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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att undersöka idéer om samtal för lärande genom att studera 

innehållet i fyra olika läromedel i svenska och samhällskunskap för mellanstadiet. Studien tar 

avstamp i läroplansteorin som betraktar läromedel som läroplanens förlängda arm och därmed 

en statlig styrfaktor samt ett institutionellt erbjudande om mening. Med hjälp av att använda 

idealtyper som analysverktyg baserade på samtalskategorierna undersökande, konverserande, 

debatterande och instruerande samtal kompletterat med att undersöka huruvida samtalen är 

kunskapsutvecklande, kunskapskontrollerande, personlighetsutvecklande och/eller 

demokratifostrande har studien avsett att besvara frågeställningarna: Vilka typer av samtal 

framträder i materialet?, Vad syftar samtalen till att uppnå?, Finns det några 

samtalsrelaterade skillnader mellan de båda ämnena? Resultaten visar att samtliga läromedel 

innehöll idéer om samtalets roll för lärande, men skiljer sig i åt i både syfte och realisering. 

Korrelationen mellan läromedlen och läroplanen visar sig också vara tydlig på så vis att 

läromedlen konkretiserar läroplanens innehåll.  

 
 
 
 
 
Nyckelord: Samtal, Läromedelsanalys, Samhällskunskap, Svenska, Idéanalys.  
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1. Inledning 
Mitt i skrivandet av denna uppsats slår de senaste resultaten från PISA ner som en bomb i 

media. Svenska elevers kunskapsresultat når nya bottennivåer och Sverige placerar sig 

numera på plats 38 av 45 bland OECD-länderna. Rösterna kring, vad DN:s Maciej Zaremba 

kallar för det svenska skoldebaclet, höjs än en gång och pekar på bristande lärarkompetens, 

reformpedagogikens misslyckande och reformpolitiskt tvära kast (Zaremba, 2013). Det är 

svårt att orientera sig bland felsökandet då det ofta präglas av ideologiska trossatser och 

normativa spekulationer om anledningarna till varför den välutbildade västvärlden får se sig 

omsprungen av asiatiska stjärnskott såsom Singapore, Shanghai och Hongkong (Wolodarski, 

2013). PISA-resultaten visar att flickor generellt presterar bättre än pojkar, att nästan alla 

elever tappar i matematik samt att lågpresterande elever tappar mest i läsförståelse och 

naturvetenskap (Skolverket, 2013). Det sistnämnda föranleder en diskussion om det fria 

skolvalet och dess påverkan på kunskapsskillnader skolor emellan, då det visar sig att under 

2000-talet har avståndet mellan den bäst och sämst presterande skolan fördubblats i 

naturvetenskap och tredubblats i läsförståelse (TT, 2013).  

 

Kanske är det så att svensk skola behöver stabila spelregler och långsiktig arbetsro istället för 

politiska ’quick fixes’ baserade på normativa antaganden om hur kunskap bäst tillskansas 

(Wolodarski, 2013), för att kunna få tid till att finna undervisningsmetoder som leder till ett 

förbättrat lärande, också bortom ambitionen av att hamna på internationella 

skolundersökningars topplistor. Enligt den nuvarande läroplanen, Lgr 11, har den svenska 

skolan ett dubbelt uppdrag, vilket innebär att den dels har till uppgift att öka elevers 

kunskaper, dels att fostra dem till demokratiska medborgare. Å ena sidan har oron för elevers 

sjunkande prestationer i internationella kunskapsmätningar lett till att fokus, de senaste åren, 

lagts på kunskapsuppdraget. Å andra sidan har samtalet förts fram som en viktig aspekt av 

demokratiarbetet för att ge elever möjlighet att delta i demokratiska praktiker (Andersson 

2012: 9, 15; Skolinspektionen, 2012; Englund 2000: 5). I denna kontext blir det relevant att 

undersöka idéer om samtal som medel för lärande.   
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2. Bakgrund  
Läroplanens och kursplanernas innehåll är lärares och övrig skolpersonals uppgift att följa och 

inkorporera i undervisningen. Styrdokumenten tillkommer efter att förslag från Skolverket 

reviderats av regeringen för till sist beslutas om i riksdagen. Ytterst är det därmed riksdagens 

beslut som genom skolans styrdokument förmedlar de normativa idéer som elevers lärande i 

skolan bygger på (Englund et al. 2012: 9). Enligt Lgr 11 ska skolan förbereda elever för en 

framtida arbetsmarknad samtidigt som den ska skapa utrymme för dem att forma en 

värdegrund som ryms inom det demokratiska samhällets ramar. Kunskapsmätningarnas 

resultat har lett till att regeringen har satsat på vad den benämner som en kunskapsskola, 

vilken kännetecknas av lärarens centrala roll i undervisningen (Andersson 2012: 9, 15). 

