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Abstract

The purpose of my study was to explore the ways and methods that a few upper secondary

school teachers use of in their teaching to promote basic democratic values. I have chosen to

conduct a qualitative interview study of three high school teachers who teach the subject

social studies.

In my investigation it was found that high school teachers use deliberative discussions to

encourage students' democratic values. Teachers also describes the use of field trips, lectures,

group work and cross-group presentations. They also tell that they treat students who speak

xenophobic with facts and factual arguments and demonstrates that prejudices are unfounded.

The teachers describe the democratic working for them is to give students control over their

studies and create work in which students practice their skills to cooperate. Students may also

have a voice in accounting terms. My conclusion of the informants' description is that they

work very deliberately and methodically in order to encourage students to democratic values,

but that there is no common consensus on the schools where the teachers are working.



Sammanfattning

Syftet med min undersökning var att undersöka vilka arbetssätt och metoder några

gymnasielärare använder sig utav i sin undervisning för att främja grundläggande

demokratiska värderingar. Jag har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie med tre

gymnasielärare som undervisar i ämnet samhällskunskap.

I min undersökning framkom att gymnasielärarna använder sig av deliberativa samtal för att

främja elevernas demokratiska värderingar. Lärarna beskriver även att de använder sig av

studiebesök, föreläsningar, grupparbete samt tvärgruppsredovisningar. De berättar även att de

bemöter elever som uttalar sig främlingsfientligt med fakta och sakargument samt påvisar att

fördomarna saknar grund. Lärarna beskriver att demokratiska arbetsformer för dem är att ge

eleverna inflytande över sina studier samt skapa arbetsformer där eleverna tränar sin

samarbetsförmåga. Eleverna får även vara med och påverka redovisningsform. Min slutsats av

informanternas beskrivning är att de arbetar mycket medvetet och metodiskt för att främja

eleverna demokratiska värderingar, men att det saknas en gemensam samsyn på de skolor där

de berörda lärarna arbetar.

Sökord: samhällskunskap, gymnasiet, lärare, demokratiska värderingar, demokratiska

arbetsformer, främlingsfientlighet, deliberativa samtal
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1. Inledning

Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) slår fast att skolväsendet ska vila på

demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår också fast att verksamheten i skolan skall

utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar och att lärarna ska arbeta för att

främja varje människas egenvärde. Skolans uppdrag är att främja solidaritet med svaga och

utsatta samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Lärarna ska också i sin undervisning

främja förståelsen för andra människor samt motverka främlingsfientlighet och intolerans.

Många lärare vittnar idag om att främlingsfientligheten på en del skolor ökat och att arbetet

mot de icke-demokratiska värderingarna i skolan känns mycket aktuellt. När elever ger

uttryck för åsikter som strider mot demokratiska värderingar måste läraren naturligtvis agera.

Det dilemma läraren kan ställas inför är diskussioner om var gränsen går för yttrandefriheten

och individens rätt till åsiktsfrihet. I det senaste riksdagsvalet kom Sverigedemokraterna in i

riksdagen och detta skedde genom ett demokratiskt val. Många människor anser att partiet

står för icke-demokratiska värderingar. Även i många skolval runt om i landet har

Sverigedemokraterna gjort stora framsteg under valåret 2010. Detta har lett till en debatt om

skolans ansvar och roll som demokratiskt socialisationsagent

Enligt kursplan för samhällskunskap för gymnasieskolan är syftet med ämnet att med

demokratin som värdegrund bredda och fördjupa elevernas kunskaper om nutida

samhällsförhållanden. Eleverna ska samtidigt känna respekt för mänskliga rättigheter samt

kunna ta avstånd från olika former av förtryck. Ämnet ska även ge förutsättningar för eleverna

att förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Ett strävansmål är även att eleverna

ska utveckla kunskap om och få en förståelse för olika grupper av nationella minoriteter.1 Hur

arbetar då lärare för att följa styrdokumentens riktlinjer när det gäller skolans demokratiska

uppdrag? Vilka arbetssätt och arbetsmetoder använder de sig av? Hur bemöter de elever som

uttrycker antidemokratiska och främlingsfientliga åsikter? Detta är frågor som känns högst

aktuella både i samhällsdebatten och i diskussioner kring lärarens uppdrag.

1 Kursplan för ämnet samhällskunskap på gymnasieskolan.
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1.2 Bakgrund

1.2.1 Skolans demokratiska uppdrag enligt styrdokumenten

Enligt Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 ska skolväsendet vila på demokratins

grund. Skolan har i uppgift att förmedla värden som människors okränkbarhet, individens

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt

solidaritet med svaga och utsatta. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer

och utveckla elevernas förmåga att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. Enligt

läroplanen ska även främlingsfientlighet och intolerans bemötas med kunskap, öppen

diskussion och aktiva insatser. Tendenser till trakasserier ska aktivt bemötas.2

Enligt kursplan för samhällskunskap på gymnasieskolan, är syftet med ämnet att eleverna ska

känna respekt för mänskliga rättigheter samt kunna ta avstånd från olika former av förtryck.

Eleverna ska även fördjupa och bredda sina kunskaper om nutida samhällsförhållanden med

demokratin som värdegrund. Ett strävansmål är även att eleverna ska utveckla kunskap om

och få en förståelse för olika grupper av nationella minoriteter.3

I skollagen beskrivs skolans uppgift och vilket förhållande skolan skall ha gentemot

demokratiska värderingar. Lärarna ska arbeta för att främja elevernas harmoniska utveckling

till ansvarstagande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten i skolan skall även

utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som

arbetar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekt för vår

gemensamma miljö. Särskilt skall den som arbetar inom skolan aktivt motverka alla former av

kränkande behandling så som mobbning och rasistiska beteenden. Enligt skollagen har skolan

två huvudsakliga uppdrag: ett kunskapsuppdrag och ett fostrande uppdrag. Det fostrande

uppdraget utgår från att skolan ska bidra till att eleverna blir ansvarskännande människor och

samhällsmedlemmar.4

Enligt diskrimineringslagen ska skolan vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att

elever utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller

2 Läroplan för de frivilliga skolformerna: Lpo 94. (2006). s 3

3 Kursplan för ämnet samhällskunskap på gymnasieskolan.

4 Skollagen portalparagraf, 1 kap 2§
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annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.5 Skolan ska även upprätta en

årlig plan där man redogör för vilka åtgärder som man tänker genomföra under det kommande

året.6

Enligt skollagen ska skolan se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att

elever utsätts för kränkande behandling. Skolan ska även upprätta en årlig plan där man

preciserar vilka åtgärder man tänker vidta för att förebygga och förhindra kränkande

behandling av elever. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas

in i efterföljande års plan. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en

likabehandlingsplan, medan det i skollagen framgår att verksamheten ska upprätta en årlig

plan mot kränkande behandling. Enligt Skolverkets allmänna råd framkommer det att dessa

två planer med fördel kan skrivas ihop i en och samma plan. Uppföljning och utvärdering av

planerna ska redovisas i kvalitetsredovisningen.7

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka arbetssätt och metoder några

samhällskunskapslärare på gymnasiet använder sig utav i sin undervisning för att främja

grundläggande demokratiska värderingar.

1.4 Forskningsfrågor:

 Vilka arbetssätt och metoder använder sig gymnasielärare i ämnet samhällskunskap

sig av för att främja grundläggande demokratiska värderingar?

 Hur bemöter de elever som visar ett främlingsfientligt förhållningssätt?

 Hur arbetar lärarna för att bedriva en undervisning med demokratiska arbetsformer?

1.5 Avgränsningar

Jag har valt att studera vilka tillvägagångssätt som några gymnasielärare med ämnesinriktning

samhällskunskap använder sig av i sin undervisning för att främja demokratiska värderingar

hos gymnasieelever. Fokus ligger främst på hur olika aspekter av begreppet ”demokrati” tar

sig uttryck i lärarnas undervisning. Jag har valt att ta reda på hur lärare beskriver att de arbetar

5 Arbetsmarknadsdepartementet. Diskrimineringslagen (2008:567).

6 Skolverket. (2009). Allmänna råd och kommentarer: För att främja likabehandling och förebygga

diskriminering. Trakasserier och kränkande behandling. Skolverkets allmänna råd s. 24-25

7 Ibid.
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med demokratiska värderingar och arbetssätt. Därmed har jag valt bort att studera elevers,

föräldrars eller rektorers syn på frågan.

Eftersom tiden för ett examensarbete är begränsad består undersökningsgruppen av tre lärare

som har arbetat olika lång tid inom gymnasieskolan eller komvux. Anledningen till detta är att

kvalitativa intervjuer är omfattande i sig och kräver grundligt arbete, både innan och efter

intervjuerna.
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2. Litteraturgenomgång

I denna del vill jag presentera forskning och litteratur som jag anser är relevant utifrån mitt

syfte och mina forskningsfrågor.

2.1 Demokratibegreppet

Robert Dahl menar att om en grupp människor lever tillsammans måste denna

sammanslutning kunna fatta gemensamma beslut. Dessa beslut, menar han, kräver en process

för beslutsfattande av gemensamma spörsmål. Besluten är bindande och alla inblandade

förväntas rätta sig efter detta. Dahl kallar detta för kollektiva beslut och han anser att detta är

en förutsättning för demokrati. Han sammanfattar det på följande sätt: ”För att fungera

tillsammans i en sammanslutning behöver folk alltså en process genom vilken de kan komma

fram till styrelsebeslut: en politisk process.”8

Demokrati är alltså en process för gemensam beslutsfattning, ett folkstyre. Utöver detta menar

Dahl att följande kriterium är ett av de kriterium som behöver uppfyllas för att demokratin

skall fungera: tanken om alla människors lika värde. Dahl beskriver att det har funnits olika

uppfattningar om vad detta just innebär, men att det mest vedertagna sättet att se på saken är

”Principen om lika hänsyn”:

Hur dessa tolkningar av en inneboende jämlikhet förhåller sig till varandra och om alla till sist bygger på

idén om lika egenvärde, är omdebatterande frågor som vi inte behöver uppehålla oss vid här. Men ändå:

tron att människor – åtminstone en ansenlig mängd människor – är jämlika i någon grundläggande

mening har haft ett stort och bestående inflytande.9

En annan aspekt av demokratin, som är nödvändigt för den demokratiska processen, är enligt

Dahl frihet. Han menar då frihet så som yttrande- och åsiktsfrihet, rättvisa val,

oppositionspartier, föreningsfrihet med mera. Frihet till självbestämmande så att vi kan leva

efter de lagar vi själva beslutat om och moralisk autonomi, som innebär ett djupare

hänsynstagande. Denna moraliska autonomi innebär, enligt Dahl, att människan fattar beslut

som är moraliskt relevanta för frågan i sig. Demokratins värde ligger alltså både på dessa fri-

och rättigheter samt idén, eller idealet, om alla människors lika värde.10

8 Dahl, Robert A. (1999). Demokratin och dess antagonister. Ordfront & DemokratiAkademin. s. 95

9 Dahl, Robert A. (1999). s. 98

10 Dahl, Robert A. (1999). s. 101-104
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Kennert Orlenius, fil dr i pedagogik vid Högskolan i Skövde, har skrivit boken Värdegrunden

– finns den? Han anser att demokratiundervisningen till största del handlar om demokrati som

politiskt system. Han menar att denna undervisning kan härledas till det västerländska

traditionella sättet att definiera demokrati. Enligt detta synsätt är demokrati allmän och lika

rösträtt, majoritetsprincipen, rättsäkerhet och rätt till friheter. Orlenius hävdar att det som är

viktigt för ungdomar i dag är inte i första hand den formella demokratin, utan möjligheten till

reell påverkan.11

Någon exakt precisering av vad som menas med demokratiska arbetsformer framkommer inte

i läroplanen, men om vi läser studien En fördjupad studie om värdegrunden av Skolverket så

kan vi få viss tolkningshjälp. Där beskrivs skillnaden mellan formell och informell demokrati.

