbild (Dimenäs 2007:231). Att jag valde att observera varje lärare vid 

tre tillfällen var för att minimera risken för anpassat undervisningsinnehåll. 

 

Ett annat kriterium för en vetenskaplig text är validitet, vilket innebär att forskaren ska 

undersöka det som ska undersökas och ingenting annat (Thurén 1991:22). Vid undersökningar 

är användningen av rätt undersökningsinstrument viktigt. I den här studien består 

undersökningsinstrumentet av ett observationsschema som har förberetts och granskats innan 

undersökningen ägt rum med anledning att försäkra en god innehållsvaliditet (Eriksson Barajas 

2013:105). Noggrannhet och förberedelser är ledordet i alla typer av undersökningar för att 

uppnå en hög reliabilitet, vilket i sin tur främjar hög validitet (Eliasson 2010:15-16). Denna 
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studie har använt ett utformat observationsschema utefter studiens frågeställningar med stöd av 

de centrala begreppen med ändamål att säkerställa validiteten och svara på studiens syfte. 

 

 

5.5. Genomförande  

Med tanke på den tajta tidsaspekten så genomfördes de två första observationstillfällena under 

samma dag med samtliga lärare (se översiktstabell nedan). Alla observationstillfällen var 

förbestämda och lärare uppmanades att genomföra undervisningen precis som vanligt. Trots 

allt finns en risk att både lärarens och elevernas uppträdande kan ha påverkats av min närvaro. 

Samtliga observationer genomfördes i klassens hemklassrum. För att väcka så lite 

uppmärksamhet som möjligt var jag placerad längst bak i klassrummet. Då studien utgår från 

lärarperspektivet och jag inte använt någon form av ljud- eller filminspelning, har det inte krävts 

medgivande från elevernas vårdnadstagare. 

 

Ett observationsschema per lärare har använts under alla tre observationer. Detta för att skapa 

en helhetsbild då innehållet kan variera stort från lektion till lektion. Schemat låg utskrivet 

framför mig för att enkelt kunna följa det. Vid första observationstillfället med Lärare 1 ställde 

jag mig kritisk till schemats utformning då det var svårt att synliggöra större delar av innehållet. 

Inga ändringar genomfördes inför observation av Lärare 2 för att kunna konstatera om 

upplevelsen blev bekräftad. Resultatet blev något helt annat och observationsschemat användes 

till en mycket större grad. Utformningen av innehållet fick därav behålla sitt originalskick. 

Fältanteckningarna har använts i större utsträckning än vad jag förutsåg och de har varit ett 

nödvändigt komplement. Efter varje observation renskrevs fältanteckningarna då det 

fortfarande var färskt i minnet. Dessa anteckningar har lästs igenom flera gånger för att urskilja 

relevant innehåll.  

 

Tabell 2. Datum för observationstillfällena och undervisningens innehåll. 

Datum  Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 

2018-09-19 Observation 1 och 2. 

Samhällskunskap 
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2018-09-27  Observation 1 och 2. 

Samhällskunskap. 

Naturvetenskap+Bild. 

 

2018-09-28 Observation 3. 

Svenska 

  

2018-10-02  Observation 3. 

Matematik+Bokklubb. 

 

2018-10-03   Observation 1 och 2. 

Svenska.  

Samhällskunskap. 

2018-10-05   Observation 3. 

Svenska.  

 

 

5.6. Bearbetning och analysmetod  

Det insamlade materialet utifrån mina observationer har analyserats utifrån fältforskning som 

är en metodansats inom kvalitativ analys. Den lämpar sig vid studier som vill studera sociala 

möten, som tillexempel i klassrummet eller skolgården. Kärnan i forskningsansatsen är det 

material som samlas in genom observationer, men kan även kompletteras genom samtal eller 

intervjuer för att få en djupare förståelse (Elvstrand, Högberg och Nordvall 2015:218). Ett 

karaktärsdrag från tidigare forskare som antagit fältforskning som ansats är att forskaren 

inledningsvis haft ett vagt fokus på undersökningens problem, men som under studiens gång 

succesivt fokuserats och konkretiserats.  

 

I metoden finns tre analyserande tolkningsprocesser.  

Den första fasen i analysarbetet: är att konstatera det som observeras, vilket sker ute på fältet i 

form av noteringar av vad som sägs, vilka som deltar i de olika momenten samt vilka 

känslostämningar som finns. Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015:221-222) kallar detta 

trattmodellen och förklarar det som att forskare först ser sammanhanget utifrån ett 

fågelperspektiv, för att senare smalna av och ringa in studiens syfte. Denna fas kommer 

representeras i resultatsavsnittet.  

I den andra fasen av bearbetning av materialet: kan forskaren komma med egna tolkningar. 

För att styrka sina påståenden måste man kunna argumentera för dess rimlighet (Elvstrand, 
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Högberg och Nordvall 2015:225-226). Denna fas kommer representeras i resultatavsnittet samt 

i resultatanalysen. 

Den sista bearbetningsfasen: övergå tolkandet till kritiskt ifrågasättande. ”Ambitionen är inte 

bara att förstå hur de människor som studeras själva tolkar sitt handlande, utan också att kritiskt 

reflektera över denna självförståelse” (Elvstrand, Högberg och Nordvall 2015:231). Som 

vägledning för att synliggöra vilken inverkan handlingen har haft på situationen används det 

teoretiska perspektivet, som i detta fall är det sociokulturella perspektivet. Denna fas 

representeras i resultatanalysen samt i resultatdiskussion. 

 

 

 

6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av det skapade materialet från observationerna vilket är den 

första fasen inom fältforskning. Resultatet presenteras utifrån studiens två frågeställningar med 

stöd av observationsschemats åtta områden. Varje lärares resultat redovisas var för sig genom 

att presentera hur mycket eller lite de olika företeelserna förekommit av de exempel som finns 

inom varje observationsområde. På slutet av varje område finns en kort analytisk tolkning 

baserat på min bearbetning av materialet, vilket representerar den andra fasen i analysarbetet 

inom fältforskning. Efter det ställer jag studiens centrala begrepp: demokrati, demokratifostran, 

demokratiska arbetsformer och kommunikationsmöjligheter jämtemot mot studiens resultat. I 

det sista avsnittet analyseras resultatet med stöd av det sociokulturella perspektivet för att 

synliggöra handlingens inverkan på situationen. 

 

 

6.1. Vilka olika former av demokratifostrande inslag finns i lärarnas 

SO-undervisningspraktik? 

Av observationsschemats åtta områden berör sex av dem den första frågeställningen gällande 

vilka olika former av demokratifostrande inslag som förekom i undervisningen. Jag kommer 

enskilt presentera resultatet för varje lärare. 
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Läraren skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna ska 

känna sig trygga. 

Inom detta område fanns tre exempel som jag specifikt eftersökte. Den första var om 

läraren talade om olikheter hos människor/eleverna på ett sätt som upplevs viktigt och 

självklart. Jag lyssnade även efter om läraren uppmuntra eleverna att ge uttryck för sina 

åsikter och tankar genom att bjuda in eleverna till samtal, samt om läraren uttrycker sig 

tillåtande till och om andra människor inför eleverna för att skapa en tillåtande och 

accepterande, men framför allt en respekterande klassrumsmiljö.  

 

Lärare 1. Efter genomförandet av tre observationstillfällen hade läraren berört ett 

exempel av de tre möjliga från observationsschemat. Det exempel som noterades var att 

läraren uppmuntrade eleverna att ge uttryck för sina åsikter och tankar genom att bjuda 

in till samtal. Detta noterades förekomma på schemat till en relativt hög grad. 

Möjligheten som eleverna fick var när läraren frågade hur de trodde det var att leva i en 

diktatur jämfört med en demokrati och vad de tyckte var bäst (Observation 1). Ett annat 

exempel när läraren bjöd in eleverna i samtal var när klassen diskuterade upplägget för 

kommande projekt (Observation 2). Anledningen till enbart notering av denna företeelse 

var för att de övriga eftersökta exemplen uteblev under dessa observationstillfällen. 

Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren skapade ett tillåtande klassrumsmiljö till 

en låg grad eller inte alls då endast ett exempel gick att synliggöra, men framförallt med 

anledning av den ogynnsamma stämningen i klassrummet som inte gick att förknippa 

med god klassrumsmiljö. 