Utbildningsministern, Jan Björklund, argumenterar för katederundervisning som han menar 

innebär att ”lärare skall förklara, berätta, inspirera och repetera i helklass” (Ibid: 16). 

Samtidigt måste skolan ta ställning till Skolinspektionens rapport från förra året där den pekar 

på nödvändigheten av ett förbättrat demokratiarbete inkluderande ett större inslag av 

demokratiska samtal (Skolinspektionen, 2012) för att också kunna fungera som en arena för 

att diskutera komplexa och kontroversiella frågor, vilket fodrar såväl intellektuell som 

emotionell bearbetning (Liljestrand, 2011).  

 

Intresset för att undersöka och förstå människors lärande går att följa lång tid tillbaka och 

visar sig härmed vara lika aktuellt idag (Säljö, 2000: 11). I Lgr 11 benämns kunskap som ett 

mångtydigt begrepp med ett flertal olika uttrycksformer såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Skolundervisningen ska enligt läroplanen inkludera alla delarna samtidigt som 

den måste kunna förmedla helheten (Lgr 11 2011:10). Samtalet som undervisningsmetod 

sträcker sig långt tillbaka i tiden med Sokrates som en tidig förespråkare av det fria, 

utforskande samtalet (Pihlgren 2010: 13-4). I modern lärandeteori har samtalet som 

undervisningsmetod sina rötter i social lärandeteori som ser lärande som språkligt till sin 

natur då det anses uppstå i mänskliga, kommunikativa praktiker. Därför läggs fokus på hur 

deltagande i dessa praktiker kan åstadkommas och innebär också att den lärande får rollen av 

en meningsskapare (Säljö 2000: 34; Biesta 2007: 47). Samtal i undervisning har diskuterats 

flitigt de senaste decennierna och framträder som deliberativa, dialogiska och sokratiska 

samtal (Hultin 2006: 17). I enlighet med ett läroplansteoretiskt antagande om läromedlens 

styrande effekt på undervisningen (Skolverket 2006: 9) är jag intresserad av att undersöka 
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läromedels samtalsrelaterade innehåll i ämnena svenska och samhällskunskap, om det finns 

några skillnader ämnena emellan samt vilket lärande samtalet syftar till att uppnå.   

3. Tidigare forskning 
Detta avsnitt avser att presentera de senaste decenniernas samtalsforskning samt ge en 

tillbakablick på svensk-respektive samhällskunskapsämnets moderna historia. Jag har ej 

funnit några studier som behandlar samtal i läromedel med idéanalys som metodval. Däremot 

finns det många studier som belyser läromedel ur ett läroplansteoretiskt perspektiv med 

innehållslig idéanalytisk metod, däribland: Läroböckers idéer om demokratiskt deltagande - 

en idéanalys av tre läroböcker inom tre läroplaner av Jon Rask och Sepideh S. Wägner 

(2012) vid Uppsala universitet; Meningserbjudanden i läroböcker för samhällskunskap. En 

studie av läroböcker för yrkes- och studieförberedande gymnasieprogram av Sanne Eriksson 

& Reneé Igevik (2012) vid Uppsala universitet samt Människan i religionsboken. Textanalys 

ur ett genusperspektiv av fyra läroböcker om religionskunskap av Helén Gunnarson och 

Malou Veberg (2009) vid Högskolan i Halmstad. Dessa arbeten undersöker olika aspekter av 

läromedels innehåll och har analyserat idéer om demokratiskt deltagande, 

meningserbjudanden avseende medborgarfostran samt hur människan framställs ur ett 

genusperspektiv. Samtliga studier visar på hur ideologiska budskap kommer till uttryck i 

innehållet och att det föreligger skillnader mellan de olika läromedlen. Resultaten påvisar hur 

läromedlen till stor del påverkas av utgivningsår, men också att vissa läromedel inte följer den 

aktuella läroplanen trots att dess författare hävdar att det är så.  