Det som avses med informell demokrati är det som kallas samtalsdemokrati, eller deliberativ

demokrati. Dessa aspekter lägger tyngdpunkten på strukturer och lärandemiljö. Den formella

demokratin avser i sin tur beslutsprocesser och beslutsformer som till exempel klass- och

elevråd.12

2.2 Deliberativ demokrati

Skolverket beskriver i sin skrift ”Strategi för Skolverkets arbete med de demokratiska

värdena” om den demokratisyn som de anser blir allt mer aktuell i våra skolor. Detta är den så

kallade deliberativa demokratisynen. Den deliberativa synen har utvecklats för att sätta

kommunikationen och samtalet i centrum. Skolverket menar att man inom denna forskning

använder begreppet ”deliberativa samtal”:

Att beskriva de samtal där deltagarna får utrymme att ge uttryck för och överväga egna och andras

åsikter och synpunkter. Sådana samtal betraktas som demokratins bärande element. Förskolor och

skolor som använder deliberativa samtal som präglas av respekt, ömsesidighet och en vilja att

förstå, uppfyller till stor del samhällets krav på att verksamheten ska bedrivas i demokratiska

arbetsformer.13

11 Orlenius, Kennert. (2003). Värdegrunden – finns den? Malmö: Runa förlag. s. 197-198

12 Skolverket. (2000). En fördjupad studie om värdegrunden - om möte, relationer och samtal som

förutsättningar för arbetet med de grundläggande värdena. s. 14

13 Skolverket. (2001). Strategi för Skolverkets arbete med de demokratiska värdena – en sammanfattning. s. 4
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Fredrik Modigh menar att deliberativ demokrati har växt fram under de senaste årtiondena

inom demokratiforskning. Läroplanen innehåller klara inslag av deliberativ demokrati. Skolan

ses som en kollektiv medborgerlig rättighet på deliberativ grund.14

Thomas Englund lägger stor vikt vid den deliberativa demokratin i skolan. Han anser att den

deliberativa demokratin inte enbart ska påverka undervisning i skolan, utan även det

deliberativa kommunikativa perspektivet ska genomsyra skolans vardag. Englund hävdar att

den deliberativa argumentationen ska ges mer utrymme inom de olika ämneskunskaperna.

Han menar att på så sätt flätas kunskap och värden samman.15

Englund hänvisar också till den liberala amerikanska samhällsfilosofen Amy Gutmann.

Gutmann diskuterar skolans roll för kollektiva viljebildningsprocesser och har försökt

utveckla en teori om detta. Gutmann hävdar att det är rimligt att skolan ska försöka utveckla

alla elevers kapacitet och möjligheter att ifrågasätta traditionella auktoriteter som t. ex.

föräldrar och religiösa idéer. Det är därför viktigt att skolan förser alla elever med kritiska

intellektuella färdigheter som behövs för att värdera olika levnadsförutsättningar.16

Englund hänvisar även till Gutmann och Thompson som lägger fram tre principer för den

deliberativa demokratin: ömsesidighet, offentlighet och ansvarsfrihet. Ömsesidighet innebär

att man ska ta hänsyn till andra och deras åsikter. Med offentlighet menas att alla argument

och förhållanden skall klargöras för att ömsesidighetsprincipen ska gälla. Ansvarsprincipen

innebär att alla är ansvariga för varandra.17

Englund hävdar att i arbetet med skolans demokratiska värdegrund har det deliberativa

samtalet successivt kommit att inta en central roll. Englund påstår att en fungerande

deliberativ demokrati förutsätter att medborgarna har väl etablerade deliberativa attityder och

att samhället vilar på den deliberativa demokratins idéer. Englund menar att målsättningen

med det deliberativa samtalet i skolan är att stärka skolans värdegrundsarbete och

demokratins funktion. Han har även försökt att förtydliga begreppet ”det deliberativa

samtalet” genom att dela in det i några karakteristiska punkter:

14 Skolverket. (2000). s. 9

15 Englund, Tomas. (1999). i: Det unga folkstyret. Erik Amnå (red.). s. 43

16 Englund, Tomas. (2003). I: Demokrati och lärande. Jonsson och Roth (red.). s. 65

17 Englund, Tomas. (2003). I: Demokrati och lärande. Jonsson och Roth (red.). s. 66
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 Samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme,

 att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra, det handlar bl.a.

om att lära sig lyssna till den andres argument,

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

fram till temporära överenskommelser,

 och där auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas som föräldrars och ”den egna

gruppens”,

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

utifrån skilda synsätt men utan närvaro av läraren.18

Med deliberativa samtal menar Englund samtal där olika uppfattningar och värden kan delges.

Den kollektiva strävan i gruppen blir då att finna värden och normer som alla kan enas om,

samtidigt som varje individ själv tar ställning genom att lyssna och värdera det som sägs.19

Tiina Ekman skriver i sin avhandling Demokratisk kompetens att deliberativa samtal betonas i

den pedagogiska litteraturen runt ämnet samhällskunskap. Hon menar att demokratiska

principer inte bara kan föreläsas och förhöras, utan eleverna måste själva få en förståelse för

varför demokratiska styrelseformer är att föredra. Ekman hävdar att deliberativ

undervisningspraktik utvecklar elevernas förståelse och tolerans för olikheter. Detta är

värdefullt i dagens mångkulturella samhälle.20 Vilken betydelse kan då deliberativa samtal ha,

förutom att de utvecklar elevernas tolerans och förståelse för olikheter? Klas Roth anser att en

deliberativ undervisningspraktik ger ungdomar i grundskolan möjlighet att reflektera kring

intressekonflikter, kommunikationsproblem och värderingsmotsättningar. Roth menar också

att eleverna även ges möjlighet att förstå, analysera och utvärdera konsekvenser av handlingar

samt lösa problem.21

18 Englund, Tomas. (2003). I: Demokrati och lärande. Jonsson och Roth (red.). s. 68-69

19 Englund, Tomas. (2003). I: Demokrati och lärande. Jonsson och Roth (red.). s. 67

20 Ekman, Tiina. (2007). Demokratisk kompetens. Om gymnasiet som demokratiskola. Avhandling Göteborgs

Universitet. s 95

21 Roth Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och

samhälle. s. 43
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2.3 Elevernas inflytande och delaktighet

Gunvor Selberg hävdar att elevinflytandet i skolorna är mycket begränsad. Selberg hänvisar

till studier som visar att eleverna önskar mer inflytande samt mer utrymme att få gehör för

sina idéer och förslag. Enligt Selberg leder bristen på inflytande till passivitet hos eleverna.22

Skolverket tar i sin bok Jag vill ha inflytande överallt upp tre principer för pedagogiska

förhållningssätt som möjliggör elevinflytande. Den första är reflektion. Här ingår att granska

den egna skolans system. Vilka möjligheter har egentligen eleverna till inflytande? Den andra

principen är dialogen. Samtalet är det enda sättet att få reda på vad elever tycker och tänker.

Den tredje principen är mötet. En förutsättning för elevinflytande är att elever och lärare

verkligen möts och att de hör på varandra.23

Hans Albin Larsson hävdar att elevinflytande inte uppstår av sig självt. För att elevinflytande

ska skapas måste eleverna få möjlighet till återkommande träning och diskussion. Larsson

hänvisar även till Amy Gutmann, som hävdar att skolan bör träna eleverna till att ifrågasätta

auktoriteter. Gutman anser också att eleverna bör utveckla sådana intellektuella färdigheter att

de blir kapabla att ta ställning i samhälls- och livsfrågor.24

2.4 Utveckla demokratisk kompetens

Skolverket har på uppdrag av regeringen, utformat en strategi för Skolverkets arbete med

grundläggande demokratiska värden. I sammanfattningen av denna skrift förtydligar

Skolverket utgångspunkterna för det demokratiska uppdraget. Dessa utgångspunkter utgår

från en tolkning och vidareutveckling av de mål som finns i läroplanerna samt FN:s

barnkonvention. Enligt Skolverket handlar skolans demokratiska uppdrag om att utveckla

”demokratisk kompetens” hos eleverna. Detta innebär att utveckla förmågan att själv kunna ta

ställning i olika frågor samt även att förstå meningen med och skälen till egna och andras

ställningstaganden. Skolverket definierar demokratisk kompetens på följande sätt:

”Demokratisk kompetens innebär att kunna reflektera kring, känslomässigt bearbeta, förhålla

sig till och agera utifrån de grundläggande demokratiska värdena (värdegrunden).”25

22 Selberg, Gunvor. (2001). Främja elevers lärande genom elevinflytande. Lund: Studentlitteratur. s. 37

23 Skolverket. (1998). Jag vill ha inflytande överallt. Stockholm: Libers distribution. s. 114

24 Larsson, Hans Albin. (2003). I: Roth Klas (red.). Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och

övervägande i skola och samhälle. s. 161

25 Skolverket. (2001). s. 3
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Vidare innefattar demokratisk kompetens att kunna delta i och påverka demokratiska

beslutsprocesser.

Gert Biesta, professor och hedersdoktor vid Uppsala universitet, hävdar att lärarna inte enbart

kan fokusera på att reproducera läroplanens innehåll. För att utveckla elevernas demokratiska

kompetens måste eleverna ges möjlighet att utforska läroplanens områden självständigt, vilket

innebär att läraren inte får se läroplanen som de kunskaper och färdigheter som ska förmedlas

till eleverna. Detta förutsätter att läraren visar ett verkligt intresse för elevernas initiativ och

förslag. Läraren får heller inte enbart fokusera sig på resultat och rankinglistor, utan eleven

måste ges möjligheter att företa sig något nytt.26

Skolverket har också gett ut ett faktablad om demokrati och värdegrund. Där beskrivs skolans

demokratiuppdrag som en tredelad skyldighet. Det första som denna skyldighet omfattar, är

enligt Skolverket att genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskap om demokrati.