 

Lärare 2. Efter genomförandet av tre observationstillfällen hade läraren fått notering 

inom samtliga eftersökta exempel. Vid tal om olikheter kunde jag notera från schemat 

att detta skedde på en mycket hög grad. Det förekom oftast när läraren efterfrågade 

någonting och uppmanade eleverna om att det fanns många olika sätt att tänk och inget 

var rätt eller fel.  En annan notering var under bokklubben då läraren tog Pelle Svanslös 

som exempel och uttryckte att vi människor omöjligt kan vara lika varandra och att 

ingen ska retas för det (Observation 3). Att läraren uppmuntrade eleverna att ge uttryck 
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för sina åsikter och tankar genom att bjuda in i samtal förekom även detta på en mycket 

hög grad. Eleverna var i fokus under alla undervisningsmoment och fick ofta komma 

till tals. Läraren ställde ofta frågor under sin genomgång och uppmuntrade alla att våga 

sig på en gissning och att det inte gjorde något om man gissade fel. När läraren fick en 

fråga av en elev som jobbade enskilt, kunde hen uttrycka inför hela klassen att hen fått 

en jättebra fråga och om någon har någon aning om svaret, vilket bjöd in till ytterligare 

samtal (Observation 1). Hur läraren talade tillåtande till och om andra människor skedde 

på en relativt hög grad. Detta noterades när specialpedagogen kom in i klassrummet. 

(Observation 3) samt vid talet om de författarna som diskuterades i bokklubben 

(Observation 3). Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren skapade ett tillåtande 

klimat till en mycket hög grad då eleverna blev stöttande till att våga uttrycka sig i en 

trygg och förlåtande miljö där stämningen var balanserad. 

 

Lärare 3. Efter genomförandet av tre observationstillfällen så hade läraren inom detta 

område berört ett exempel av de tre möjliga. Noteringen gjordes av exemplet där läraren 

uppmuntrat eleverna att ge uttryck för sina åsikter och tankar genom att bjuda in till 

samtal, vilket förekom till en låg grad. Läraren använde sig av att dra pinnar med namn 

på den elev som fick ordet (Observation 1). Detta förekom vid en repetition av 

läsfixarna. Läraren bjöd även in till samtal då hen lyfte innebörden av ett ord 

(Observation 1). För övrigt var det mestadels enskilda samtal sinsemellan läraren och 

eleverna. Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren skapade ett tillåtande klimat 

och strävade efter att eleverna skulle känna sig trygga till en låg grad baserat på att 

endast ett exempel gick att synliggöra. Däremot hade läraren skapat en fin arbetsro i 

klassrummet vilket skulle kunna representera en trygg klassrumsmiljö för eleverna då 

stämningen var avslappnad och fokuserad. 

 

 

Läraren uppmuntrar eleverna att lyssna på varandras åsikter med 

intresse och respekt. 

Inom detta område fanns tre exempel som jag specifikt eftersökte. Det var om läraren 

såg till att en elev talade i taget för att känna sig respekterad. Om samtliga var med i det 

som kamraterna sade, samt om läraren förmedlar att alla inte behöver tycka/tänka lika 

men att alla ska respekteras.   
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Lärare 1. Inom detta område noterades två av de tre exemplen. Läraren såg till att en 

elev talade i taget till en relativt hög grad. Det var inte många elever som talade rakt ut 

och satt i större utsträckning tysta. Likaså såg läraren till att samtliga var med i det som 

sades till en relativt hög grad genom att uppmärksamma ett flertal tillfällen där eleverna 

gjorde annat än att lyssna. Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren uppmuntrade 

eleverna att lyssna på varandras åsikter med intresse och respekt till en relativt hög grad. 

Läraren hade både långa och korta moment där eleverna aktivt behövde vara med och 

lyssna. Dock var det mer riktat fokus mot läraren än kamraterna.  

 

Lärare 2. Inom detta område noterades samtliga exempel. Läraren lät eleverna tala en 

i taget på en mycket hög grad och uppmanade klassen om att nu talar, exempelvis, Ebba 

så nu lyssnar vi. Läraren ställde även frågan om alla hade hört vad Ebba sagt, vilket 

gjorde att samtliga var med i det som kamraterna sagt och kunde även de noteras till en 

mycket hög grad (Observation 1). På sista exemplet där läraren förmedlar att alla inte 

behöver tycka/tänka lika men att alla ska respekteras, förekom på en relativt hög grad 

då läraren ofta nämnde att det fanns flera olika svar på frågan (Observation 1). Att 

eleverna ska respektera varandra är inte det som främst uttrycks, men uttalandet skapar 

ändå känslan av att allt som sägs accepteras då inget är mer rätt eller fel. 

Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren uppmuntrade eleverna att lyssna på 

varandras åsikter med intresse och respekt till en mycket hög grad. Läraren hade många 

kortare moment med kommunikation, där läraren ledde samtalen men aktivt bjöd in 

eleverna. 

 

Lärare 3. Inom detta område noterades samtliga exempel. Läraren såg till att en elev 

talade i taget till en relativt hög grad, likaså att alla var med i det som sades. Läraren 

hade korta och få tillfällen under observationerna som innehöll företeelser av momenten 

där eleverna behövde lyssna aktivt på läraren och kamraterna. Inför momentet där 

eleverna skulle sätta sig i läsgrupper uppmanade läraren att: ”Nu när ni sitter i 

läsgrupperna så är vissa saker viktiga, vilka då? Eleverna fick svara och läraren skrev 

på tavlan det som sades vilket var, lyssna på varandra, inget småprat och inget skratt åt 

varandra (Observation 2). Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren uppmuntrade 

eleverna att lyssna på varandras åsikter med intresse och respekt till en låg grad 
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företeelserna var för få. Eleverna var väldigt självgående och visste vad som skulle göras 

trots kort genomgång. 

  

 

Läraren lyssnar och respekterar eleverna. 

Inom detta område fanns tre exempel som jag eftersökte. Det var om läraren respekterar 

eleverna genom att låta dem få tala utan att bli avbrutna. Om läraren låter alla elever 

som har något att säga komma till tals, samt om lärare visar att elevernas tankar och 

åsikter är viktiga genom att bekräfta dem.  

 

Lärare 1. Inom detta område noterades samtliga exempel vilket alla förekom till en låg 

grad. De elever som fick medgivande till att tala fick göra detta utan att bli avbrutna. 

Däremot gick det att synliggöra företeelser där läraren varken lyssnade eller 

respekterade eleverna. Ett sådant tillfälle var när läraren frågade om alla hade förstått 

genomgången och två elever sa nej. Läraren tog inte åt sig av detta utan fortsatte ändå. 

Ett annat tillfälle var när en elev kom fram till läraren för att fråga något. Läraren står 

vid två andra elevers bänkar och ger till svar utan någon ögonkontakt, ”du avbryter 

mig”. En annan elev som också kommer för att fråga något, blir ifrågasatt varför den 

kommer fram till läraren som sedan ber eleven att sätta sig och räcka upp handen. 

Läraren hjälper andra innan hen går till eleven. Vid ett senare tillfälle går samma elev 

fram igen och får till svar, ”Kan du föreställa dig om 22 till elever skulle komma fram 

till mig? Nej fundera och förklara för mig” (Observation 3). Missar att notera om läraren 

går fram denna gång. Vid tredje gången samma elev kommer fram för att fråga något 

satte läraren endast upp handen för att visa stop, och pekade sedan på elevens plats. 

Efter det gick inte läraren till eleven för att kolla vad den ville. De tillfällena som läraren 

bekräftade eleverna var oftast när de besvarade korrekt på kontrollfrågor, vilket 

egentligen inte hade med elevens egna tankar och åsikter att göra. Sammanfattningsvis 

är min tolkning att läraren lyssnade och respekterade eleverna till en låg grad eller inte 

alls, då det förekom allt för många tillfällen där enskilda elever inte blev lyhörda.  

 

Lärare 2. Inom detta område noterades samtliga exempel från schemat varpå läraren 

lyssnade aktivt på eleverna utan att avbryta på en mycket hög grad genom att ofta pausa 
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i genomgångar och frågade olika typer av frågor. Läraren var också lyhörd och sa att 

hen inte skulle tala för mycket så att eleverna somnade.  Eleverna kom ofta fram till 

läraren för att fråga eller visa upp det pågående arbetet medan läraren satt vid sitt bord. 

De elever som ville säga något fick komma till tals på en relativt hög grad. Läraren 

förklarade även saker på ett väldigt pedagogiskt sätt som exempel när en elev hade keps 

på sig sade läraren: ”Minns ni det där mötet som era föräldrar blir kallad till varje år 

tillsammans med alla som jobbar på skolan? där man beslutar en massa regler. Det heter 

skolsamrådet och där är det faktiskt beslutat att man inte får ha keps på sin under 

lektionen, så tyvärr Oskar så får du ta av den” (Observation 1). Elevernas tankar och 

åsikter bekräftades på en mycket hög grad genom att läraren gav bekräftelse som, vilken 

bra fråga, bra gissat och, vad bra och modigt att du ställde den frågan. Kanske inte 

bekräftar just elevernas tankar och åsikter men bidrar till att höja deras självförtroende. 

Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren lyssnade och respekterade eleverna till 

en mycket hög grad genom de sätt läraren talar till dem, samt hur läraren visar att deras 

tankar och åsikter är viktiga genom att ofta släppa in dem i samtalen. 