 

3.1 Samtalsforskning  
Intresset för samtal i skolan har stigit markant de senaste två decennierna både som 

undervisningsmetod och som en social och meningsskapande process, men också dess 

demokratiska potential har diskuterats. Detta intresse visar sig också i ökad forskning med 

grogrund i social lärandeteori och språkfilosofiska teoribildningar där språkets och 

kommunikationens roll i lärandet är central, vilket med stor sannolikhet hänger samman med 

att det i Lpo 94 lades stor vikt vid utveckling av elevers kommunikativa färdigheter (Aukrust 

2003: 167; Tengberg 2011: 16). Redan i forskning som presenterades i slutet på 70-talet stod 

samtalet i fokus genom att man undersökte repliklängd, turbyten och allmänna 

samtalsmönster. Resultaten visade att den frekvent förekommande IRE/IRF-strukturen 

(initiation-response-evaluation/feedback), som ett konversationsmönster där läraren ställer en 
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fråga som eleven ger svar på som utvärderas/följs upp av läraren. Frågorna, som är 

retoriska/icke-autentiska, har ett givet svar, syftar till kunskapskontroll och uppmuntrar inte 

eleverna till eget tänkande. Parallellt med denna forskning pågick andra studier som 

undersökte samtalens tidsfördelning både mellan lärare och elever och elever emellan och 

kom fram till att läraren upptog ungefär två tredjedelar av klassrummets sammanlagda taltid. I 

dessa studier tydliggjordes också lärarens roll som kunskapsförmedlare där elevens uppgift är 

att memorera fakta för att kunna återge det av läraren önskvärda svaret. Detta 

undervisningssätt som benämns ”the transmission model” inom forskningen tillhör en äldre 

kunskapssyn än social lärandeteori (Aukrust 2003: 169; Tengberg 2011: 32). Forskningen 

visade att recitationsmodellen, där IRE/IRF-strukturen, icke-autentiska frågor samt lärarens 

samtalsdominans ingår, är den mest frekvent använda modellen världen över. De tidiga 

studierna riktade stark kritik mot modellen som den ansåg hämma elevers eget tänkande och 

lärande då deras uppgift enbart bestod av att reproducera kunskap och menade att en jämnare 

fördelad taltid mellan elever och lärare samt en undervisningen baserad på autentiska frågor 

med en öppen karaktär skulle ge eleverna möjlighet att utveckla självständiga resonemang 

(Tengberg 2011: 35; Aukrust 2003: 177). Då den autentiska frågan saknar ett av läraren givet 

svar blir själva frågeställandet en genuin handling, vilket ansågs leda till ett mer engagerat 

elevdeltagande (Tengberg 2011: 32-3; Pihlgren 2010: 45). Tengberg menar att ”by asking 

authentic questions and not prespecifying answers, teacher open the floor to student 

interpretations signaling to students that their ideas – and not just those presented in their 

textbook – are important and can provide opportunities for learning (2011: 33-4).”  

 

Dessa studier har dock i sin tur stött på kritik då andra forskare menade att den pedagogiska 

frågans kvalité måste bedömas utifrån sitt sammanhang, exempelvis kan icke-autentiska 

frågor vara effektiva när det handlar om att synlig- och tillgängliggöra ett ämnesinnehåll. 

Vidare visade andra studier att det inte var IRE/IRF-strukturen i sig som var avgörande för 

inlärningsresultatet utan i vilken utsträckning läraren byggde vidare på elevernas resonemang 

samt att enbart ökad taltid har ingen positiv effekt på lärandet utan samtalen måste vara 

intellektuellt utmanande för att eleverna ska ha möjlighet att pröva och utveckla sina utsagor 

(Aukrust 2003: 177-8; Tengberg 2011: 36). Pihlgren argumenterar för att det pedagogiska 

samtalet är en aktivitet som ”riktas mot att upptäcka, förstå nya saker, lära ut och lära sig på 

ett icke-auktoritärt sätt”, men medger att det finns svårigheter att genomföra det i skolans 

värld (2010: 28). Andra samtalskomponenter som anses ge positiva lärandeeffekter är uptake 

och high-level evaluation, vilket innebär att läraren genom att väva in elevkommentarer i sina 
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följdfrågor ger eleverna inflytande över samtalets innehåll samt utveckling (Tengberg 2011: 

37).  