Den andra skyldigheten handlar om demokratiska arbetsformer. Där menar Skolverket att

elever ska ges delaktighet och inflytande över sitt arbete och inlärningsmiljö. Den tredje

skyldigheten som demokratiuppdraget omfattar är att förmedla en demokratisk värdegrund åt

eleverna.27 Alltså är syftet med skolans demokratiska uppdrag att förbereda eleverna på att

möta samhället och fostra aktiva demokratiska medborgare. För att lyckas med detta menar

Skolverket att skolorna ska, förutom formellt lärande, skapa möjligheter åt eleverna att

tillägna sig erfarenheter av ett demokratiskt deltagande. Detta kan uppnås via exempelvis

klassråd, konferenser eller på annat sätt där eleverna kan vara med och påverka. Därtill ska

också undervisningen ske i demokratiska arbetsformer.28

2.5 Kunskap – grund för demokratiuppdraget

Modigh och Zackari hävdar att det är viktigt att fundera kring vad demokrati betyder. För att

få kunskap om innebörden av begreppet demokrati måste eleverna få en förståelse för

demokratins form. Det innebär alltså att eleverna ska ha kunskap om hur beslut fattas och

vilka rättigheter medborgarna i ett demokratiskt samhälle har.29

26 Biesta, Gert. (2006). Bortom lärandet. Studentlitteratur. s. 125

27 Skolverkets faktablad om demokrati och värdegrund

28 Ibid

29 Modigh, Fredrik & Zackari, Gunilla. (2003). Värdegrundsboken. Om samtal för demokrati i skolan.

Stockholm: Fritzes. s. 39
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Bernt Gustavsson hävdar att aktivt deltagande i en demokrati kräver kunskaper om demokrati.

Gustavsson delar in kunskap i tre former som samspelar och påverkar varandra. Den första

formen kallar han vetenskaplig kunskap, vilken anses skapar förståelse för hur världen

fungerar. Denna kunskap finns även som en del i demokratiuppdraget, genom att den

utvecklar elevernas kunskaper om demokrati och värdegrund. Den andra formen är produktiv

kunskap, vilket krävs för att kunna skapa, tillverka och producera. Den tredje formen, etisk

kunskap, utvecklar omdömet så att vi kan verka som demokratiska medborgare.30

Skolverket hävdar i sin skrift En fördjupad studie om värdegrunden att demokratisk

kompetens utvecklas genom samtal. Demokratisk kompetens innefattar kunskap om

demokrati som insikt och förtrogenhet i demokratiska värden. Detta ger uttryck för en

kunskapssyn som innebär att elevers lärande och utveckling äger rum främst i samspel med

andra och i en social kontext. I stället för en kunskapsförmedling där elever ses som passiva

mottagare, ses kunskap istället utvecklas i ömsesidig kommunikation och i ett meningsfullt

sammanhang. Demokratiska samtal är beroende av relationer och möten som upplevs

betydelsefulla och förtroendeingivande av både elever och lärare.31

2.6 Arbete för att motverka främlingsfientlighet

Modigh anser att hur lärarna bemöter elever med invandrarbakgrund är direkt avgörande för

hur väl eleverna lyckas i skolan. Han menar att i ett flertal fall har mångfalden lett till

segregation i stället för integration. Mångkulturalism kräver att skolan anpassar sin

verksamhet efter de elever som går där. Modigh hävdar att i de skolor där lärarna drar nytta av

mångkulturalismen skapas ett tolerant klimat. Lärarna gör detta genom att låta eleverna

berätta om sina kulturer eller lyfta fram elevernas historiska erfarenheter. Modigh menar att

de skolor som arbetat medvetet med mångkulturalismen försöker skapa forum och

mötesplatser för eleverna där det kan skapas förståelse och respekt för olika kulturella uttryck.

Elevernas kunskaper och förmågan att sätta sig in i en annan människas situation ökar om de

ges tillfälle att byta perspektiv med varandra i en ömsesidig dialog. Styrkan i en mångkulturell

undervisning är att det finns olika perspektiv representerade. Modigh hävdar att om läraren

30 Gustavsson, Bernt. (2000). Kunskapsfilosofi. Wahlström & Widstrand. s. 14

31 Skolverket. (2000). s. 11-12
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låter kulturella olikheter och likheter prägla undervisningen i grundskolan kan demokratisk

kompetens utvecklas hos eleverna.32

Skolan som institution bör även stödja kulturella olikheter. Jacobsen, Christiansen och

Jespersen hänvisar till den kanadensiske språkforskaren Jim Cummins. Cummins menar att

språket har en avgörande roll i elevens identitetsutveckling. Han anser att om läraren avfärdar

en elevs språk i skolan, avfärdar läraren eleven. I acceptansen av språket ligger även en

acceptans av elevens kulturella bakgrund och livshistoria. Avvisar läraren elevens modersmål

får eleven en känsla av att han/hon ska lägga sin bakgrund och sin kultur åt sidan. Cummins

hävdar även att det är en förutsättning för undervisningen att eleverna känner sig trygga.33

32 Skolverket. (2000). s. 31-32

33 Jocobsen Bo, Christiansen Irene, Jespersen Christina. (2004). Möt eleven: lärarens väg till demokrati i

klassen. Studentlitteratur. s. 71
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3. Metod

Detta avsnitt inleds med att jag presenterar mitt val av metod. Jag kommer därefter presentera

hur mitt urval till arbetet gick till samt hur jag har utformat min intervju. Slutligen kommer

jag redogöra för procedur, vetenskaplig ansats och analysredskap samt forskningetiska

överväganden.

3.1 Metodval

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av kvalitativa djupintervjuer.

Fördelarna med en sådan metod beskrivs i Martyn Denscombes bok Forskningshandboken –

för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Denscombe menar att när

forskaren ska leta efter människors åsikter och uppfattningar och när insikt i känslor och

erfarenheter ska undersökas, är kvalitativa intervjuer en lämplig metod.34 Denscombe anser att

djupintervjuer lämpar sig väl för datainsamling baserad på:

 Åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Dessa sakers natur är sådan att de snarare behöver

utforskas på djupet och i detalj än redovisas med några enstaka ord.

 Känsliga frågor. Det finns ett argument som talar för intervjuer när undersökningen omfattar frågor

som kan betraktas som känsliga eller ganska personliga. Genom att använda ett försiktigt och

hänsynsfullt tillvägagångssätt kan deltagarna uppmuntras att diskutera personliga och känsliga frågor på

ett öppet och ärligt sätt.


Privilegierad information. Motiveringen för intervjuer baseras här på värdet av att ha kontakt med

nyckelpersoner på fältet som kan ge privilegierad information. Det informationsdjup som intervjuer

erbjuder ger bäst ”valuta för pengarna” om informanterna är beredda och kapabla att ge information

som andra saknar – information som grundar sig på att de är människor i en speciell position. 35

Jag anser att min egen undersökning är helt i linje med Denscombes motivering av när det är

lämpligt att använda sig av djupintervjuer. I min undersökning ska jag försöka få fram åsikter

och motiveringar till varför lärarna arbetar på ett visst sätt. Det kan också vara så att några av

mina frågor kan bli känsliga för mina informanter, då frågorna berör själva yrkespraktiken för

läraren. Risken är även att informanten kan uppleva mina frågor som ett ifrågasättande av

hans/hennes arbete. Därför är det viktigt att som Denscombe menar, att gå varsamt fram på ett

34 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom

samhällsvetenskaperna. s. 232

35 Denscombe, Martyn. (2009). s. 233
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öppet och hänsynsfullt sätt. Motiveringen med privilegierad information passar även den in

på min undersökning, eftersom syftet är att få information från yrkesverksamma lärare ute i

fältet.

Den typ av intervju som jag använder i min datainsamling är den som Denscombe beskriver

som semistrukturerad. Enligt Denscombe ska intervjuaren vid användning av en sådan

intervjutyp ha en färdig lista med de ämnen och frågor som ska besvaras. Däremot ska den

som intervjuar vara flexibel när det gäller ordningsföljd av ämnena samt att låta informanten

tala utförligt och utveckla sina idéer om det som intervjuaren väljer att ta upp. Svaren blir

öppna och bygger på intervjupersonens utvecklade synpunkter.36

3.2 Urval

Jag har valt att intervjua yrkesverksamma lärare på gymnasiet, eftersom jag själv utbildar mig

till gymnasielärare. Denscombe menar att informanterna kan vara slumpmässigt eller specifikt

utvalda. Slumpmässigt valda informanter som tillvägagångssätt är emellertid osannolikt,

menar han. Detta på grund av att intervjubaserade studier ofta använder ett fåtal personer, till

skillnad från frågeformulärsbaserade undersökningar eller surveyundersökningar. De personer

som oftast väljs ut till intervjuundersökningar väljs på grund av deras särskilda position eller

för att de har en viss inblick i området, hävdar Denscombe. Dessutom finns det heller inte

några fasta regler för hur man i en sådan undersökning ska göra sitt urval. Inriktningen, menar

Denscombe, beror på om författarens övergripande syfte är att nå resultat som är

generaliserbara, eller att gå på djupet i en speciell situation. Om fallet är att generalisera så

ska urvalet vara representativt, men om det ska gå på djupet så ligger betoningen på att välja

nyckelpersoner på fältet.37 I mitt fall är jag ute efter gymnasielärare som främst undervisar i

ämnet samhällskunskap på gymnasiet. Därför sökte jag, enligt Denscombes

rekommendationer, gymnasielärare som undervisade i samhällskunskap. Jag ringde sedan upp

de tilltänkta informanterna för att höra om de kunde tänka sig medverka i en intervju. Urvalet

skulle innefatta minst en manlig och en kvinnlig lärare. Samtidigt skulle mina informanter

undervisa i ämnet samhällskunskap på gymnasiet. Skolorna som jag ringde till för att ta

kontakt med lärare finns i en kommun i Mellansverige som jag hade möjlighet att nå med bil

inom en rimlig tid. På grund av etiska överväganden att inte avslöja mina informanter tänker

jag inte gå in mer exakt var urvalet ägt rum.

36 Denscombe, Martyn. (2009). s. 234-235

37 Denscombe, Martyn. (2009). s. 251
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3.3 Intervju

Jag har försökt att utforma min intervju på ett sådant sätt att det ska kunna fånga mina

intervjupersoners individuella perspektiv på demokratiska arbetsformer och arbete mot

kränkande behandling. I intervjun kommer jag att ha möjlighet att ställa följdfrågor och få en

inblick i respektive lärares arbetssätt och undervisningsmetoder.