 

Lärare 3. Inom detta område noterades samtliga exempel. Läraren lyssnade utan att 

avbryta eleverna på en relativt hög grad. Detta baserar jag på noteringar av läraren som 

gick runt och enskilt hjälpte eleverna. Läraren satt på huk och lyssnade aktivt. De andra 

två exemplen: att läraren lät alla elever som hade något att säga få komma till tals och 

om deras tankar och åsikter bekräftades, förekom på en låg grad. Då 

undervisningsmomenten till mestadels innehöll självständigt arbete, tyst läsning, 

högläsning och kolla på film, så var förutsättningarna inte dem bästa att synliggöra dessa 

företeelser. Då även ljudnivån var låg kunde jag inte urskilja allt som sades, men läraren 

gav bekräftande kommentarer som, jag hade inte kunnat sagt det bättre själv, bra jobbat 

och high five. Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren lyssnade och respekterade 

eleverna till en låg grad med anledning av svårigheten att notera vad som sades samt att 

det förekom få undervisningsmoment med samtal sinsemellan. 

 

 

Läraren ingriper vid nedsättande uttryck mellan elever, negativa 

kommentarer, suckar, blickar etc. 
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Inom detta område fanns tre exempel som jag eftersökte. Det var om läraren förmedlar 

rätten att tycka olika men att respekt och samarbete ska vara möjligt. Om läraren sätter 

situationen/händelsen i ett större sammanhang för att peka på eventuella konsekvenser, 

samt om läraren ser situationen/händelsen som ett lärotillfälle för samtliga i klassen.  

 

Lärare 1. Inom detta område noterades inget av exemplen, trots upprepande 

förekomster av både negativa kommentarer och två tillfällen då elev blev slagen. Redan 

vid första observationstillfället berättade läraren att en elev var extra orolig för tillfället 

och att detta smittade av sig mycket på hela klassen. Hen berättade även om en elev med 

autism som kunde påverka undervisningen. Eleven hade elevassistent, men som var sjuk 

vid tredje observationstillfället. Under detta tillfälle blev denna elev slagen två gånger 

vid olika tillfällen, av dels den orolige eleven och dels av en annan. Det första slaget vet 

jag inte om läraren såg, men vid det andra reagerade hen. Hen frågade eleven som hade 

slagit varför han inte sitter på sin plats och arbetar? ”Du har ingen anledning att vara 

uppe och gå”. Eleven med autism satt och grät men läraren fortsatte med att upprätthålla 

ställningen i klassen. Ytterligare en annan elev satt sällan på sin plats och arbetade, utan 

gick runt och störde/trackade sina kamrater och sprang ut och in ur klassrummet. Det 

läraren uppmanade eleven till var att gå och sätta sig. Det var även andra elever som 

tydligt visade att de inte mådde bra, men fick ytterst lite stöd. När en av dem väl var 

igång med arbetet, räckte han upp handen för att fråga vad han skulle göra med en 

uppgift. Läraren gav kommentarer som, ”hade du lyssnat så hade du vetat” och ”vad var 

det jag sa vid genomgången” (Observation 3). Sammanfattningsvis är min tolkning att 

läraren ingrep till en låg grad eller inte alls vid nedsättande uttryck mellan elever, 

negativa kommentarer, suckar och blickar trots förekomster av samtliga företeelser.  

 

Lärare 2. Inom detta område noterades ett av exemplen, vilket var när läraren satte 

situationen/händelsen i ett större sammanhang för att peka på eventuella konsekvenser. 

De klassen pratade om var Pelle Svanslös och lärare uttryckte att man inte får reta någon 

för att de ser annorlunda ut. ”tänk om ni skulle reta mig bara för att jag har mörk hy, det 

skulle inte direkt bli en trevlig värld att leva i” (Observation 3). De övriga exemplen 

infann sig inte och kunde därav inte noteras. Sammanfattningsvis är min tolkning att 

läraren ingrep till en låg grad vid nedsättande uttryck mellan elever, negativa 
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kommentarer, suckar och blickar med anledning att det inte var förekommande. Klassen 

upplevdes balanserad och välmående. 

 

Lärare 3. Inom detta område noterades ett av exemplen, vilket var när läraren satte 

situationen/händelsen i ett större sammanhang för att peka på eventuella konsekvenser. 

Exemplet förekom under första observationstillfället då en annan lärare kom in i 

klassrummet och frågade vilken det var som hade tagit ett par skor av en utav hennes 

elev och lagt i ett annat skåp. Den läraren sa att det absolut var helt oacceptabelt och att 

den som hade gjort det skulle komma till henne eller deras klasslärare under dagen. När 

den andre läraren gått tog läraren vid. Hen sade kanske inte så mycket nytt, mer än att 

klassen inte behövde börja spekulera vem det kunde vara utan att den personen tar 

ansvar senare genom att komma och tala om det (Observation 1). Ytterligare en situation 

uppstod men förekom ute i korridoren. En elev kom in gråtandes i klassrummet och sa 

att en annan elev hade tagit stryptag varpå läraren gick ut direkt och en annan lärare 

kom in i klassrummet under tiden. Hur situationen hanterades gick inte att notera, men 

det var inget som togs upp när alla återsamlades (Observation 2). Sammanfattningsvis 

är min tolkning att läraren ingrep till en låg grad vid nedsättande uttryck mellan elever, 

negativa kommentarer, suckar och blickar då endast ett exempel kunde noteras samt att 

det fördes på tal med hjälp av en annan lärare. 

 

 

Läraren ställer öppna frågor och hjälper eleverna att utveckla sina 

utsagor och argumentation. 

Inom detta område fanns tre exempel som jag eftersökte. Det var om läraren väckte 

elevernas tankar och resonemang genom frågor och sätt att tala. Om läraren ställer 

uppföljningsfrågor så eleven har möjlighet att utveckla sitt resonemang, samt bidrar till 

att utveckla elevens tillit till sin egna förmåga. 

 

Lärare 1. Inom detta område noterades samtliga exempel. Läraren väckte elevernas 

tankar och resonemang på en relativt hög grad genom arbetet om att bilda parti. Detta 

genom att visa ett filmavsnitt där andra elever genomfört skapandet av ett skolparti som 

övriga elever fick rösta på. Läraren visade även exempel på hur parallellklassen hade 

utformat sina valaffischer (Observation 2). Förekomsten av uppföljningsfrågor 
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noterades till en låg grad eller inte alls. Vid ett tillfälle noterades en uppföljningsfråga 

om hur en elev tänkte som hade svarat på hur det var i ett land med diktatur. Medan 

eleven försökt utveckla sitt svar satt läraren och förberedde film på datorn och gav 

eleven enbart ett konstaterande tillbaka (Observation 1). För övrigt var 

kontrollfrågor/faktafrågor överrepresenterade. Exemplet om läraren bidrog till att 

utveckla elevens tillit till sin egna förmåga kunde inte synliggöras till sin fördel. Läraren 

berättade innan lektionen att det var kaos då klassen hade haft vikarie i tre dagar. Detta 

var ofta förekommande i samband med att läraren varit borta men att det var helt okej 

nu för dem skämdes av allt skäll dem fått. Kommentaren som, ”det ska ske tyst, få se 

om ni klarar det, det ska bli jätteintressant” samt ”få se om det blir någon fredagsmys, 

ni förtjänar kanske inte det” och ”är det du eller jag som bestämmer?”, var bara en 

bråkdel av de kommentarer eleverna fick av läraren (Observation 3). 

Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren ställde öppna frågor och hjälpte eleverna 

att utveckla sina utsagor och argumentation till en låg grad med anledning av brist i 

utvecklingen av elevernas egna förmåga. 

 

Lärare 2. Inom detta område kunde samtliga exempel synliggöras till en mycket hög 

grad. Läraren hade hela tiden en dialog tillsammans med eleverna även vid genomgång. 

Hen ställde frågor som väckte känslor så som: hur tror ni den personen kände sig? hur 

skulle ni ha känt? (Observation 1). Läraren ställde uppföljningsfrågor som ” Ja ön, när 

du säger ön, skulle du kunna förklara för dina kamrater vad du menar då? Läraren 

tillfrågade även elever som inte räckte upp handen om de ville komma med någon 

gissning, detta bidrog till att fler elever kom till tals samt att läraren visade en tilltro till 

eleverna som inte själva trodde de kunde svaret (Observation 1). Vid tredje 

observationstillfället skulle eleverna göra en egen näringskedja av bilder de hittar på 

datorn. Lektionen innehöll många moment men läraren uppmuntrade till att eleverna 

skulle klara detta galant då de troligtvis var bättre än läraren själv (Observation 3). 

Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren ställde öppna frågor och hjälpte eleverna 

att utveckla sina utsagor och argumentation till en mycket hög grad då samtliga exempel 

förekom och utfördes på en mycket hög grad. 