 

3.2 Ämneshistorik 

3.2.1 Svenskämnets konceptioner 

Malmgren (1996) urskiljer tre olika ämneskonceptioner som konkurrerar om utrymmet i 

svenskundervisningen inkluderande kursplan, läromedel och ämnesdebatten - svenska som ett 

färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne samt svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Konceptionerna är teoretiskt konstruerade och återfinns sällan i 

sin renodlade form i undervisningssammanhang utan förekommer oftast i olika grader 

beroende på åt vilket håll läraren strävar. Samtalet får olika betydelser inom de olika 

konceptionerna. Svenska som ett färdighetsämne kan beskrivas som en 

svenskämneskonception där elevers färdigheter skall formaliseras. Detta sker genom isolerad 

färdighetsträning där olika språkliga delfärdigheter tränas separat från varandra för att 

slutligen appliceras i elevens språkliga sammanhang. Då undervisningen är centrerad kring 

tekniska färdigheter är undervisningens innehåll sekundärt och tenderar till att undvika de 

humanistiska grundfrågorna såsom demokrati, makt och mobbning. Svenskämnet ses som ett 

språkämne med syfte att vara eleverna till praktisk nytta i vardagen. I den andra konceptionen, 

svenska som ett litteraturhistoriskt ämne, bygger undervisningens innehåll framförallt på 

litteraturläsning. Dess syfte är att förmedla en kollektiv, kulturell referensram – ett kulturarv 

till den yngre generationen. Traditionellt utgjordes materialet av en svensk litterär kanon för 

att senare inkludera erkända västerländska verk. Ämnet ansågs ha en 

personlighetsutvecklande effekt som också inkluderade språklära, men behandlade litteraturen 

och språket som två olika delar. Inom svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, utgår 

undervisningen från elevernas erfarenheter, språk och föreställningar för att i mötet med 

andras erfarenheter, språk och föreställningar få syn på och samtala om likheter och olikheter. 

I konceptionen funktionaliseras färdighetsträningen genom användning av autentiskt, 

sammanhängande material i kommunikativa, elevnära pedagogiska praktiker, vilket ses som 

en förutsättning för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Därmed får innehållet och 

elevers intressen samt sociala kontexter en viktig roll (Malmgren 1996: 87-9; Bergöö 2005: 

42-6).  
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Molloy (2002) diskuterar svenskämnets potential som ett demokratiämne och argumenterar 

därmed för ytterligare en ämneskonception. Hon menar att svenskämnet besitter stora 

möjligheter att inkludera läroplanens demokratiska uppdrag genom litteraturläsning och 

efterföljande samtal, då skönlitteraturens rika innehåll kan fungera som plattform för många 

demokratifrågor. Hon diskuterar en tematisk samverkan med samhällskunskapsämnet som är 

det ämne som traditionellt har behandlat demokratifrågorna och föreslår det deliberativa 

samtalet som ett sätt att fläta dem samman (Molloy 2002: 317-20; Molloy 2003: 42). I de tre 

ämneskonceptionerna får samtalet olika betydelse där man kan tänka sig att samtalets inom 

svenska som färdighetsämne får en mestadels konverserande betydelse som syftar till 

kunskapskontroll där eleverna demonstrerar den kunskap de tillskansat sig för läraren. Inom 

svenska som litteraturhistoriskt ämne är samtalet knutet till att förmedla litterära verks 

budskap medan det inom svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne antar en mer 

undersökande karaktär för att i Molloys idé om svenska som demokratiämne handla om ett 

deliberativt samtal.  