Vid intervjuerna använde jag mig av en ”frågemall” eller intervjuguide där frågorna är

desamma till varje informant. Intervjuguiden är uppbyggd av en tematisering som inleds med

avspända, öppna frågor om bakgrund och verksamhet, för att sedan snävas åt och mynna ut i

frågor som är direkt kopplade till undersökningens syfte (se bilaga 1 för tematisering). Detta

innebär att intervjun är uppbyggd likt en trattform. På så vis hoppas jag att intervjupersonerna

ska få ett större förtroende för mig som intervjuare. Patel och Davidsson beskriver i boken

Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning att

det är viktigt med frågornas ordning och formulering. De anser följande: ”Vare sig det gäller

intervju eller enkät så är det vanligt att inleda med neutrala frågor. Vanligast är att vi börjar

med de bakgrundsvariabler som vi behöver information om.”38 Detta är något som jag försökt

att hålla mig till när jag utformade mina intervjufrågor.

I början av intervjun förklarade jag för informanterna att intervjun är konfidentiell och varken

de eller den skola de arbetar på kommer att redovisas i uppsatsen. Intervjuerna varade

uppskattningsvis 45-60 minuter och jag är medveten om att variationerna i intervjuernas längd

kan påverka reliabiliteten till viss grad. Intervjuerna skedde på den skola där de verksamma

lärarna arbetar. Det är en miljö där lärarna känner sig trygga.

Patel och Davidson menar att det finns två olika sätt att registrera intervjusvaren. Det ena är

att föra anteckningar och det andra är att göra en ljudinspelning. De anser att fördelen med

ljudinspelning är att intervjupersonernas svar registreras exakt. Patel och Davidson hävdar att

för att få göra en ljudinspelning under en intervju krävs intervjupersonens tillstånd. 39 Efter att

ha berättat om syftet med intervjun frågade jag om varje informants medgivande till att få

använda mig av ljudinspelning. Två av informanterna gav direkt sitt samtycke, medan en

38 Patel Runa, Davidsson Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en

undersökning. Studentlitteratur. s. 73

39 Patel Runa, Davidsson Bo. (2003). s. 83
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informant ställde sig tvekande till att jag spelade in intervju. Jag tog naturligtvis hänsyn till

detta och valde därför att föra anteckningar under intervjuns gång. Enligt de forskningsetiska

principer som Vetenskapsrådet har antagit inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning,

ska de medverkande i en undersökning kunna bestämma på vilka villkor de ska delta.

De två intervjuer som jag spelade in på band valde jag att transkribera. Kvale och Brinkman

skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun att genom utskriften struktureras

intervjusamtalet i en form som lämpar sig för närmare analys. De menar att utskriften blir

inledningen till en analytisk process.40 Den intervju som inte spelades in, fick jag i stället föra

anteckningar till under intervjuns gång. Jag valde att i detta fall direkt efter intervjutillfället

renskriva mina anteckningar. Detta är något som Patel och Davidson förordar att forskaren

ska göra.41 Resultatsammanställningen grundas sedan på utskrifterna som gjordes av de

inspelade intervjuerna samt renskrivningen av den intervju som antecknades.

3.4 Procedur

Jag tog först kontakt med lärarna via telefon och berättade om min uppsats och dess syfte. Jag

frågade också om de var villiga att medverka som intervjupersoner. Några av de tillfrågade

lärarna kunde inte ställa upp av olika skäl, men slutligen hade jag en grupp av tre

gymnasielärare som ställde sig positiva till att medverka och låta sig bli intervjuade. Vi

bestämde tid och plats för intervjuerna. Det bestämdes att vi skulle träffas på respektive

lärares skola. Alla intervjuerna skedde inom loppet av en vecka. Intervjuerna skedde alla i

enskilda rum där vi fick vara ostörda. Jag började med att lova lärarna fullständig anonymitet.

Därefter frågade jag om jag fick tillåtelse att spela in intervjun och alla lärarna förutom en gav

sitt godkännande till detta.

3.5 Vetenskaplig ansats och analysredskap

För att jag skall kunna göra en analys av det material jag får från mina intervjuer, behöver jag

ha en vetenskaplig infallsvinkel. Som utgångspunkt för min tolkning inspireras jag av

hermeneutiken. Eftersom min intervjumetod är kvalitativ och djupgående, anser jag det är

bäst att försöka studera, tolka och förstå hur lärarna arbetar föra att skapa demokratiska

arbetssätt och metoder. Patel och Davidson hävdar att ”hermeneutik betyder ungefär

tolkningslära och är numera en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker

40 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2010). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund. s.

196

41 Patel Runa, Davidsson Bo. (2003). s. 83
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förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen.”42 Med hermeneutiken som redskap

tänker jag försöka dra slutsatser om hur lärarna arbetar med grundläggande demokratiska

värderingar och hur de motverkar främlingsfientlighet. Jag vill använda mig av en

hermeneutiskt ansats när jag gör mina tolkningar, eftersom jag hoppas kunna dra mer

kvalitativa slutsatser än om jag väljer en annan metod. ”Hermeneutiken har fått stå för

kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, ’subjektiv’ och

engagerad.”43 Eftersom intervjun skall vara så kvalitativ som möjligt, vill jag låta

intervjupersonerna tala så öppet och fritt som det går. Enligt Patel och Davidson är en

mänsklig och realistisk verklighet av språklig natur. En hermeneutiker ska därför försöka

förstå denna verklighet genom att tolka hur mänskligt liv och existens kommer till uttryck i

det talade och skrivna språket.44 Jag kommer även att analysera mina resultat genom att

koppla resultaten till min litteraturgenomgång.

När jag gjorde min resultatsammanställning av intervjuerna började jag med att noggrant läsa

igenom utskrifterna av intervjuerna flera gånger. Detta för att försöka skapa mig en förståelse

och en helhet av informanternas utsagor. Jag valde sedan att studera vad varje enskild

informant svarade utifrån varje tematisering. På så vis försökte jag skapa mig en helhetssyn

över varje enskilt tema. Jag valde sedan att göra understrykningar av alla detaljer som kunde

bidra till helheten av sammanställningen. Därefter valde jag att analysera intervjusvaren på

djupet genom att bearbeta textmaterialet ytterligare en gång. Patel och Davidson anser att en

forskare som tolkar en text ska börja med att läsa hela intervjun och försöka förstå helheten av

denna. Forskaren ska sedan läsa olika delar av texten var för sig och på så vis skaffa sig en

förståelse. Forskaren kan sedan pendla mellan dessa båda synsätt.45 Kvale och Brinkman

menar att vid en hermeunetisk tolkning bör forskaren se till den ständiga process som sker

bakåt och framåt mellan delarna och helheten. De kallar detta för den hermeunetiska cirkeln.46

3.6 Validitet och tillförlitlighet

Det är viktigt att verifiera kvalitativ forskning. Om forskaren inte beaktar källkritiska aspekter

av en undersökning, vare sig den är kvalitativ eller kvantitativ, finns ingen anledning att sätta

tilltro till den. Denscombe menar att om forskningen är utan verifiering så saknar forskningen

42 Patel Runa, Davidsson Bo. (2003). s. 28

43 Patel Runa, Davidsson Bo. (2003). s. 29

44 Ibid
45 Patel Runa, Davidsson Bo. (2003). s. 30

46 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2010). s. 226
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trovärdighet.47 För att forskningen ska vara trovärdig och ha hög validitet, hävdar Denscombe

att den måste grunda sig på metoder och tillvägagångssätt som är erkända och accepterade. De

vedertagna kriterierna för att forskningen ska ses som trovärdig är följande:

 Validitet. Detta hänvisar till noggrannheten och precisionen i data. Det handlar också om

lämpligheten i data beträffande den forskningsfråga som undersöks. Den grundlägande frågan är:

”Är data av rätt typ för att undersöka ämnet och har data uppmätts på ett riktigt sätt?”

 Tillförlitlighet. Detta hänvisar till huruvida ett forskningsinstrument är neutralt till sin verkan och

om det skulle vara konsekvent ifall det användes vid en rad olika tillfällen. Detta uttrycks ofta

med frågan: ”Skulle forskningsinstrumentet ge samma resultat vid andra tillfällen (allt i övrigt

lika)?”

 Generaliserbarhet (extern validitet). Detta hänvisar till möjligheten att tillämpa

forskningsfynden på andra exempel av företeelsen. Det handlar om forskningsfyndens förmåga

att förklara, eller förekomma i, liknade företeelser på en allmän eller universell nivå snarare än

att vara något unikt för de(t) särskilda fall som forskningen undersökte.

 Objektivitet. Detta hänvisar till frånvaron av snedvridning i forskningen. Det utmärker forskning

som är opartisk och neutral beträffande forskarens inverkan på resultatet, och det utmärker

datainsamlings- och analysprocesser som är rättvisa och ärliga.48

Denscombe menar att validiteten, eller trovärdigheten, är ett mått på den kvalitativa

undersökningens träffsäkerhet. Forskaren kan aldrig hävda att deras resultat är hundra procent

rätt. Däremot kan trovärdigheten vara hög om forskaren lyckats med att till undersökningen

använda relevanta metoder.49 Denscombe nämner några metoder för som forskaren kan

använda sig av för att stärka validiteten:

Respondensvalidering. Med detta menar Denscombe att forskaren antingen kan återkomma

till sina respondenter för att kontrollera fyndens validitet, eller så kan en granskning från

annan part bekräfta detta.

Grundade data. Om forskaren har tillbringat mycket tid på fältet med sin studie och om

han/hon har lag ner tid på att ingående granska och analysera data, så ger detta en solid grund

för forskaren att stå på. På detta sätt kan forskaren dra trovärdiga slutsatser.50

47 Denscombe, Martyn. (2009). s. 378

48 Denscombe, Martyn. (2009). s. 378-379

49 Denscombe, Martyn. (2009). s. 380

50 Ibid.
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I mitt arbete har jag försökt se till att studera ”rätt” frågor när jag genomförde mina intervjuer.

För att sträva efter en hög giltighet var jag noga med att hålla mig till uppsatsens syfte när jag

formulerade intervjufrågorna (se bilaga intervjuguide). Jag har även arbetat för att utsagorna

ska bli så exakta som möjligt, då jag spelat in två av informanternas svar på band och sedan

transkriberat detta. Därmed anser jag att mina slutsatser är dragna utifrån väl grundade data.

Validera informationen från mina informanter låter sig inte göras då tiden för uppsatsen är

begränsad.

När det gäller tillförlitligheten anser Denscombe att detta är en fråga som kan ställas på

följande sätt: ”Skulle forskningsinstrumentet ge samma resultat om det användes av olika

forskare (allt annat lika)?”51 Det är svårt, menar han, att i någon absolut bemärkelse ta reda på

detta. Dock finns det ett annat sätt att svara på denna fråga, nämligen visa på att forskningen

återspeglar procedurer och beslut som andra forskare kan bedöma som rimligt. Detta kan ses

som ett substitut för möjligheten att upprepa forskningen. Jag är medveten om att

tillförlitligheten kan ha påverkats av att jag är en ovan intervjuare. När jag genomförde

intervjuerna upplevde jag att informanterna var trygga och lugna, vilket kan ha en positiv

inverkan på tillförlitligheten av min undersökning. Denscombe menar också att som en

kontroll av denna tillförlitlighet krävs en tydlig och reflekterande redogörelse av metod och

analys av forskaren.52 Vid opponeringstillfälle kommer min uppsats att genomgå granskning

av metod och resultat, vilket stärker tillförlitligheten för mina resultat.