 

Lärare 3. Inom detta område noterades ett av exemplen vilket var att läraren byggde 

upp elevens tillit till sin egna förmåga vilket förekom till en låg grad. Detta förkom 
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genom positiva kommentarer som läraren uttryckte vid några tillfällen. Däremot skulle 

man kunna tolka att läraren bygger elevernas egna förmåga när hen uppmanade dem att 

de första 15 minuterna försöka på egen hand utan att fråga efter hjälp. Att de övriga 

exemplen inte förekom var till anledning att inget av observationstillfällena innehöll 

diskussion eller samtal där läraren väckte elevernas tankar och resonemang och därav 

inte kunde ställa uppföljningsfrågor. Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren 

ställde öppna frågor och hjälpte eleverna att utveckla sina utsagor och argumentation 

till en låg grad eller inte alls då frågorna mest bestod av kontroll-/faktafrågor. 

 

 

Läraren låter eleverna påverka formen av undervisningen. 

Inom detta område fanns tre exempel som jag eftersökte. Det var om läraren lät eleverna 

påverka undervisningens innehåll, arbetssätt eller redovisningsform. 

 

Lärare 1. Inom detta område noterades två av exemplen då läraren lät eleverna vara 

med och påverka arbetssättet och delvis redovisningsformen till en relativt hög grad. 

Eleverna tillfrågades hur de ville forma arbetet genom frågor om och hur de skulle 

utforma diverse saker som valstuga, valbås, affischer och pins, samt hur de skulle 

presentera sina partier (Observation 2). Eleverna hade även en lektion då de kunde 

slutföra oavslutade arbetsuppgifter (Observation 3). Även detta bidrog till att eleverna 

själva fick ansvara över ordningen man ville slutföra uppgifterna. Sammanfattningsvis 

är min tolkning att läraren lät eleverna påverka formen av undervisningen till en relativt 

hög grad. 

 

Lärare 2. Inom detta område noterades två av exemplen. Läraren erbjöd eleverna att 

påverka arbetssättet till en låg grad, genom att låta dem välja vilka uppgifter de ville 

genomföra ur arbetsboken, samt att eleverna hade möjlighet att sätta sig i myshörnan 

när de läste ut tystläsningsboken (Observation 1). Det som eleverna även hade möjlighet 

till var att påverka undervisningens innehåll till en relativt hög grad. Detta genom att 

var femte vecka få möjligheten att välja mellan olika undervisningsmoment som 

exempelvis bokklubben ingick i (Observation 3), samt grey of the day, slöjd, 

teckenspråk och så vidare. Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren lät eleverna 
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få påverka formen av undervisningen till en låg grad då bokklubben och de övriga 

valmöjligheterna ligger utanför ramen av klassrumsundervisningen.  

 

Lärare 3. Inom detta område noterades två av exemplen. Det som eleverna kunde 

påverka till en relativt hög grad var innehållet i undervisningen då de själva valde vilka 

elevspel de ville spela. I samband med att eleverna spelade fick de påverka sitt arbetssätt 

till en låg grad genom att sätta sig i grupprum eller någon annanstans i klassrummet.  

Tillfället detta förekom var under en dubbellektion bestående av svenska och 

samhällskunskap. När tiden hade gått över till samhällskunskap kom läraren fram till 

mig och sa att det var synd att avbryta nu när alla jobbade på så bra. Om detta var något 

som eleverna påverkade tvivlar jag på, men en väsentlig detalj att ta med (Observation 

2). Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren lät eleverna påverka formen av 

undervisningen till en låg grad då det endast handlade om vilka spel eleverna ville spela 

på förbestämd tid.  

 

 

6.2 Vilka kommunikationsmöjligheter erbjuds eleverna i samband 

med SO-undervisningen?  

Av observationsschemats åtta områden berör två den andra frågeställningen gällande vilka 

kommunikationsmöjligheter som erbjuds eleverna.  

 

Läraren låter eleverna delta i samtal i grupp. 

Inom detta område fanns fem exempel som jag specifikt eftersökte. Det var om läraren 

lät eleverna samtala fritt utan att ha blivit påverkad av lärarens egna åsikter.  Ville också 

notera om läraren uppmanade eleverna att hitta argument för sina åsikter genom att 

kunna förklara varför de tyckte som de gjorde. Om diskussionsämnet var valt utefter 

något som eleverna kan knyta an till genom tidigare erfarenheter. Vid avslutning av 

diskussion, lyfter då läraren gruppernas likheter och olikheter för att eventuellt kunna 

landa i någon gemensam slutsats, samt om det går att synliggöra lärarens syn på eleverna 

som redan aktiva samhällsmedborgare?  
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Lärare 1. Inom detta område noterades tre av fem exempel, där två förekom på en låg 

grad. Dessa två exempel inföll vid andra observationstillfället då eleverna 

introducerades till ett nytt arbetsområde. Klassen skulle bilda olika skolpartier och därav 

uppmanade läraren att de olika elevgrupperna skulle finna argument till varför deras 

punkter var viktigast att lyfta. Att bilda ett skolparti som lyfter frågor gällande skolan 

så som mobbning, skolmaten och rasterna är något eleverna har tidigare erfarenheter 

inom, vilket är ett bra diskussionsämne. Efter lång genomgång på arbetets innehåll så 

delades eleverna in i grupper (Observation 2). Tredje exemplet som noterades var att 

läraren uttryckte sina egna åsikter till en relativt hög grad. Det förekom under 

diskussionen om arbetets upplägg i form av kommentarer som ”jag vet inte vad ni tycker 

men jag har ett förslag att.” (Observation 2). Ett annat exempel var när klassen 

diskuterade demokrati och diktatur och läraren ställde frågan om vilken form av styrning 

eleverna upplevde i klassrummet. Alla elever var eniga om diktatur. Lärarens reaktion, 

” men vänta, jag bestämde väll inte hur vi skulle göra med klassfesten. Nej, så har vi 

diktatur då? Nej precis!”, fick eleverna att ändra sig (Observation 1). 

Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren lät eleverna delta i samtal i grupp till en 

låg grad då det endast inföll vid ett undervisningstillfälle av samtliga observationer, 

samt att endast tre av fem exempel kunde synliggöras vid detta tillfälle, varpå ett 

representerar lärarens egna åsikter. Eleverna visade även osäkerhet på vad de skulle 

diskutera trots den långa genomgången. Däremot förekom sammantaget en del 

diskussioner klassen och läraren emellan. 

 

Lärare 2. Inom detta område kunde två av fem exempel noteras. Läraren uppmanade 

eleverna att hitta argument för sina åsikter till en låg grad genom att ställa frågor som, 

varför då och hur menar du då? Det andra exemplet som noterades var att läraren valt 

diskussionsämne som eleverna kan knyta an till genom tidigare erfarenheter till en 

relativt hög grad. Det var vid första observationstillfället då undervisningsmomentet 

handlade om Lomma, vilket är närområdet där eleverna bor (Observation 1). 

Sammanfattningsvis är min tolkning att läraren lät eleverna delta i samtal i grupp till en 

låg grad eller inte alls, då inget undervisningsmoment var utformat med de 

förutsättningarna. Däremot förekom mycket samtal klassen och läraren mellan.  
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Lärare 3. Inom detta område kunde endast ett av fem exempel synliggöras vilket var 

att läraren uttryckte sina egna åsikter till en låg grad. Ett tillfälle var när en elev ville ha 

hjälp med en uppgift som bestod av att komma på två fantasimaskiner och dess funktion. 

Läraren gav direkt två förslag vilket eleven nappade på (Observation 2). Om exemplet 

ligger inom ramen för området är tveksamt då läraren visserligen inte uttryckte sina 

egna åsikter, utan snarare försedde eleven med exempel. Sammanfattningsvis är min 

tolkning att läraren lät eleverna samtala i grupp till en låg grad eller inte alls då inget 

undervisningsmoment var utformat med de förutsättningarna, samt att det enda 

exemplet som förekom var att läraren uttryckt egna åsikter.  Det förekom inte heller 

några längre samtal mellan läraren och klassen. 

 

Läraren skapar tillfälle för grupparbete.  

Inom detta område fanns inget exempel då det tydligt går att synliggöra utan. Däremot 

har jag vidgat området så att det även innefattar tillfällen som erbjuds att samarbeta i 

grupp. 

 

Lärare 1. Läraren skapade ett tillfälle under de tre observationstillfällena där eleverna 

fick arbeta i grupp. Detta i samband med att skapa ett skolparti (Observation 2). 

 

Lärare 2. Läraren skapade inget tillfälle under de tre observationstillfällena där 

eleverna kunde arbeta i grupp. Däremot uppmanade läraren eleverna att samarbeta och 

hjälpa varandra vid skapandet av näringskedja (Observation 2). 

 

Lärare 3. Läraren skapade inget tillfälle under de tre observationstillfällena där 

eleverna kunde arbeta i grupp. Däremot uppmuntrade läraren att eleverna skulle 

samarbeta och stötta varandra när de läste för varandra i läsgrupper (Observation 3). 

 

 

6.3. Resultatanalys sett utifrån studiens centrala begrepp  
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I detta avsnitt kommer jag återgå till studiens centrala begrepp som ligger till grund för 

utformningen av observationsschemat. Nedan finns en tabell som illustrerar i vilken grad 

demokratifostran har förekommit i de deltagande lärarnas undervisning under de observerade 

lektionstillfällena. Varje lärare är markerat i varsin färg.  