 

3.2.2 Samhällskunskap som skolämne 

Sandahl beskriver ett ämne där åsikterna går isär om vilka kunskaper ämnet ”ger, ska ge och 

bör ge” (Sandahl 2011: 26). Samhällskunskapsundervisningens primära syfte skiljer sig 

beroende på vilket perspektiv som antas och kan därför vara att fostra goda demokratiska 

medborgare likaväl som att ge elever kunskap om samhällsrelaterade frågor, men ska enligt 

Lgr 11 omfatta båda delarna. Samhällskunskapsämnet har sin grund i 

medborgarkunskapsämnet som utvecklades under 1930-talet och ”förespråkade borgerlig 

demokrati, medborgaranda, upphöjd moral och effektivitet” (Ibid: 28). Andra världskrigets 

slut kom att innebära att fokus lades på den demokratiska fostran och utvecklades vidare till 

ett ämne med uppgift att, ur olika perspektiv, belysa vad det innebar att vara människa i 

samhället. Under 1960-talet hamnade ämnets fokus på samhälleliga förändringar och 

demokratifostran fick åter en stark roll. Numera kan ämnets kärna sägas vara 

medborgarfostran och syftar till att dels förmedla gemensamma värden och traditioner, dels 

utveckla elevers förmåga att kritiskt värdera och ta ställning. Kritiska röster menar att 

kunskapsförmedlingens fokus på förberedelser för elevers demokratiska deltagande som 

vuxna sker på bekostnad av det utrymme som ges för att utveckla elevers kritiska tänkande 

genom deltagande i samtida demokratiska praktiker. Samtalets betydelse har växt i takt med 
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ämnets fokus på medborgarfostran samt kravet på elevers deltagande i demokratiska 

praktiker, men har en underordnad roll i de kunskapsförmedlande delarna (Sandahl 2011: 26-

8; Bronäs & Selander 2002: 75-9).  

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Läroplansteori - läromedlens roll i undervisning 
Inom läroplansteorin ses läroplanen som statens primära ideologiska instrument för styrning 

av skolan då den gestaltar de värden, kunskaper och normer som anses grundläggande för en 

samhällsmedborgare att besitta. På så vis fungerar läroplanen i förlängningen också som ett 

samhälleligt styrinstrument. Läroplanen kodifierar utbildningens syfte, innehåll samt mål, 

vilka läroplansteorin syftar till att avkoda och därigenom belysa skolans innehåll, dialogen 

kring innehållet samt kontrollen av elevers lärande för att bidra till utbildningsdiskussioner 

och målreformering, och därmed påverka skolans utveckling. Inom detta perspektiv är frågor 

om kunskap och lärande centrala, då olika kunskapssyner, genom politisk styrning, sätter sin 

prägel på olika läroplaner (Englund et al. 2012: 9-10, 54). Kunskapsbegreppet har influerats 

av olika lärandeteorier och utvecklats genom tiderna och kommit till att inkludera färdigheter, 

fått en kontextuell betydelse samt identifierats med olika kunskapsformer såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Carlgren föreslår en användning av kunskapande 

istället för kunskap för att markera synsättet på kunskap som en process, något som är i 

konstant rörelse. Svenska läroplaner har gått ifrån att vara starkt innehållsbaserade till att bli 

mer mål- och resultatstyrda och under det senaste decenniet har tyngdvikten hamnat på 

resultatstyrning (Englund et al. 2012: 9; Carlgren 2012 : 118, 136).  

 

Läromedel sett som ett vitt begrepp kan användas i samband med det vidgade textbegreppet 

och innefattar då förutom skriven text också bild- och ljudmedier producerade i undervisande 

syfte. De kan också delas in i kategoriseringen basläromedel, som utgörs av 

lärobok/textbok/grundbok, och läromedel som utgörs av arbetsböcker, övningshäften, IKT-

läromedel (Mattlar 2008: 19). Läroplansteorin ser läromedel som en statlig styrfaktor då de 

var och oftast fortfarande är läroplanens förlängda arm (Skolverket 2006: 9). Forskning visar 

läromedels fortsatt starka influens på undervisningen ifråga om val av innehåll och 

konkretisering av innehåll då få lärare väljer att arbeta helt utan läromedel, trots att läroplanen 

har förordat en annan sorts pedagogik än kunskapsförmedling. Läromedlen har istället 

anpassat sig till de nya läroplanernas krav och erbjuder ett upplägg som konkretiserar läro- 
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såväl som kursplaner (Mattlar 2008: 20-1). Den roll läromedel spelar påverkas av lärarens 

kunskapssyn och dennes lärarstil, men också av det aktuella ämnet. Mer hierarkiskt 

uppbyggda ämnen såsom matematik och språk är mer beroende av en lärobok än exempelvis 

bildämnet. Tidigare reglerade staten läromedelsval- och användning på mikronivå då 

läroplanen mer detaljerat föreskrev undervisningens innehåll och genomförande. Då 

läroplanen numera är resultatstyrd har den enskilde läraren både större ansvar och frihet att 

välja lämpliga läromedel för att uppnå de, enligt läroplanen, önskvärda resultaten. Faktorer 

som påverkar lärares val av läromedel är exempelvis skolans ekonomiska resurser, deras egen 