Jag kan inte hävda att mina resultat är generaliserbara. Meningen med kvalitativ forskning är

heller inte att skapa generaliserbara fynd. Det som forskaren kan göra, är enligt Denscombe,

att ställa frågan: ”I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?”53 Detta

är något som jag försökt eftersträva. Frågan om objektivitet handlar om i vilken utsträckning

kvalitativ forskning kan producera resultat som inte är påverkade av forskaren som

genomförde undersökningen. Jag är medveten om att mina intervjuer inte kan vara fria från

mitt eget perspektiv som tolkare. Som Denscombe uttrycker det: ”Kvalitativa data, oavsett om

det gäller ord eller bilder, är alltid en produkt av en tolkningsprocess…[] den produceras

51 Denscombe, Martyn. (2009). s. 381

52 Ibid.

53 Denscombe, Martyn. (2009). s. 382
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genom det sätt varpå de tolkas och används av forskaren.”54 Därför har jag försökt ha ett så

öppet sinne jag förmår när jag tolkar data, reflekterar och drar slutsatser.

3.7 Forskningsetiska överväganden

I min undersökning har jag tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet har lagt fram ett antal

etiska krav som forskaren bör hålla sig till i sitt arbete. De huvudsakliga kraven är:

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.55 Angående

det första, informationskravet, så har jag informerat intervjupersonerna om vem jag är samt

syftet med min undersökning. Dessutom upplyste jag dem om att det är frivilligt att

medverka. Intervjupersonerna ställde sig positiva till att vara med i undersökningen. För

samtyckeskravets del har jag varit tydlig med att informera intervjupersonerna om att de

själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Även om de direkt ställde sig positiva till att

medverka i undersökningen, så informerade jag dem att de när som helst kan avbryta sin

medverkan.

Jag har försökt att följa konfidentialitetskravet genom att undvika att skriva detaljer som röjer

intervjupersonernas identitet. Intervjupersonerna har själva uppgett att de vill vara anonyma.

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för

forskningsändamål. Uppgifter om enskilda får ej heller användas eller utlånas för

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Detta har jag sett som en självklarhet

att följa i min undersökning.56

54 Denscombe, Martyn. (2009). s. 384

55 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

[Elektronisk version]. Stockholm: Vetenskapsrådet

56 Vetenskapsrådet. (2002).
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4. Resultatredovisning

Här presenterar jag resultatet av de intervjuer som jag genomfört. Jag har valt att tydliggöra

informanternas tankar kring grundläggande demokratiska värderingar, främlingsfientlighet

samt demokratiska arbetsformer.

4.1 Intervjuresultat

Lärarna undervisar i samhällskunskap på gymnasienivå. Lärare A arbetar på ett gymnasium

med yrkesförberedande program i mellansverige. Lärare B och C arbetar på ett gymnasium

med studieförberedande program i mellansverige. Intervjupersonerna har arbetat som lärare

på gymnasienivå mellan 6-11 år.

Jag kommer att presentera mitt intervjuresultat genom att först presentera det som alla

intervjupersoner ställer sig bakom. Därefter kommer jag att belysa det som var mer specifikt

för varje enskild intervjuperson.

4.1.1 Grundläggande demokratiska värderingar

Samtliga lärare i min undersökning beskriver att de aktivt arbetar för att främja elevernas

grundläggande demokratiska värderingar. De berättar att de arbetssätt och metoder de

använder sig av är diskussioner i grupper, tvärgruppsredovisningar, föreläsningar, grupparbete

samt studiebesök. Lärarna beskriver också att de har diskussioner i helklass och i mindre

grupper om aktuella händelser och nyheter. Vid dessa samtal görs alla elever delaktiga och får

säga sin åsikt. Lärarna framhåller för eleverna vikten av att det råder ett tolerant samtalsklimat

där alla elever lyssnar respektfullt på varandra. Sedan diskuterar man de olika synsätten, för

att belysa hur många olika perspektiv och infallsvinklar det finns på en och samma händelse.

Eleverna får även träna sig i att motivera och argumentera för sitt sätt att se. Tillsammans

försöker man komma fram till några ställningstaganden som hela gruppen kan enas om.

Lärarna påpekar här att det är viktigt att ta tillvara de funderingar och förslag på

diskussionsfrågor som eleverna själva kommer med.

Lärarna låter även eleverna få vara med och påverka sin undervisningssituation samtidigt som

de försöker skapa demokratiska arbetsformer i klassrummet. De beskriver att de tillsammans

med eleverna tar vissa demokratiska beslut tillsammans i klassrummet samtidigt som lärarna

ger utrymme för elevstyrt innehåll i undervisningen.
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Lärarna lyfter även fram vikten av att de själva är positiva förebilder. De menar bland annat

att lärare bör ha hög tolerans för olikheter bland elever, skapa demokratiska

undervisningsformer samt ge eleverna inflytande över undervisningen. Samtidigt anser de att

det är viktigt att lärare behandlar alla elever lika samt respektfullt. Lärarna är även eniga om

att det är betydelsefullt att lärare markerar och säger till om någon elev agerar utifrån

ickedemokratiska värderingar.

Lärare A beskriver att eleverna har träffat politiker inför valet. Detta för att försöka få

eleverna att känna att det går att påverka sin omgivning. Lärare A upplever annars att det är

många elever som inte bryr sig i politiska frågor, eftersom det är långt till beslutfattarna i

Sveriges riksdag. De har därför även varit på studiebesök på riksdagshuset i Stockholm.

Enligt lärare A är det många elever som framför sin syn att ”politik är inte intressant”. Hon

menar då att det är viktigt att få eleverna förstå att det berör deras vardag och verklighet. Hon

brukar ställa frågan: ”Men är inte bensinpriset intressant?” Då blir det helt plötsligt något som

eleverna känner berör dem. För att få eleverna att förstå hur rättsväsendet fungerar har de

bland annat gjort studiebesök på Tingsrätten.

Lärare B beskriver att han låter eleverna välja redovisningsformer som främjar demokratisk

ordning. Det är enligt honom viktigt att alla elever ges möjlighet att vara med och yttra sin

åsikt. En av de uppgifter han ger till eleverna är att de får ”bygga ett eget land”. Innan ska

eleverna enskilt ha läst ”urkunden”, den grundläggande teorin bakom demokratin som

beslutsform. De ska också ha gjort en jämförelse mellan styrelseskicket i Sverige och ett annat

demokratiskt land som t.ex. England eller Tyskland. Sedan får eleverna sätta igång och skapa

egna fiktiva länder. De får till uppgift att utse en statschef i valfri form, regering eller annat

styrelseskick. Slutligen ska eleverna presentera sitt fiktiva land för resten av klassen.

Presentationen återföljs av en diskussion där de övriga eleverna får möjlighet att fråga och

kritisera det aktuella landet. Lärare B upplever att detta är mycket lärorikt för eleverna. Han

menar att eleverna lär sig att lyssna på andras åsikter samt att argumentera för sitt eget synsätt.

För att ge eleverna en förståelse för människor som ”hamnat utanför samhället” beskriver

lärare B att skolan anordnar en studieresa till Göteborg. Eleverna får där besöka ett fängelse

och träffa några av de intagna fångarna. De besöker även socialtjänsten och får på så vis en

inblick i hur de arbetar samt ”hur illa det verkligen kan gå för en del människor i samhället”.

Lärare C poängterar vikten av att man som lärare lär eleverna att lyssna när någon talar, även

om de inte håller med om det som sägs. Han menar att eleverna då ska ta det via frågor
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efteråt, men att de absolut inte får avbryta eller på ett negativt sätt kritisera den som talar. Han

menar att eleverna måste lära sig att acceptera att vi alla har olika åsikter, men att man för den

skull inte får gå till personangrepp. Lärare C anser att man här lätt kan få in yttrande- och

åsiktsfriheten, som är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Lärare C menar att det i

detta sammanhang faller sig naturligt att lyfta fram vad som menas med demokrati, eftersom

vårt statsskick är demokratiskt. Han beskriver att han inom ämnet historia börjar undervisa

om ”naturrätten”, som var aktuell under upplysningen. ”Natturrätten” utgår från idén och

synsättet att alla människor är skapade lika till liv, frihet och egendom. Han anser det är

viktigt som historielärare att undervisa om den politiska utvecklingen under de senaste 250

åren. Han vill på så vis få fram att utvecklingen gått från synsättet att alla människor inte var

lika och därför skulle sorteras efter ras, till nuvarande synsätt att vi faktiskt är skapade lika.

Lärare C menar att denna förändring av synsätt och den politiska utvecklingen som skett ger

en bekräftelse till demokratins berättigande. Hans upplevelse är att denna form av

undervisningsmetod skapar en förståelse hos eleverna för de grundläggande demokratiska

värderingarna.

Lärare C beskriver att han i gruppdiskussioner använder sig mycket av jämförelser inom

internationell politik. Det kan t.ex. vara jämförelse mellan brottsoffers rättigheter i USA och

Sverige. Amerikanernas syn på så kallade ”skamstraff”, där en förbrytare får stå på gatan med

en skylt om det brott han/hon begått, är ett annat ämne som han anser passar bra till

gruppdiskussioner. Han använder sig också mycket av de frågor och funderingar som eleverna

själva kommer med. Han ger ett exempel på att det i en klass framkom synpunkter runt att EU

vill styra föräldraledigheten. Han lät då eleverna börja diskutera detta i mindre grupper, för att

sedan ta diskussionen i helklass.

4.1.2 Främlingsfientlighet

Hur bemöter lärarna elever som visar ett främlingsfientligt förhållningssätt? Samtliga lärare

beskriver att de mycket aktivt försöker bekämpa alla former av främlingsfientlighet. De menar

att det är viktigt att bemöta elever som uttalar sig främlingsfientligt med fakta och

sakargument samt konkret påvisa att fördomarna saknar grund. Lärarna ser det också som en

stor fördel om det finns elever som har invandrarbakgrund i klasserna. Detta gör att fördomar

inte får fäste lika lätt, eftersom eleverna då får svårare att generalisera och dra alla elever med

utländsk härkomst ”över en kam”. Eleverna tänker då efter hur de uttrycker sig, när yttrandet

inte blir allmängiltigt utan det berör en klasskamrat. Lärarna berättar även att de i deras skolor

använder sig av olika föreläsare, för att vidga elevernas syn samt ge dem en förståelse för
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andra kulturer. Samtliga lärare berättar att de anordnar temadagar för att motverka

främlingsfientliga strömningar. Lärarna berättar att skolorna har en plan för likabehandling

och mot kränkande behandling. Denna plan används, enligt dem, mest om kränkningar

uppstår.