 

Demokrati 

Enligt studiens centrala begrepp demokrati menas det bland annat att eleverna ska få möjlighet 

att påverka formen av undervisningen genom innehåll, arbetsform och redovisningsform 

(Skolverket 2011:2). Sett utifrån observationsschemat är Lärare 1 den som erbjuder eleverna 

denna möjlighet i störst utsträckning i samband med diskussionen om upplägget för det nya 

arbetsområdet (se tabell 3 nedan).  Demokratibegreppet står också för elevernas rätt till 

inflytande av skolverksamheten i form av elevråd vilket jag inte kunde synliggöra under 

observationerna men däremot noterade att det stod på schemat i klassrummet hos Läraren 2 och 

jag förutsätter att det förekommer i de samtliga klassrummen.  

 

Demokratifostran 

Begreppet demokratifostran handlar om deltagande, hur vi kommunicerar och hur vi samspelar 

och håller samman med varandra (Biesta 2007:48). Det är ett vidgat begrepp och på något sätt 

ramen för denna studie då det är demokratifostran som helhet jag har studerat. Sett utifrån 

observationsschemat är det Lärare 2 som erbjuder eleverna en demokratisk fostran till en 

mycket hög grad då lärare på många sätt satte eleverna i centrum och skapade en klassrumsmiljö 

som upplevdes trygg och sammanhållen (se tabell 3 nedan). Utifrån observationsschemat så 

blev slutresultatet i demokratifostran något bättre för Lärare 1 än för Lärare 3 med förklaringen 

att det förekom mer kommunikation i undervisningsmomenten vilket gjorde de möjligt att 

synliggöra väsentliga bitar. Men trots det blir sammanslagningen av resultatet för Lärare 1 att 

resultera i att demokratifostran förekom till en låg grad. Slutresultatet för Lärare 3 i 

demokratifostran blev att resultera i låg grad, på gränsen till låg grad eller inte alls då 

möjligheterna att synliggöra kommunikation var väldigt begränsad (se tabell 3 nedan).  

 

Demokratiska arbetsformer 
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Begreppet demokratiska arbetsformer är ett av de tillvägagångsätt som demokratifostran ska 

förmedlas genom, som exempelvis grupparbeten där syftet är att eleverna ska öva i att lyssna 

till varandra, våga uttrycka åsikter och tankar, respektera varandras olikheter och utveckla större 

förståelse för andra människor (Englund 2007:13). Sett utifrån observationernas slutresultat så 

är det endast Lärare 1 som erbjuder eleverna möjligheten att arbeta i grupp i samband då 

eleverna skulle bilda ett skolparti. Hos de andra två lärarna förekom gruppsamarbete men inte 

till den grad att eleverna fick möjligheten att öva på ovanstående kriterier (se tabell 4 nedan). 

 

Kommunikationsmöjligheter 

Med studiens sista centrala begrepp kommunikationsmöjligheter, menas de tillfällen där 

eleverna får möjlighet att kommunicera med antingen varandra eller i helklass, både vid 

planerade tillfällen och spontana. Jag ville studera om det fanns spår av deliberativ 

kommunikation där eleven fick möjlighet att ta självständiga ställningstaganden, lyssna och 

överväga argument och med vägledning av läraren kunna landa i en kollektiv slutsats genom 

att hitta värden och normer som alla var överens om (Englund 2007:155). Sett utifrån 

slutresultatet av observationsschemat är det Lärare 1 som erbjuder eleverna att samtala i grupp 

i störst utsträckning (se tabell 4 nedan). Men här uppstår en missvisning som senare beskrivs i 

metoddiskussionen. Området berör enbart begreppet deliberativ kommunikation och missar den 

spontana helklasskommunikationen som Lärare 2 använde sig mycket utav. Så trots att Lärare 

1 totaltsett hade större kommunikationsutrymme i undervisningen som efterliknar deliberativ 

kommunikation, så ställs det likvärdigt med Lärare 2 som erbjöd många utspridda tillfällen med 

kommunikationsmöjligheter till sina elever. 

 

Tabell 3. Utfall av resultat inom vilka olika former av demokratifostrande inslag. 

Områdena  Låg grad eller 

inte alls  

Låg grad  Relativt hög 

grad  

Mycket hög 

grad 

1.Läraren skapar ett 

tillåtande klimat och 

strävar efter att eleverna 

ska känna sig trygga 

Lärare 1 

 

Lärare 3  Lärare 2 

2.Läraren uppmuntrar 

eleverna att lyssna på 

  Lärare 3  Lärare 1  Lärare 2  



 

40 

 

varandras åsikter med 

intresse och respekt 

3.Lärare lyssnar och 

respekterar eleverna 

Lärare 1 Lärare 3   Lärare 2 

4.Läraren ingriper vid 

nedsättande uttryck 

mellan elever, negativa 

kommentarer, suckar, 

blickar etc 

Lärare 1 Lärare 2 

Lärare 3  

  

5.Läraren ställer öppna 

frågor och hjälper 

eleverna att utveckla 

sina utsagor och 

argumentation. 

Lärare 3 Lärare 1  Lärare 2  

6.Läraren låter eleverna 

påverka formen av 

undervisningen 

 Lärare 2  

Lärare 3 

Lärare 1   

 

 

Tabell 4. Utfall av resultat inom vilka kommunikationsmöjligheter eleverna erbjöds. 

Områdena  Låg grad eller 

inte alls 

Låg grad  Relativt hög 

grad 

Mycket hög 

grad 

Läraren låter 

eleverna delta i 

samtal i grupp 

Lärare 2 

Lärare 3  

Lärare 1   

Grupparbete Lärare 2 

Lärare 3 

Lärare 1   

 

 

6.4. Resultatanalys sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

I detta avsnitt kommer jag analysera resultatet med stöd av det sociokulturella perspektivet för 

att synliggöra handlingens inverkan på situationen. För denna studie innebär det att jag kommer 

titta på kommunikation som erbjuder eleverna en kunskapsutveckling. 
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Det sociokulturella perspektivet är en av tre pedagogiska grundsyner på lärande som jag menar 

är vårt nutida förhållningssätt som förespråkas i den nya läroplanen Lgr11. Språket blir ett 

redskap i klassrummet för att greppa och förstå världen (Säljö 2010:185). Kommunikation har 

en central roll i skolan med syfte för att väcka elevers förståelse för samhället (Säljö 2010:195). 

Vid studerande av observationerna har språket varit det framträdande redskapet som lärarna 

använt sig av, men det förekom även kommunikation genom andra redskap. Att använda film 

som redskap var något som både Lärare 1 och Lärare 3 använde sig av i undervisningen. För 

att eleverna ska utveckla kunskaper och förståelse för omvärlden menar Vygotskij (Säljö 

2010:191) att de behöver stöd av någon mer insatt och socialiserad inom området för att hjälpa 

eleven att utveckla nya tankegångar och resonemang. Om detta blev uppfyllt genom att eleverna 

fick kolla på film är osäkert. Enligt teorin så skulle filmen behövas fångas upp och diskuteras 

efteråt för att ge en djupare förståelse. Jag kunde också notera användningen av Ipads som 

redskap hos både Lärare 2 och Lärare 3. Att använda elevspel och söka bilder, vilket var det 

som förekom i detta fall, kan vara utvecklande för eleven om det är en utmanande uppgift för 

eleven (Aspeflo 2007:2). Eleverna till Lärare 2 fick under denna lektion uppmaningen att hjälpa 

varandra, vilket då leder till en kunskapsutveckling. Detta blir ett svårare moment för eleverna 

till Lärare 3 som spelade elevspel, då det ska ske enskilt. Om eleverna stöter på något som de 

anser svårt kan de lätt byta till något roligare, vilket inte utmanar eller leder till 

kunskapsutveckling. Det är samspelet med omgivningen som är avgörande för utveckling och 

lärande (Aspeflo 2007:2). 

 

En lärare som bedriver undervisning utifrån ett sociokulturellt synsätt ser till elevens tidigare 

kunskap och erfarenheter vilket blir utgångspunkten för vidare utveckling (Aspeflo 2007:2). 

Detta kunde jag synliggöra hos Lärare 1 och Lärare 2 som använde sig av elevernas tidigare 

erfarenheter i undervisningen. Lärare 1 lät eleverna bilda ett skolparti som lyfte frågor gällande 

skolan så som mobbning, skolmaten och rasterna vilket varje elev har erfarenhet inom. Lärare 

2 talade om närområdet där eleverna kommer ifrån vilket alla elever kunde vara med och bidra 

till. I båda fallen använde sig lärarna av språket som redskap för att förmedla kunskapen. Det 

utmärkande arbetssättet inom det sociokulturella perspektivet är att lärandet sker genom 

samspel av kommunikationen mellan lärare och elever, samt elever sinsemellan (Säljö 

2010:195).  
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Sammantaget anser jag att det främst är en av lärarna som använder sig av en 

socialkonstruktivistisk grundsyn. Det är Lärare 2 som i allra störst utsträckning bemöter och 

bjuder in eleverna till samspel i undervisningen där elevernas tankar och åsikter kommer fram. 