ämneskompetens och kunskapssyn, elevers behov och förutsättningar samt styrdokumenten 

inkluderande läroplan, kursplaner och betygskriterier (Skolverket 2006: 9-10, 13-4, 21, 25). 

Läromedel har en legitimerande funktion då lärare ger upp en del av sitt handlingsutrymme 

för att genom användning av ett läromedel försäkra sig om att man följer läroplanen. På så vis 

blir läromedlet lärarens tolkning av läroplanen och gestaltar lärarens och elevernas 

överenskommelse om vilka mål som gäller för undervisningen (Mattlar 2008: 21). Utifrån 

detta perspektiv blir det relevant att undersöka idéer om samtal i läromedel som någonting 

som ”påbjuds” och är styrande för elevernas meningsskapande och lärande. Det vill säga att 

läromedlet betraktas som ett institutionellt styrande innehåll som bidrar till att visst 

meningsskapande och lärande möjliggörs (Englund 2004: 14). 

 

4.2 Teorier om samtal och teorier om lärande 

4.2.1 Teorier om samtal 

Nedan följer en presentation av de pedagogiska samtalsformer som diskuterats mest i 

kommunikationsförbättrande syfte under de senaste åren - deliberativa, dialogiska samt 

sokratiska samtal, vilka alla har kopplingar till social lärandeteori. Samtalen besitter många 

likheter, men skiljer sig i prioriteringen av skolans demokrati- respektive kunskapsuppdrag 

(Hultin 2006: 17) och kan placeras i olika kategorier beroende på vad samtalen syftar till att 

uppnå. Det som Englund benämner som den goda, meningsskapande kommunikationen, 

arbetar ständigt med att finna balans mellan lärandet och omdömesbildningen (Englund 2007: 

10-1).  

 

Att fostra demokratiska medborgare har varit ett viktigt mål i svensk undervisning ända sedan 

andra världskrigets slut. Ändå deltar allt färre medborgare i samhällets demokratiska 

processer (Pihlgren 2010: 12). Detta trots ökad utbildningslängd och ett utökat antal timmar 
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av samhällskunskapsämnet, vilket har gett utrymme för kritiska röster angående 

undervisningens genomförande (Andersson 2012: 12). Jurgen Habermas deliberativa 

demokrati som lanserades i början på 1980-talet ligger till grund för pedagogiska teorier om 

deliberativ undervisning. Enligt Andersson utgår Habermas teori från att människors 

gemensamma värld byggs upp av språk och kommunikation. Det är genom kommunikationen 

vi skapar normer och uppfattningar om hur världen ser ut och deltagande i samtalet innebär 

att man ”lyssnar, överväger, söker argument och värderar olika ståndpunkter för att utveckla 

sin förståelse för sina egna och andras åsikter” (Ibid: 28), vilket kommer att utgöra grunden 

för de ställningstaganden de slutligen väljer att göra.  

 

Deliberativa samtal har sin grund i modern demokratiforskning i vilken kommunikationen är 

central och fick fäste i Sverige i början av 2000-talet i samband med att 

Demokratiutredningens slutrapport förespråkade deliberativ demokrati och att 

utbildningsdepartementet lanserade ett omfattande värdegrundsprojekt. Genom att delta i 

öppna, prestigelösa samtal, där det finns utrymme att både uttrycka sina egna åsikter och att 

överväga andras argument, hävdar den deliberativa demokratiteorin att människor utvecklar 

sitt lärande då förståelsen för innehållet, för andras sätt att tänka och för nya perspektiv ökar 