De hinder och svårigheter som lärarna nämner är när eleverna har med sig främlingsfientliga

åsikter hemifrån. Det svåraste anser de dock är att bemöta elever som är med i

främlingsfientliga grupper eller rörelser.

Lärare A beskriver att Sverigedemokraterna vann valet på skolan under valår 2010. Hon

berättar att hon därför få lägga ner mycket tid och energi på att arbeta med de grundläggande

värdena. Hon poängterar speciellt vikten av allas lika värde oavsett varifrån vi kommer, att

alla ska ges samma möjligheter och förutsättningar samt att inte döma någon på förhand. Hon

pratar också mycket om hur fördomar uppstår och om att man inte kan ”dra en grupp

människor över en kant”. Hon berättar att när de håller på med ”brott och straff” inom ämnet

samhällskunskap hårdnar stämningen genast. Då kommer yttranden som: ”Ja, det är mycket

invandrare i våra fängelser. Det borde vara strängare straff! Hur kan de få vara här om de

begår brott?” Lärare A menar att hon direkt måste ta upp detta till diskussion och bemöta

detta sakligt. Hon upplever däremot att det inte alltid är så lätt om det är många elever i

klassen som har en främlingsfientlig attityd. Hon berättar även att de tagit upp mycket om

symboler och dess betydelse. Enligt henne finns det elever som bär på symbolerna ”järnkors”

och ”west side choppers”. Ibland när skolan haft allvarliga problem med detta, så har de

använt sig av en föreläsare som kommit dit och pratat med eleverna. Lärare A framhåller

vikten av att verkligen ta tag i problemen och inte ignorera det. Hon upplever dock att det kan

vara mycket svårt om de har elever som är med i olika främlingsfientliga rörelser.

Lärare B och lärare C uppger att på deras skola har de inte så stora problem med

främlingsfientliga åsikter bland eleverna. De har många elever på skolan som har utländsk

härkomst och de anser att det bidrar till ett tolerant och respektfullt klimat.

Lärare B förklarar att han ofta debatterar och argumenterar för att generaliseringar är

felaktiga. Dessa diskussioner tar han med eleverna både i klassrummet och i korridorerna.

Han förklarar för eleverna att alla människor är lika. Han uttrycker sig på fäljande sätt:

”Människor är människor och att man inte kan generalisera. Jag diskuterar och argumenterar
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för att generaliseringar är felaktiga och att sådana diskussioner tar jag vart som helst, vare sig

det är i klassrum eller korridorer.”

Lärare C hävdar att det är mycket viktigt att man som lärare ”konfronterar elever som yttrar

sig främlingsfientligt”. Han berättar att han för några år sedan hade en elev som hade

främlingsfientliga och nationalistiska åsikter. Eleven fällde yttranden om Karl XII och att

”svenskarna är världens bästa folk”. Lärare C bemötte detta genom att påvisa att elevens

yttranden inte var belagda med fakta. Samtidigt gav lärare C exempel på fakta som påvisade

motsatsen. Han berättade till exempel att Karl XII red i spetsen för armén och exponerade sig

själv på slagfältet, samtidigt som han hade ansvaret för landet.

Lärare C berättar även att en annan lärare på skolan hade en elev som sa ”sieg heil” under en

lektion. Denna lärare hade då markerat mycket tydligt att detta inte var ett acceptabelt

beteende. Samtidigt tog läraren fram ett socialpsykologiskt material som eleverna fick arbeta

med. Syftet var att få eleverna att tänka till och få en förståelse för hur lätt det är att

människor faller in i otäcka beteenden om de inte tänker efter och tar ett egenansvar för sina

handlingar. Eleverna fick först se ett ”Stanford-Princeton experiment”, där en grupp studenter

som skulle agera fångvaktare plötsligt blev häpnadsväckande brutala. Läraren fortsatte sedan

och visade en rad andra socialpsykologiska experiment. Enligt läraren gav detta mycket bra

resultat och eleverna blev mer eftertänksamma.

4.1.3 Demokratiska arbetsformer

Hur arbetar lärarna för att bedriva en undervisning med demokratiska arbetsformer? Lärarna

beskriver att demokratiska arbetsformer för dem är att ge eleverna inflytande över sina studier

samt skapa arbetsformer där eleverna tränar upp sin samarbetsförmåga. Undervisningen ska

även vara individanpassad utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Lärarna beskriver

även att eleverna får vara med och påverka arbetsform. Eleverna kan välja att arbeta enskilt, i

grupp eller om de vill göra studiebesök. Lärarna låter även eleverna komma med egna idéer,

om det är något speciellt område som de vill fördjupa sig i. Eleverna får även vara med och

påverka examinations- och redovisningsform. De kan välja om de vill göra prov, redovisa

muntligt eller göra en skriftlig redovisning. Lärarna menar att det gäller att skapa ett

tillåtande klassrumsklimat. Detta bidrar till att eleverna blir mer nyfikna och engagerade.

Lärare A poängterar vikten av att tillgodose alla elevers behov och anser att eleverna fritt ska

få välja redovisningsform. Hon menar att det är viktigt att ge eleverna medinflytande och
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därför är det betydelsefullt att alla lärare på en skola har samma strävan. Samarbete mellan

lärare och helheten anser hon är av avgörande betydelse. Utgångsläget för henne är att

eleverna i så stor utsträckning som möjligt får vara med och påverka innehållet i

undervisningen.

Lärare B anser att eleverna ska ges inflytande över både kursupplägg och lektioner. Han

menar att det är skolans uppdrag att få individer att växa och få självförtroende, att elever

känner sig lyssnande på och att de kommer tilltals. Han anser att om vi inte har demokratiska

arbetsformer i skolan, så leder detta till att vi får ett odemokratiskt samhälle med ett elitstyre.

Han beskriver att ”för mig är det jackpott när eleven ringer eller mailar till en lokal politiker

eller riksdagsledamot.”

Lärare C framhåller även vikten av att lyfta fram den del av demokratin som har lätt att

glömmas bort, nämligen rättssäkerheten. Rättsäkerheten i det här sammanhanget är, enligt

honom, att kunna förmedla för eleverna vad som krävs för de olika betygsstegen. Det är

därför viktigt att läraren konkretiserar betygskriterierna redan vid kursstarten.

De positiva effekter som lärarna upplever av demokratiska arbetsformer är att eleverna får

lättare att ta till sig ny kunskap, samtidigt som de uppmuntras till att ta mer ansvar över sina

egna studier. Lärarna menar även att eleverna blir mer aktiva, nyfikna och engagerade både i

debatter i skolan och i samhällslivet. Lärare B hävdar även att demokratiska arbetsformer

främjar elevens självförtroende. Lärare C poängterar även att demokratiska arbetssätt i skolan

har störst effekt när eleven kommer ut i samhället.
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5. Resultatsammanställning och analys

Jag kommer i detta kapitel att koppla samman mitt intervjuresultat med min

litteraturgenomgång samt göra en analys av mitt resultat.

5.1 Grundläggande demokratiska värderingar

Enligt skollagen ska verksamheten i skolan utformas i överensstämmelse med grundläggande

demokratiska värderingar.57 Informanterna beskriver att de arbetssätt de använder sig avför att

främja grundläggande demokratiska värderingar är diskussioner i grupper/helklass,

tvärgruppsredovisningar, föreläsningar, grupparbeten samt studiebesök. Informanterna

berättar också att de har samtal i mindre grupper och i helklass där alla elever görs delaktiga.

Elever får ge sina åsikter och alla elever lyssnar respektfullt på varandra. Sedan diskuteras de

olika synsätten för att belysa hur många olika perspektiv och infallsvinklar det finns på en och

samma händelse. Eleverna får även träna sig att motivera och argumentera för sitt sätt att se.

Tillsammans försöker de komma fram till några ställningstaganden som hela klassen kan enas

om. Informanternas beskrivning av de samtal de för i grupper och i helklass stämmer väl

överens med de kriterier som Englund sätter upp för deliberativa samtal. Englund menar att

deliberativa samtal är samtal där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges

utrymme. Samtalet präglas av tolerans och respekt och det handlar om att lära sig lyssna till

andras argument. Det ska också finnas en strävan att komma fram till temporära

överenskommelser.58 Lärare C i min undersökning anser att man inom deliberativa samtal lätt

kan få in yttrande- och åsiktsfrihet, som är en av grundpelarna i ett demokratsikt samhälle.

Dahl hävdar att yttrande- och åsiktsfriheten är nödvändig för den demokratiska processen.59

Skolverket hävdar att i skolans demokratiuppdrag ingår skyldigheten att arbeta utifrån

demokratiska arbetsformer. Enligt Skolverket innebär detta att eleverna ska ges delaktighet

och inflytande över sitt arbete och inlärningsmiljö.60 Informanterna beskriver att de låter

eleverna vara med och påverka sin undervisningssituation och att de försöker skapa

demokratiska arbetsformer i klassrummet. Informanterna berättar även att de använder sig av

en del demokratiska beslut i klassrummet samtidigt som de ger utrymme för elevstyrt innehåll

i undervisningen. Ingen av informanterna nämner vid intervjusituationerna något om klassråd

57 Skollagen portalparagraf, 1 kap 2§

58 Englund, Tomas. (2003). I: Demokrati och lärande. Jonsson och Roth (red.). s. 68-69

59 Dahl, Robert A. (1999). s. 101-104

60 Skolverkets faktablad om demokrati och värdegrund
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eller elevråd. Skolverket beskriver i sin skrift Skolverkets faktablad om demokrati och

värdegrund att skolorna ska skapa möjligheter åt eleverna att tillägna sig erfarenheter av ett

demokratsikt deltagande. Detta kan enligt Skolverket uppnås via exempelvis klassråd, elevråd

eller andra konferenser där eleverna kan vara med och påverka.61

Informanterna påpekar att det är viktigt att ta tillvara de funderingar och förslag på

diskussionsfrågor som eleverna själva kommer med. Gert Biesta, professor och hedersdoktor

vid Uppsala universitet, hävdar att om eleverna ska utveckla sin demokratiska kompetens

förutsätter det att läraren visar ett verkligt intresse för deras initiativ och förslag.62

5.2 Främlingsfientlighet

I skollagen beskrivs att var och en som arbetar i skolan ska främja aktningen för varje

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som arbetar

inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling så som mobbning och

rasistiska beteenden63. Informanterna berättar att de motverkar alla former av

främlingsfientlighet. De anser det är viktigt att bemöta elever som uttalar sig

främlingsfientligt med fakta och sakargument samt konkret påvisa att fördomarna saknar

grund. Lärare B beskriver att han ofta debatterar och argumenterar för att generaliseringar är

felaktiga. Lärare C hävdar att det är mycket viktigt att lärare ”konfronterar elever som yttrar

sig främlingsfientligt”. Lärare A ger en beskrivning av att hon aktivt arbetar med att sakligt

bemöta främlingsfientliga yttranden. Hon framhåller vikten av att våga se på problemen och

inte ignorera det. Lärarna beskriver också att de använder sig av föreläsare för att vidga

elevernas syn samt ge dem en förståelse för andra människor och dess kulturer. På deras

skolor anordnas även temadagar för att motverka främlingsfientliga strömningar.