Kommunikation och samspel i omgivningen utger en länk mellan elevens inre till det yttre så 

därför blir elevens tankar och åsikter viktiga i sammanhanget (Aspeflo 2007:2). Även hos de 

andra två lärarna fanns inslag av socialkonstruktivistisk grundsyn men inte till den grad då jag 

skulle påstå den ligga till grund för deras utövande av undervisning. Deras förhållningssätt 

skapar värden i sig, men sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv är inte detta en arbetsform 

som öppnar upp möjlighet för demokratifostran där eleverna övas i att lyssna till varandra, våga 

uttrycka åsikter och tankar, respektera varandras olikheter och utveckla större förståelse för 

andra människor (Englund 2007:13). 

 

 

 

7. Diskussion  

I detta avsnitt utvärderas metodvalet genom en metoddiskussion. Därefter tolkar jag studiens 

resultat vilket sedan diskuteras utifrån den tidigare forskningen.  

 

 

7.1 Metoddiskussion   

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur lärare gestaltar demokratifostran inom ramen 

för SO-undervisning med särskilt fokus på vilka kommunikationsmöjligheter som erbjuds 

eleverna. Då syftet är att synliggöra lärares gestaltning av demokratifostran, var kvalitativ 

observation lämplig som metod. Larsen (2017:22-24) menar att kvalitativa metoder passar bra 

då man vill söka förståelse för något, eller undersöka upplevelser, förväntningar eller attityder, 

sådant som inte är mätbara egenskaper. Dessutom ville jag bidra med forskning baserat på 

pågående undervisning där forskningsbehovet är som allra störst (Johansson Harrie 2011:22-

23). Att kunna ställa följdfrågor i form av intervju hade eventuellt gett studien en vidgad 

förståelse för lärarnas agerande i olika situationer. Dock finns det då en risk att lärares förklaring 
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skulle kunna ge en uppfattning av ett undervisningsmoment som väldigt demokratiskt, vilket 

inte alltid är fallet.  Jag anser att observationerna gav en tydlig och rättvis bild över 

undervisningssituationen. 

 

Som verktyg användes ett observationsschema vilket gjorde de möjligt att synliggöra studiens 

frågeställningar och därmed besvarat studiens syfte. Samtliga observationsområden var 

framtagna med stöd av frågeställningarna och de centrala begreppen vilket gjorde att 

observationerna hela tiden höll sig inom ramen av gestaltningen av demokratifostran. Vid 

observationsschemats utformning tog jag fasta på den deliberativa kommunikationsformen som 

representeras i observationsområdet som heter: Läraren låter eleverna delta i samtal i grupp. 

Detta gjorde att den spontana helklasskommunikationen föll lite i skymundan vilket kan ha lett 

till en viss missvisning i slutresultatet. Dessutom upptäcktes en felformulering. Exemplet var 

formulerat ”läraren har inte uttryck egna åsikter” och förekom inom samma område. Om läraren 

uteslutit påverkan av egna åsikter så noterades detta inte överhuvudtaget eller så noterades de 

till en låg grad eller inte alls på skalan. Detta blev missvisande då strävan var att hamna så högt 

på skalan som möjligt. Alla exempel inom samtliga åtta observationsområden gick inte heller 

att synliggöra. Anledningen var antingen att det inte förekom i undervisningen under 

observationstillfällena, eller att det förekom men att läraren inte agerade utifrån vad jag 

eftersökte.  Oavsett vilket utgav det trots allt ett resultat. Allt detta är något jag tagit hänsyn till 

vid sammanställningen av slutresultatet.  

 

Den stora variationen på lärarnas undervisningsinnehåll och arbetsform utgjorde olika resultat 

vilket jag fick fram genom att använda en viss metod, ett teoretiskt perspektiv samt ett analytiskt 

verktyg. Sannolikheten finns att samma resultat hade konstaterats av någon annan som 

genomfört studien. Däremot vid användning av andra perspektiv och synvinklar hade 

säkerligen andra tolkningar kunnat konstanternas. Studiens utgångspunkt ur det sociokulturella 

perspektivet valdes för att belysa de kommunikationsmöjligheter som förekom i 

undervisningen, vilket kan få materiella undervisningsmoment att anse som mindre viktiga, 

vilket är den del sociokulturella perspektivet kan kritiseras för (Persson Henriksson 2018:156). 

Något att poängtera och ta hänsyn till är att elever tar till sig kunskap på olika sätt och behöver 

därför möta ett varierat undervisningsinnehåll (Skolverket 2011:71). Elever i de lägre åldrarna 
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har inte heller utvecklat de tålamod som krävs för lektioner med bara kommunikation och är 

något en lärare måste väga in i planeringen av undervisningen.   

 

 

7.2 Resultatdiskussion  

Jag har i denna studie belyst skolans demokratiuppdrag i form av två uppdrag, nämligen 

kunskapsuppdraget som ger kunskap om demokrati och fostransuppdraget som ger färdigheter 

i demokrati. Kunskapsuppdraget har sitt stöd i det centrala innehållet och de kunskapskrav som 

medföljer ämnet, medan demokratifostran omfattar hela skolverksamheten (Skolverket 

2017:7). Min egna erfarenhet och tidigare studier bekräftar att många lärare upplever en 

osäkerhet i gestaltningen av demokratifostran, vilket har lett till att det kommit i andra hand 

eller hamnat utanför planeringen helt (Persson Henriksson 2018:145). Demokratifostran 

handlar om att utveckla elevernas förståelse för de demokratiska värden så som respekt för 

olikheter, kunna samarbeta och acceptera andras åsikter (Skolverket 2011:46). 

 

 

7.2.1. Demokratiuppfattningar 

Denna studie har till syfte att bidra med kunskap om hur lärare gestaltar demokratifostran vilket 

har analyserats utifrån studiens centrala begrepp och det teoretiska perspektivet. Men hur 

gestaltas den sett utifrån den tidigare forskningen? Både Persson Henrikssons (2018:146) och 

Liljestrands (2002:201) studier upptäckte olika lärares demokratiska synsätt/tankefigurer vilket 

påverkade gestaltningen av demokratifostran. Den här studien har inte till syfte att undersöka 

vilka demokratifostrande uppfattningar de deltagande lärarna hade, däremot ville jag synliggöra 

hur lärarna gestaltade demokratifostran. Att placera de deltagande lärarnas gestaltning utifrån 

de olika demokratiuppfattningarna är svårt, men utifrån deras utförande av undervisning anser 

jag kunna tolka spår av samtliga demokratiuppfattningar.  

 

Den första tankefiguren var ett liberalt synsätt vilket innebar att läraren uppfattar eleverna som 

framtidens samhällsmedborgare där de förväntas utvecklas till en självständig medborgare med 
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möjligheter att aktivt påverka samhället (Persson Henriksson 2018:149). Inom detta synsättet 

skulle jag placera Lärare 3 då hen arbetade mycket med självständighet och eget ansvar. Den 

andra synsättet var en kommunitär uppfattning som innebar att lärarna såg eleverna som redan 

aktiva samhällsmedborgare där de förväntas vara aktiva deltagare i en gemenskap (Persson 

Henriksson 2018:150). Inom det kommunitära synsättet skulle jag placera Lärare 1 då hen 

skapade möjlighet för eleverna att arbeta i grupp som aktiv deltagare i en gemenskap. Persson 

Henriksson upptäckte även ett deliberativt synsätt som är en sammansättning av de två första. 

Uppfattningen är att eleverna både är blivande och varande samhällsmedborgare där de både 

förväntas vara en del av gemenskapen och självständigt påverka samhället (Persson Henriksson 

2018:151).  Inom det deliberativa synsättet skulle jag placera Lärare 2 då hen lyckades 

kombinera de två synsätt genom att både se den enskilda elevens behov och att skapa 

delaktighet i en gemenskap i klassrummet. 

 

  

7.2.2. Kommunikationens betydelse  

Jag skrev tidigare i inledningen om kommunikationens fördel vid utveckling av elevens 

självbild och omvärld. Det är genom möten med andra som öppnar upp för kommunikation där 

eleverna kan diskutera och ges möjlighet att utveckla nya insikter (Englund 2007:24). Fördelen 

med deliberativ kommunikation är att den dialogiska formen är direkt kopplat till demokrati då 

syftet är att gå in med ett öppet sinne och lyssna på andras åsikter för att sedan möta upp det 

med sina egna åsikter. Strävan är att landa i någon gemensam överenskommelse vilket gör att 

det blir viktigt att man lyssnar och respekterar varandras åsikter (Andersson 2012:9). Detta kan 

låta avancerat att genomföra med elever i de lägre åldrarna, men jag menar att det kan handla 

om enkla vardagssituationer som att gemensamt komma fram till hur man vill ha det i sin 

klassrumsmiljö, eller vad eleverna ska göra på rasten.  