(Ibid: 9, 28). Det deliberativa samtalet brukar i utbildningssammanhang åberopas mest på 

grund av dess starka anknytning till skolans demokratiska värdegrund och därmed dess 

möjlighet att öka elevers demokratiska kompetens (Englund 2000: 5). Englund menar att det i 

skolan uppstår mängder av situationer som inkluderar möten mellan olika uppfattningar, 

värderingar, åsikter som kan användas som utgångspunkt för meningsfulla samtal som vilar 

på en pluralistisk grund. Dessa samtal har potential att förutom att vara meningsskapande 

också vara kunskapsutvecklande och därmed öppna upp för möjligheten att arbeta parallellt 

med skolans dubbla uppdrag (Englund 2007: 12). Han hänvisar till det elevaktiva arbetssätt 

som deliberativa samtal kräver i förhållande till den traditionella kunskapsförmedlingen, 

vilken han menar ofta har bestått av långa lärarmonologer i kombination med 

kunskapsreproduktion (Englund 2000: 13). Englund poängterar att det inte finns några exakta 

kriterier för vad som kännetecknar ett deliberativt samtal, men nämner ett antal karaktäristika 

som också kan fungera som riktlinjer då man behöver utröna huruvida ett samtal varit 

deliberativt eller inte (Ibid: 6).  
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Karaktäristika för deliberativa samtal: 

 

• olika argument samt skilda synsätt ges utrymme 

• präglas av tolerans och respekt för de andra deltagarna 

• en kollektiv strävan mot överenskommelser   

• ifrågasätter auktoriteter och/eller traditionella uppfattningar 

• kräver ej direkt lärarledning 

 

Enligt Englund utgör de tre första punkterna det deliberativa samtalets inre kärna – ett samtal 

som blottlägger och klargör skiljaktigheterna med en strävan efter att finna en lösning, om än 

en tillfällig sådan, som alla parter kan skriva under. Överenskommelsen kan vara den att man 

inte kommer fram till en lösning utan bestämmer att man måste söka efter nya infallsvinklar. 

Deliberativa samtal fungerar som en bas för diskussion som förutsätter en gemensam 

referensram där förståelse och respekt är ledorden, en diskursiv situation. Englund menar att 

häri ligger också nyckeln till samtalets framgång – att skapa en diskursiv situation i 

klassrummet, vilket vilar på lärarens ansvar. Det är också lärarens uppgift att avgöra när 

deliberativa samtal är lämpliga, men det förutsätter samtidigt en dialog med eleverna och det 

måste finnas utrymme för ifrågasättande av lärarens auktoritet. Den sistnämna punkten syftar 

till att i eleverna i förlängningen ska kunna ha motivation samt kunskap till att föra denna typ 

av samtal även utanför klassrummets väggar, vilket förutsätter att elevernas delaktighet i 

samtalen är genuin (Englund 2007: 155-7, 163).  

 

Det dialogiska samtalet har många likheter med det deliberativa samtalet – de sätter båda 

kommunikationens roll i centrum för såväl kunskap som värdegrundsarbete, och ser samtalet 

som en möjlighet att arbeta med båda uppdragen parallellt (Hultin 2007: 386). Enligt Dysthe 

är det dialogiska samtalet en utvidgning av Bakhtins, Deweys och Vygotskijs teorier om 

samtal och lärande och här därför hemma hör båda också hemma inom social lärandeteori 

(Dysthe 2003: 15). Istället för Habermas demokratiteorier så är Michael Bakthins 

dialogbegrepp en central referens för det dialogiska samtalet. I avsaknad av de av Englund 

skapade kriterierna för det deliberativa samtalet hänvisar det dialogiska samtalet till fyra 

centrala begrepp, varav de flesta går att härleda till Bakhtin: heteroglossia, polyfoni, det 

auktoritativa talet och de inre övertygande orden samt autentiska frågor. Bakhtin använder 

sig av begreppet heteroglossia (hetero=olika; glossia=ord) med vilket han söker tydliggöra att 

all dialog har social och kulturell förankring. Språk består alltså av olika sociala språk, 
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talgenrer, och en individs språkliga uttryck är på så vis format av sociala gruppers språkbruk. 