Lärarna i min undersökning berättar att de ser det som en stor fördel om det finns elever som

har invandrarbakgrund i klasserna. Enligt dem bidrar detta till att fördomar inte får fäste lika

lätt, eftersom de får svårare att generalisera när yttranden inte blir allmängiltiga utan berör en

klasskamrat. Modigh beskriver också att styrkan i en mångkulturell undervisning är att det

finns olika perspektiv representerade. Elevernas kunskaper och förmågan att sätta sig in i en

61 Ibid

62 Biesta, Gert. (2006). Bortom lärandet. s. 125

63 Skollagen portalparagraf, 1 kap 2§
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annan människas situation ökar om de ges tillfälle att byta perspektiv med varandra i en

ömsesidig dialog.64

Modigh hävdar att i de skolor som lärarna drar nytta av mångkulturalismen skapas ett tolerant

klimat. Lärare B och lärare C beskriver att de har många elever på skolan med utländsk

härkomst och de anser att detta bidrar till ett tolerant och respektfullt klimat. De anser att på

den skola de arbetar på förekommer det mycket sällan främlingsfientliga åsikter och

uttalanden från eleverna. Lärare A däremot berättar att det på hennes skola finns få elever som

har utländsk härkomst. Hon beskriver också att hon lägger ner mycket tid och energi på att

arbeta med de grundläggande värderingarna. Trots detta förekommer det främlingsfientliga

strömningar på skolan och under valår 2010 vann Sverigedemokraterna valet på den skola hon

arbetar på.

Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan,

medan det i skollagen framgår att verksamheten ska upprätta en årlig plan mot kränkande

behandling. Enligt Skolverkets allmänna råd framkommer att dessa två planer kan skrivas

samman i en plan. Skolan ska i denna plan precisera vilka åtgärder man tänker vidta för att

förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.65 Informanterna beskrev att

de på den skola de arbetar på har en plan för likabehandling och mot kränkande behandling.

De berättade att de använde denna plan om det framkommer att det förekommer kränkningar

eller trakasserier på skolan. Däremot var det ingen av informanterna som pratade om att de

använde sig av denna plan i förebyggande syfte.

Jacobsen, Christiansen och Jespersen anser att skolan bör stödja kulturella olikheter.66 Modigh

menar också att lärarna bör låta eleverna berätta om sina kulturer eller lyfta fram elevernas

historiska erfarenheter.67 Ingen av informanterna nämner i intervjuerna något om att de låter

elever med utländsk härkomst berätta och delge sina erfarenheter.

64 Skolverket. (2000). s. 31-32

65 Skolverket. (2009). s. 24-25

66 Jocobsen Bo, Christiansen Irene, Jespersen Christina. (2004). s. 71

67 Skolverket. (2000). s. 31-32
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5.3 Demokratiska arbetsformer

Informanterna beskriver att demokratiska arbetsformer för dem är att ge eleverna inflytande

över sina studier samt skapa arbetsformer där eleverna tränar upp sin samarbetsförmåga.

Undervisningen ska även vara individanpassad utifrån varje elevs behov och förutsättningar.

Skolverket menar att med demokratiska arbetsformer avses att eleverna ska ges delaktighet

och inflytande över sitt arbete och inlärningsmiljö.68 Gunvor Selberg hävdar att elevinflytande

i skolorna är mycket begränsad. Hon hänvisar till studier som visar att eleverna önskar mer

inflytande samt mer utrymme att få gehör för sina idéer och förslag.69 Informanterna berättar

att eleverna på deras skolor får vara med och påverka arbetsform. Eleverna kan välja mellan

att arbeta enskilt, i grupp eller om de vill göra studiebesök. Lärarna i min undersökning låter

även eleverna komma med egna idéer om det är något speciellt ämnesområde som de vill

fördjupa sig inom. Eleverna får även vara med och påverka examinations- och

redovisningsform. Informanterna beskriver också att eleverna kan välja om de vill redovisa

sina kunskaper genom skriftligt prov, muntlig redovisning eller genom att göra en skriftlig

redovisning.

De positiva effekter som informanterna beskriver av demokratiska arbetsformer är att

eleverna får lättare att ta till sig ny kunskap, samtidigt som eleverna uppmuntras till att ta mer

ansvar över sina studier. Informanterna menar även att eleverna blir mer aktiva, nyfikna och

engagerade både i debatter i skolan och i samhällslivet. Skolverket hävdar i sin skrift

Skolverkets faktablad om demokrati och värdegrund att syftet med skolans demokratiska

uppdrag är att förbereda eleverna på att möta samhället och fostra aktiva demokratiska

medborgare.70 Lärare C framhåller även att demokratiska arbetssätt i skolan har störst effekt

när eleven kommer ut i samhället. Lärare B hävdar även att om vi inte har demokratiska

arbetsformer i skolan, så leder detta till att vi får ett odemokratiskt samhälle med elitstyre.

Han beskriver det därför som ”jackpott” när eleven ringer eller mailar till en lokal politiker

eller riksdagsledamot.

68 Skolverkets faktablad om demokrati och värdegrund

69 Selberg, Gunvor. (2001). Främja elevers lärande genom elevinflytande. s. 37

70 Skolverkets faktablad om demokrati och värdegrund
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6. Diskussion

Nedan kommer jag att föra en diskussion kring den metod jag valt för att utföra min

undersökning samt diskutera det resultat jag fått fram i mina intervjuer. Slutligen kommer jag

presentera förslag till vidare forskning inom ämnet.

6.1 Metoddiskussion

Undersökningens resultat och kvalitet är beroende av den metod som jag valt att använda mig

av. Har jag då valt rätt metod? Detta är naturligtvis svårt att svara på förrän jag gjort om

undersökningen med en annan metod. Jag upplever ändock, genom att använda mig av

kvalitativa intervjuer som redskap fick jag möjlighet att få ett fördjupat svar på mina

forskningsfrågor. Detta tror jag inte har varit möjligt om jag använt mig av en kvantitativ

metod. De särdrag som jag fick fram av mina informanter känns också som betydelsefulla och

jag upplever att detta bidragit till en mer mångfacetterad bild av informanternas arbetssätt. I

efterhand kan jag dock se att det vore intressant att komplettera intervjuerna med

observationer. Genom intervjun fick jag en beskrivning av hur lärarna upplever att de arbetar

med att främja demokratiska värderingar hos sina elever. Om jag kompletterat intervjuerna

med observationer skulle det gett mig ett bredare perspektiv och svar på mina

forskningsfrågor. Med tanke på den relativt korta tid som är avsatt för denna uppsats, så fick

jag begränsa min undersökning till att omfatta endast intervjuer.

Två av mina tre informanter gav sitt samtycke till att jag använde mig av ljudinspelning vid

intervjutillfället. Den tredje informanten talade direkt om att han inte ville bli inspelad under

intervjun. Jag fick därför föra anteckningar under intervjuns gång. Av denna anledning blev

det svårare för mig att ställa följdfrågor till denna informant då jag fick koncentrera mig på att

skriva ner allt som han sade. Jag är medveten om att detta kan påverka min tolkning av

intervjun på så vis att det blir svårare att få en djupare förståelse. Jag är också medveten om

att jag är en ovan intervjuare, vilket medför att det kan vara svårt att hinna ställa alla

följdfrågor som jag hade velat ställa. Intervjuerna utfördes på de skolor där informanterna är

verksamma. Vi använde oss av ett rum som låg avskilt för att på så vis inte blir störda under

intervjuns gång. Jag upplevde att informanterna var lugna och avspända. De var också mycket

villiga att svara utförligt på mina frågor.

Jag valde att tolka mina intervjuer med hermeneutiken som analysredskap. Detta på grund av

att jag inspirerats av hermeneutiken och det har tilltalat mig att göra en tolkning och en
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djupare undersökning av hur lärarna arbetar för att främja de grundläggande demokratiska

värderingarna hos eleverna. Jag har aldrig haft för avsikt att göra en faktabaserad redogörelse

av lärarnas arbetssätt och metoder. Jag är också medveten om att jag inte kan dra några

generella slutsatser av min undersökning.

6.2 Resultatdiskussion

Det är intressant att se att den beskrivning informanterna ger av de samtal de för i grupper och

i helklass stämmer till viss del överrens med de kriterier som Englund sätter upp för

deliberativa samtal. Lärarna för samtal där elevernas skilda synsätt ställs mot varandra och de

pratar mycket om att samtalen ska ske på ett tolerant och respektfullt sätt. Eleverna ska

samtidigt sträva efter att respektera varandras åsikter samt komma överens om temporära

överenskommelser. Detta upplever jag som mycket positivt, då Modigh menar att läroplanen

innehåller klara inslag av deliberativ demokrati.71 Däremot uppfyller inte mina informanter

Englunds kriterier om att eleverna ska tränas i att ifrågasätta auktoriteters uppfattningar och

att samtalen ska ske utan lärarledning. En av grundpelarna till att föra en deliberativ

undervisning, tolkar jag utifrån lärarnas beskrivningar, är att läraren måste vara en god

förebild. Lärarna i undersökningen beskriver att de behandlar eleverna likvärdigt och

respektfullt, vilket jag anser är en förutsättning för en deliberativ undervisning. Informanterna

påpekar också att det är viktigt att ta till vara de förslag på diskussionsfrågor som eleverna

själva kommer med. Gert Biesta hävdar även att det är en förutsättning att läraren visar ett

intresse för elevernas förslag och initiativ för att eleverna ska utveckla demokratisk

kompetens.72 Jag tror att det är oerhört viktigt att eleverna upplever att de blir lyssnade på och

att deras förslag hörsammas. Det finns annars stor risk för att eleverna tappar tilltron till

demokratiskt grundade arbetssätt.

Min egen tolkning utifrån intervjuerna är att informanterna använder sig mest av deliberativa

samtal för att främja elevernas grundläggande demokratiska värderingar och aktningen för

varje människas egenvärde. Dessutom använder de sig av studiebesök och föreläsningar. Båda

dessa arbetssätt bygger på att man tar tillvara de kunskaper och erfarenheter som finns i det

omgivande samhället, detta är även något som Lpf 94 förordar. Min egen upplevelse är att det

är viktigt att skolan och samhällslivet har ett nära samarbete. Lärare B beskriver att han

anordnar studieresor till Göteborg. Eleverna får där besöka ett fängelse och träffa intagna

71 s. 6

72 s. 9
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fångar. De besöker även socialtjänsten och där de får möta människor som har det svårt i

samhället. Jag har en övertygelse om att det bästa sättet för att skapa en förståelse för andra

människors situation är genom att möta dem personligen. Det är svårt att skapa samma empati

och medkänsla genom att en lärare återberättar det andra personer har upplevt.