 

I denna studie ville jag studera om det fanns spår av den deliberativa kommunikationen i 

undervisningen. Den närmsta förekommande situation var under observation 2 med Lärare 1. 

Eleverna delades in i grupper för att tillsammans bilda ett skolparti. Innan eleverna fick sätta 

igång och arbeta hade de en lång helklassdiskussion om arbetets upplägg. Här fanns stor 

potential till användning av deliberativ kommunikation, men läraren upplevdes inte ha eleverna 
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med sig i diskussionen. Mycket av det som beslutades var baserat på inspirationsfilmen som 

läraren visade innan. När eleverna började arbeta var det mycket på samma gång. Arbetets 

prioritetsordning stod på tavlan men eleverna verkade inte helt med på vad som förväntades av 

dem just under denna lektion. En anledning kan vara klassens ovana att arbeta i grupp vilket 

Lärare 1 berättade innan lektionsstart. En annan tanke var att eleverna inte upplevdes 

avslappnade då klassrumsmiljön var ansträngd, därmed blir det svårt att lyssna och respektera 

varandra vilket är en viktig förutsättning (Englund 2007:11). Englund med många andra 

(Glassman och Kang 2011:368-369 och Biesta 2007:48) menar att klassrumsmiljön är av stor 

betydelse för att lägga grunden för demokratifostran och utan den har vi inte förutsättningar för 

att fungera i grupp. Det hade varit intressant att få fortsätta observationerna under grupparbetet 

och se vad det hade resulterat i.  

 

Hos de andra två lärarna gick det inte att synliggöra deliberativ kommunikation eller 

grupparbeten. Den kommunikation som Lärare 2 förde gav eleverna chans att uttrycka sig men 

inte till den grad där man ställde olika åsikter mot varandra.  En anledning kan ha varit de 

begränsade observationstillfällena. En annan reflektion är att grupparbeten och diskussioner 

kan vara svårbedömda, med risken att alla elever inte är med och bidrar. I studien av Ribaeus 

(2014:155) påpekar hon komplexiteten av att fokuset har ändrats från att vara inriktad mot 

gruppen och hur den samarbetar och respekterar varandra, till att ha ett individinriktat fokus där 

man ska lyfta elevernas egna åsikter. Enligt Emanuelsson (2001:18) finns det ingen given 

arbetsform som är bättre än den andra. I sin studie skriver han om två lärare där den ena använde 

mycket grupparbeten i sin undervisning, medan den andre föredrog helklassundervisning. Båda 

lärarna var mycket framgångsrika och det visade sig att arbetsformen inte var de som styrde 

utvecklingen hos eleverna, utan snarare lärarnas medvetenhet av elevernas förkunskaper och 

intressen som utgångspunkt.  

 

 

7.2.3. Gestaltningen av demokratifostran  

Att upptäcka anledningar till att lärare gestaltar demokratifostran på olika sätt är svårt. Som jag 

tidigare skrev kan en anledning vara att lärarna har olika demokratiuppfattningar vilket gör att 

synsättet blir olika. Men olika förutsättningar kan även ligga till grund. Samtliga lärare i studien 
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har lika lång arbetserfarenhet och alla blev färdiga inom spannet på fyra år. Antalet elever i 

respektive klasser var relativt desamma, däremot innehöll de betydligt fler elever med annan 

etisk bakgrund i klassen till Lärare 1. Lärarna hade även haft sina elever olika länge. Lärare 1 

var inne på sin andra termin med sina elever. Lärare 2 var inne på sitt andra år och Lärare 3 på 

sitt tredje år med eleverna. Dessa två saker som elevernas bakgrund och hur länge läraren haft 

sin klass kan vara en anledning till det skilda resultatet i arbetet med demokratifostran.  

 

Den läraren som haft minst förutsättning att skapa ett demokratiskt klassrum är Lärare 1 då 

klassen inte är lika välbekanta med varandra samt innehåller mer språkliga svårigheter. Stödet 

läraren har i form av elevassistent och resurs är viktiga tillgångar för klassen i det fortsatta 

arbetet med demokratifostran. Jag anser att läraren har under observationerna visat en 

demokratisk medvetenhet genom undervisningsinnehåll och upplägg som gynnar delaktighet, 

ansvarstagande och samarbete i gruppen. Däremot finns stora förbättringsmöjligheter gällande 

klassrumsmiljön. Det är viktigt att läraren bygger upp en bra relation med tillit mellan sig och 

sina elever och inte minst elevens tillit till sin egna förmåga (Henriksson Persson 2018:142). 

 

Den lärare med bäst förutsättningar att skapa ett demokratiskt klassrum är Lärare 3 då läraren 

haft eleverna sedan de började första klass. Den undervisning som Lärare 3 bedrev var inte alls 

inom ramen för studiens inriktning på kommunikation. Lärarens sätt att bedriva undervisningen 

utvecklar andra betydande värden för eleverna, men utifrån studiens syfte så går den 

demokratiska fostran tyvärr förlorad i samband med utebliven kommunikation (Biesta 

2007:48). Eleverna måste få öva att lyssna på varandra, visa respekt och hänsyn oavsett åsikt 

samt själv våga uttrycka sina åsikter. Det är också viktigt för att bygga upp elevens identitet 

och tillit till sin egna förmåga (Henriksson Persson 2018:142). Det är genom kommunikationen 

med andra som elever stärker sin egen identitet och blir medveten om sina tankar och förståelse 

för sammanhang och sociala regler (Hartman, Lundgren och Hartman 2008:17).  

 

Det som visar på att Lärare 2 har lyckats skapa ett fungerande demokratiskt klassrum var bland 

annat när läraren fick en fråga av en elev och involverade hela klassen. Läraren uttryckte att 

hen fått en jättebrafråga och om någon hade någon aning om svaret. Hade det varit en dålig 

klassrumsmiljö hade detta inte varit bra, då eleven skulle kunna uppleva situationen som 
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utpekande och förminskande. Istället blev eleven lyft av läraren som samtidigt skapade ett 

lärotillfälle för alla elever. Att vara deltagande i kommunikation och hur klassen samspelar och 

håller samma med varandra är precis vad demokratifostran handlar om enligt Biesta (2007:48). 

Lärare 2 var också den som ställde mest öppna frågor som gav större möjligheter till elevens 

kunskapsutveckling än att enbart svara på rutinfrågor (Larsson, 2007:136). Läraren 

uppmuntrade även elever som inte räckte upp handen att komma med någon gissning. Det 

signalerar även att läraren tror att eleven har kunskap att bidra med, vilket stärker elevens 

självförtroende, vilket är något som Vinterek (2010:371) menar är en viktig komponent för att 

kunna definiera ett demokratiskt klassrum. 

 

7.3. Resultatsammanfattning  

Sammanfattningsvis vill jag knyta an till studiens två frågeställningar. Den första var gällande 

vilka olika former av demokratifostrande inslag som fanns i lärarnas SO-undervisningspraktik. 

Här noterades goda exempel på demokratifostrande inslag, men också en uppenbar brist. Innan 

studiens start fanns förhoppningarna om att möta demokratifostran till en högre grad, vilket inte 

lever upp till resultatets utfall. Vissa demokratifostrande inslag utifrån observationsschemats 

åtta områden gick inte att synliggöras trots att behovet fanns. Av de åtta observationsområdena 

kretsade sex områden till den första frågeställningen. Här förekom resultat på låg grad eller inte 

alls inom fyra av de sex områdena (se tabell 3). Som slutsats menar jag att demokratifostrande 

inslag förekom till en alldeles för låg grad. Studiens andra frågeställning gällde vilka 

kommunikationsmöjligheter eleverna erbjöds i undervisningen med fokus på deliberativ 

kommunikation och grupparbeten. Här föll den spontana helklassdiskussionen i skymundan 

vilket gav ett lägre slutresultat. Här förekom resultat på låg grad eller inte alls inom båda 

områdena (se tabell 4). Sett till helheten av gestaltningen av demokratifostran så utgörs den 

tydligare hos en av lärarna. Förövrigt blir uppdraget någotsånär bortglömt i undervisningen 

vilket Henriksson Persson också konstaterade i sin studie (Henriksson Persson 2018:141). Med 

tanke på läroplanens inbjudan till kommunikation anser jag att skolor bör ta ett större ansvar 

genom att säkerställa den demokratiska kvaliteten i undervisningen. För det verkar inte endast 

vara lärarna från den verksamhetsförlagda utbildningen som tycks ha föreställningen om att 

man måste ha en tydlig struktur och vara på gränsen till tråkig för att därefter skapa en god 

klassrumsmiljö. Denna studie resulterade snarare i att det andra tillvägagångssättet där läraren 

var på elevernas nivå, var mer gynnsamt i arbetet med demokratifostran. 
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8. Slutsats och vidare forskning. 

För att en lärare ska kunna förmedla demokratifostran så förutsetts en god klassrumsmiljö där 

eleverna känner sig trygga och sedda. Genom att respektera och se elevernas personlighet och 

problem, bidrar man till elevernas utveckling av självförtroende och självrespekt. Den 

grundliga kunskapen tillsammans med entusiasm lägger grunden till den livslånga lusten att 

lära (Lärarens handbok 2014:302). Detta är självklara saker och ingår i lärarens yrkesetik, men 

inte alltid det som visas i verkligheten. Att vara lärare och följa regelboken är inte alltid det som 

blir bäst för eleverna. Lärare måste bemöta eleverna med samma värderingar som förespråkas 

i undervisningen. Glassman och Kang (2011:368-369) menar att klassrumsmiljön ska 

representera det samhället som eleverna kommer möta i sina framtida liv och att det inte ska 

vara någon skillnad mellan det demokratiska arbetet i klassrummet och samhället. Det är en 

anledning till att SO-undervisningen är av stor betydelse då eleverna får möta livsfrågor som 

gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer (Skolverket 

2017). Dock så viktigt att eleverna får möta demokratifostran inom alla skolämnen och alla 

situationer. Skolan ska vara den plats där eleverna ska hämta livsnödvändig kunskap för 

framtida liv. Brister de i sin demokratifostran så håller jag med Larssons (2007:123) oro om 

allvarliga framtida problem, där elever riskerar bära med sig känslan av att vara svikna och icke 

sedda. 

 

Jag hoppas att jag genom min studie har kunnat belysa vikten av en bra klassrumsmiljö där 

skolan bör ta ett större ansvar i en kvalitetssäkerställning bland sina verksamma lärare och deras 

arbetet i demokratifostran. Det jag syftar på när jag skriver kvalitetsäkerställning är lärares sätt 

att tala till eleverna, vilken attityd de utstrålar och att eleverna blir bemötta och sedda. Detta 

hävdar jag är ytterst viktigt i de lägre åldrarna där grunden för framtida skolframgångar läggs. 

Arbetet i den demokratiska fostran har i tidigare studier bekräftats som komplext vilket pekar 

på att många lärare upplever att detta är svårt att greppa och önskar mer stöd i arbetet (Persson 

Henriksson 2018:157). Detta stöd menar jag skulle kunna bestå av kollegialt stöd och 
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observationer av varandras undervisning. Stödet måste också komma från en stark ledning som 

på ett konstruktivt sätt kan vägleda sina lärare. Läraryrket är inte ett enmansarbete och skolor 

måste tillhandahålla alla verktyg och förutsättningar för att varje enskild lärare får chans att 

genomföra sitt yrke utifrån vad som förväntas av dem. Med tanke på den ojämna fördelningen 

mellan undervisning om demokrati och i demokrati, är det hög tid att omprioritera vad som är 

viktigast (Persson Henriksson 2018:145). Denna studie föreligger förhoppningsvis som stöd för 

vidare diskussioner för både verksamma och blivande lärare och att arbetet med den 

demokratiska fostran fortsätter med att vi lärare vågar vägleda och vägledas av varandra. 

 

De forskningsfrågor som bör beaktas är frågor som kliver in i undervisningen och tar del av vad 

som händer. Jag instämmer med Johnsson Harrie (2011:24) om att behovet är stort inom 

området och jag tolkar bristen för att vi är rädda att trampa på ömma tår i form av lärarens 

profession. Detta medför risk att vi undviker ämnet. Framtida forskningsfrågor skulle kunna 

bestå av: Hur säkerställer rektorer undervisningskvaliteten i sin skolverksamhet? Hur mycket 

av en lärares personlighet påverkar undervisningen?  Vilka pedagogiska grundsyner 

förekommer inom skolverksamheten. Hur stor påverkan har rektorn i skolans demokratiarbete? 

Hur synliggör lärare elevernas utveckling inom samhällets värderingar? 
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9.2 Bilagor  

Bilaga 1. Informations- och samtyckesbrev. 

Bilaga 2. Observationsschemat 

Informations- och samtyckesbrev till forskningsdeltagare 
 

 

  

 

Information om undersökning rörande demokratifostran och hur lärare förmedlar de 
demokratiska värderingar som skolverksamheten ska vila på.    

 

Hej! 

Jag heter Johanna Korpela och är student vid grundlärarprogrammet på Högskolan Dalarna. 

Jag skriver ett examensarbete om demokratifostran i SO-undervisning i årskurs F-3, med 

särskilt fokus på vilken kommunikation eleverna erbjuds inom SO undervisningen. Jag vill 

undersöka detta då det är av relevans eftersom läroplanen för grundskolan idag ska vila på en 

demokratisk grund och ansvarar för elevers utveckling till goda demokratiska medborgare där 

förmåga till kommunikation och visad respekt för sina medmänniskor är bärande. Studien är 

inriktad ur ett lärarperspektiv med syfte att synliggöra vilka olika former av 

demokratifostrande inslag som förekommer i lärarnas SO- undervisningspraktik. 

 
 Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

För att skapa en djupare förståelse för demokratifostran kommer studien baseras på 

observationer av tre verksamma grundskollärare under tre SO-undervisningstillfällen. Antal 

deltagare i undersökningen är begränsat av tidsskäl och undersökningens storlek. Däremot finns 

önskemål om att få medverka under en heldag vid något av dessa tillfällen. Anledning till detta 

är att möjligtvis kunna synliggöra demokratifostran i skolans anda verksamheter 

 

Du tillfrågas om deltagande då du som behörig grundskollärare till årskurs tre. Deltagande i 

studien är frivilligt och du kan välja att avsluta ditt deltagande i undersökningen när helst du 

önskar utan att det får några följder. All information som insamlas kommer hanteras 

konfidentiellt och deltagarna kommer avidentifieras i texten.  

 

Studien kommer inte beröra några känsliga personuppgifter och deltagaren ska endast bedriva 

sin undervisning som hen har för vana. Observationen kommer noteras i ett observationsschema 

samt stödanteckningar, vartefter de kommer att analyseras. Information som samlas in kommer 
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förvaras inlåst och skyddad av lösenord i dator så att ingen obehörig får tillgång till den. 

Tillgång till undersökningens material har enbart studenten, handledare och examinator. 
 

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 
examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt personuppgiftslagen rätt 
att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att 
ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om 
behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans personuppgiftsombud. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Malmö, 2018-09-04 

Student, Johanna Korpela, 073–6473919, v15johko@du.se 

Handledare, Karen Stormats, 023–778274, kso@du.se 

 

 

Studentens underskrift    Handledares underskrift 

 

 

…………………………………………………. ……………………………………………… 

 

 

Jag samtycker till att deltaga i underökningen  

 

Jag önskar inte delta i undersökningen  

 

Namnunderskrift 

 

 

…………………………………………………… 
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Bilaga 2. Observationsschema  

 

Område  Konkretisering/exempel    Låg grad 
eller inte 
alls 

Låg grad Relativt 
hög grad 

Mycket 
hög grad 

Läraren skapar ett 
tillåtande klimat och 
strävar efter att 
eleverna ska känna 
sig trygga 

Talar om olikheter     

Uppmuntra elever att ge uttryck för åsikter     

Läraren uttrycker sig tillåtande till och om andra 
människor inför eleverna 

    

Läraren uppmuntrar 
eleverna att lyssna 
på varandras åsikter 
med intresse och 
respekt 

Ser till att en elev talar i taget     

Ser till att alla är med i det som sägs     

Förklarar att alla inte behöver tycka lika      

Läraren lyssnar och 
respekterar eleverna 

Låter eleverna tala till punkt     

Låter alla som har något att säga komma till tals     

Visar att elevens tankar och åsikter är viktiga 
genom bekräftelse 

    

Läraren låter 
eleverna delta i 
samtal i grupp  

Läraren har inte uttryck egna åsikter     

Läraren uppmanar eleverna att hitta argument för 
sina åsikter 

    

Läraren lyfter gruppernas likheter/olikheter i 
helklass för att land i något gemensamt 

    

Läraren väljer diskussionsämnen som eleverna kan 
knyta an till genom tidigare erfarenheter 

    

Lärarens ser eleverna som redan aktiva 
samhällsmedborgare 

    

Läraren ingriper vid 
nedsättande uttryck 
mellan elever, 
negativa 
kommentarer, 
suckar, blickar etc 

Rätten att tycka olika men samarbete och respekt 
ska finnas 

    

Läraren sätter situationen i ett större sammanhang     

Läraren ser situationen som ett lärotillfälle     

Läraren ställer 
öppna frågor och 
hjälper eleverna att 
utveckla sina 
utsagor och 
argumentation 

Läraren väcker elevernas tankar och resonemang     

Ställer uppföljningsfrågor 
 

    

Bygger upp elevens tillit till sin egna förmåga     

Läraren låter 
eleverna påverka 
formen av 
undervisningen 

Innehåll     

Arbetssätt     

Redovisningsform      
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Grupparbete  Eleverna får möjlighet att öva på samarbete     

 