Gutman och Thomson hävdar att de tre principerna för den deliberativa demokratin är

ömsesidighet, offentlighet och ansvarsfrihet.73 Min mening är att lärarna ger en beskrivning

av att eleverna ska ta hänsyn till varandra och lyssna på varandras åsikter. De tränar också

eleverna på att argumentera och att klargöra olika förhållanden. Eleverna är dessutom

ansvariga för varandra genom att de är ålagda att lyssna till varandras argument, även om de

inte delar varandras uppfattning och synsätt.

Modigh och Zackari menar att för att få kunskap om innebörden av begreppet demokrati

måste eleverna få en förståelse för demokratins former.74 Det innebär alltså att eleverna ska ha

kunskap om hur beslut fattas och vilka rättigheter medborgarna i ett demokratiskt samhälle

har. Jag tycker att lärare A ger en bra beskrivning på hur lärare kan arbeta för att öka

elevernas kunskap om den demokratiska beslutsprocessen. Lärare A berättar att hon låter

eleverna träffa politiker, för att de på så vis ska få en förståelse för hur de själva kan vara med

och påverka. Hon låter även eleverna åka på studiebesök till riksdagshuset i Stockholm. Hur

gör man då om elever anser att politik inte är något som berör dem och därför inte intresserar

dem? Lärare A beskriver att hon försöker få eleverna att förstå att det berör deras vardag. Jag

tror att det är oerhört viktigt att eleverna får konkreta exempel på hur politiken påverkar deras

livssituation. Eleverna måste känna att politik är något som berör dem, för att de ska vilja

påverka den demokratiska beslutsprocessen.

Gunvor Selberg hävdar att elevinflytandet i skolorna är mycket begränsad.75 Lärarna i min

undersökning ger dock en klar beskrivning om att de låter eleverna få vara med och påverka

examinations- och redovisningsformer. De berättar också att eleverna kan välja om de vill

redovisa sina kunskaper genom skriftliga prov, muntlig- eller skriftlig redovisning. Detta ser

jag som något mycket positivt att eleverna får inflytande och kan påverka sin möjlighet att

73 s. 6

74 s.9-10

75 s. 8
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redovisa den kunskap de tillägnat sig. Selberg menar att en förutsättning för elevinflytande är

att elever och lärare hör på varandra och att de verkligen möts. Informanterna beskriver att

detta arbetssätt fungerar bra. Detta förutsätter att informanterna lyssnar in och beaktar

elevernas åsikter.

De tre informanterna ger alla en beskrivning av att de arbetar mycket medvetet med att främja

grundläggande demokratiska värderingar. De arbetssätt och metoder de använder sig av är

mycket likartade. Det som skiljer dem åt är att lärare A arbetar på ett gymnasium med

yrkesförberedande program där det finns få elever med utländsk härkomst. Lärare B och

lärare C arbetar på ett gymnasium med studieförberedande program där betydligt fler elever

har utländsk härkomst. Lärare A beskriver att hon har svårt att nå de resultat hon vill, trots att

hon lägger ner mycket tid och kraft på att motverka de främlingsfientliga strömningar som

finns på skolan. Lärare B och lärare C ger en beskrivning av att deras arbete mer befäster och

förstärker de uppfattningar som eleverna redan har. Vad är det som gör att lärare A inte får

lika hård genomslagskraft i sitt arbete mot främlingsfientlighet som lärare B och C? Lärare A

beskriver själv att hon tycker det kan vara svårt i de klasser där främlingsfientliga grupper och

rörelser har fått stor genomslagskraft. Hon berättar också att ”när det blir riktigt hetsk

stämning” kan vi ta en föreläsare till hjälp som pratar med eleverna. I skollagen står att var

och en som arbetar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde.76 Jag ser

här att de strömningar som råder i samhället påverkar skolan i hög grad. Tiden som eleverna

vistas i skolan är förhållandevis liten om man ser till helheten. Det innebär att lärare har en

mycket viktig uppgift när det gäller att motverka främlingsfientliga strömningar och främja

grundläggande demokratiska värderingar.

Informanterna berättade att de aktivt försöker bekämpa alla former av främlingsfientlighet.

Lärarna beskriver att de bemöter elever som uttalar sig främlingsfientligt med fakta och

sakargument. De försöker även konkret påvisa att fördomarna saknar grund. Jag tror att det är

viktigt att lärare inte enbart talar om för elever att de inte får uttala sig främlingsfientligt utan

också följer upp det med konkreta argument. Min övertygelse är att förändring av en

människas synsätt och seende endast kan ske genom en inre process. Detta kräver att

människan får en ökad kunskap och insikt för att på så vis nå en ökad förståelse för sina

medmänniskor. Detta är också själva kärnan i deliberativa samtal. Jag tror däremot inte att

76 s. 1
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man kan skapa någon förändring genom att enbart säga till elever mycket bestämt eller på

olika sätt försöka bestraffa dem.

Modigh hävdar att i de skolor där lärarna drar nytta av mångkulturalismen skapas ett tolerant

klimat.77 Han menar att lärare bör låta eleverna berätta om sina kulturer och lyfta fram

elevernas historiska erfarenheter. Ingen av informanterna i min intervjuundersökning beskrev

något om att de låter elever med utländsk härkomst berätta och delge sina erfarenheter. Min

egen upplevelse är att lärare alltför ofta inte tänker på att låta elever berätta om det de är stolta

över från sitt hemland. Det är lätt att vi tycker synd om elever som kommer från krigshärjade

och fattiga områden och därför glömmer bort att det även finns mycket av deras kulturarv som

de är stolta över. Vi här i västvärlden är också påverkade av hur massmedia framställer de

fattiga och krigshärjade områdena. Det är sällan som ländernas kulturella värden lyfts fram,

då det saknar nyhetsvärde. Det finns också människor i samhället som anser att

flyktingfamiljer ska vara tacksamma för att de får komma till Sverige. Jag har en övertygelse

om att alla människor har behov av att känna sig sedda och respekterade. Därför är det oerhört

viktigt att lärare hjälper eleverna att lyfta fram deras kulturarv och det som gör att de känner

stolthet för sitt land. Jag tror att detta är betydelsefullt för elevernas identitetsutveckling och

deras självkänsla.

Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska alla skolor ha en plan för likabehandling och

mot kränkande behandling.78 I denna plan ska framgå vilka åtgärder skolan tänker vidta för att

förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Det ska också framkomma

hur man tänker agera om det visar sig att det förekommer trakasserier och kränkande

behandling på skolan. Det som jag tycker är intressant är att alla informanterna nämner att de

har en likabehandlingsplan som de använder om det visar sig att någon elev blir utsatt för

kränkningar eller trakasserier. Däremot är det ingen av informanterna som nämner att de

använder planen i förebyggande syfte. I planen ska det framgå vilka mål skolan har samt vilka

åtgärder som man tänker vidta under läsåret för att förebygga att trakasserier och kränkningar

uppstår. Ingen av informanterna nämnde dock något om detta. De presenterade enbart sitt eget

sätt att arbeta.

77 s. 10-11

78 s. 3
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6.3 Didaktiska slutsatser

Deliberativa samtal bör vara ett naturligt inslag i undervisningen. Läraren bör dessutom vara

en god förebild och behandla eleverna respektfullt, vilket är en förutsättning för deliberativ

undervisning. Denna form av undervisning främjar elevernas grundläggande demokratiska

värderingar och aktningen för varje människas egenvärde. Eleverna får också lära sig

argumentera för sina ställningstaganden samt att på ett respektfullt sätt lyssna till andras

argument. För att eleverna ska få en förståelse för demokratins former krävs att de har

kunskap om hur beslut fattas och vilka rättigheter medborgarna i ett demokratiskt samhälle

har.

Det är viktigt att eleverna har inflytande över undervisningen och att de ges möjlighet att

kunna påverka examinations- och redovisningsform. För att detta ska fungera krävs att elever

och lärare hör på varandra och att eleverna upplever att deras åsikter tas på allvar. Om

eleverna upplever att de kan vara med och påverka sin skolsituation, bidrar detta till att de

utvecklas till demokratiska medborgare. För att skapa ett fungerande mångkulturellt samhälle

är det viktigt att läraren lyfter upp de kulturella värdena som elever med utländsk härkomst

bär med sig från sina hemländer. Om eleverna känner att deras bakgrund är viktig så stärks

deras självkänsla och identitet. Detta bidrar till att de känner sig respekterade i klassen och det

blir lättare för alla eleverna att samspela.

6.4 Förslag till vidare forskning

Under tiden som jag arbetat med min undersökning har jag ställt mig frågan, om hur eleverna

upplever undervisningen som demokratiskt fostrande. Stämmer deras upplevelser överens

med lärarnas syn och åsikter och vad skulle jag fått för resultat om jag intervjuat lärare som

undervisar i andra ämnen än samhällskunskap? Följande frågor upplever jag därför vara

relevant till vidare forskning:

 Vilka arbetssätt och metoder upplever elever på gymnasieskolan att lärare använder

sig av för att främja grundläggande demokratiska värderingar?

 Arbetar lärare som undervisar i ämnet samhällskunskap mer med demokratiska

värderingar än lärare som undervisar i andra ämnen?
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Bilaga - Intervjuguide

Tematisering

 Inledande allmänna frågor

 Grundläggande värderingar

 Främlingsfientlighet

 Demokratiska arbetsformer

1. Inledande allmänna frågor

1.1 Hur många år har du i yrket?

1.2 Vilka ämnen undervisar du i?

1.3 Hur ser du på ditt uppdrag som gymnasielärare?

2. Grundläggande demokratiska värderingar

2.1 Hur kan man utveckla elevernas demokratiska medvetenhet? Vilka är möjligheterna? Vad

finns det för hinder?

2.2 Hur lägger du upp din undervisning för att främja de grundläggande demokratiska

värderingarna och aktningen för varje människas egenvärde?

2.3 Vilka arbetssätt och metoder använder du dig av?

3. Motverka främlingsfientligt förhållningssätt

3.1 Upplever du att det finns främlingsfientliga åsikter bland eleverna på skolan?

3.2 Hur bemöter du elever som visar upp ett främlingsfientligt förhållningssätt.?

3.3 Har det förekommet att elever har trakasserats på grund av sin etniska tillhörighet?

Om svar ja:

Hur har dessa trakasserier visat sig?

Hur arbetade du/ni för att få slut på dessa kränkande behandlingar?

4. Demokratiska arbetsformer

4.1 Vad är din syn på demokratiska arbetsformer i klassrummet?

4.2 Hur arbetar du för att bedriva en undervisning med demokratiska arbetsformer?

4.3 Hur går du praktiskt tillväga?

4.4 Vilka positiva effekter upplever du i arbetet med demokratiska arbetsformer?

4.5 Upplever du några hinder i arbetet med demokratiska arbetsformer?