Dessa sociala språk förekommer samtidigt och kan utgöra interaktiv dialog genom att 

komplettera eller motsäga varandra (Hultin 2007: 386). Skolans institutionaliserade struktur 

innebär att vissa talgenrer kommer att bli mer dominanta än andra. För de elever som 

bemästrar dessa genrer ter sig undervisningsinnehållet begripligt och de kan delta i den 

kommunikativa praktiken, men för de elever som inte behärskar dessa genrer uppstår 

kommunikativa svårigheter, vilket innebär att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen och 

lärandeprocessen avstannar (Säljö 2000: 224). Polyfoni innebär möjligheten att låta flera 

stämmor ljuda samtidigt och ge individer utrymme att kommunicera på sitt sociala språk, 

utifrån sina individuella villkor (Hultin 2007: 387).  I det dialogiska klassrummet innebär 

heteroglossia och polyfoni ett klassrum där social såväl som språklig olikhet kommer till 

uttryck (Hultin 2007: 382-3, 385-7) – deltagarna ”får finnas och tala utifrån sin egen rätt, på 

sina egna villkor” (Ibid: 387). Det dialogiska klassrummet kräver också en dialog dels mellan 

olika auktoritativa perspektiv (vetenskapliga rön i läromedel eller samhälleliga normativa 

antaganden), dels mellan auktoritativa perspektiv och deltagarnas inre övertygelser. Syftet är 

för deltagarna att finna uttryckssätt för sina inre ord gällande innehållet, undervisningen och 

lärandet. Enligt Hultin framhåller Dysthe här vikten av att deltagarna får uttrycka sig både 

muntligt och skriftligt för att öka möjligheten för allas deltagande.  

 

Det dialogiska samtalet intresserar sig också för att ta till vara på eller väcka deltagarnas 

genuina intresse och förespråkar därför användningen av autentiska frågor för att undvika 

IRE-strukturen (Ibid: 387-8). Medan det deliberativa samtalet strävar efter att nå förbi 

fördomar skapade av inkorrekta tolkningar av sociala och kulturella olikheter för att landa i ett 

slags konsensus är målet för det dialogiska samtalet snarare att ge plats för kulturella och 

sociala olikheter då man inte anser att det existerar en sanning bortom människors sociala och 

kulturella kontexter (Ibid: 392). 

 

Det sokratiska samtalet bottnar, som namnet avslöjar, i Sokrates samtalskonst, men har 

genom tiderna utvecklats av filosofer och pedagoger för att kunna fungera som en 

undervisningsform. Genom att ge barn möjlighet till intellektuell och etisk reflektion syftar 

samtalet till att ge dem verktyg samt strategier att använda sig av i sitt eget tänkande. Det 

syftar också till att utveckla deras förmåga till kritiskt tänkande, deras språkliga förståelse och 

uttryck samt deras samarbetsförmåga genom en, för deltagarna, relevant dialog där alla får 

komma till tals. Pihlgren menar att vi lever i en alltmer komplex värld, där värden och idéer 
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som tidigare tagits för givna nu ifrågasätts och möts av andra, och där valmöjligheterna är 

betydligt mer omfattande. Idag behöver elever lära sig att urskilja en valsituation och ha 

verktyg för att kunna göra ett klokt, välinformerat val. Dessutom kräver ett demokratiskt 

samhälle medborgare som deltar i de samhälleliga, demokratiska processerna, vilket 

förutsätter att man kan delta i och bidra till ett samtal genom att lyssna, tala, kritiskt värdera 

och samarbeta. Den sokratiska samtalsformen ger pedagogen möjlighet att arbeta parallellt 

med värdegrunden och ämneskunskaper och följer, till skillnad från det dialogiska samtalet, 

ett tydligt upplägg som består av en serie sammanhängande delar med olika funktioner för att 

stödja lärandeprocessens olika steg (Pihlgren 2010: 11, 13, 37-8, 50).  

 

Innan samtalet presenterar läraren underlag till det ämne som ska diskuteras. Samtalet inleds 

sedan med att gruppen enas om ett gemensamt mål om hur samtalet ska genomföras och att 

individen sätter upp ett personligt mål. Därefter ställer läraren en inledande fråga som 

deltagarna först får svara på tyst för sig själva för att sedan delge gruppen sina svar. 

Samarbetet består sedan av att kritiskt analysera ämnesunderlaget med hjälp av gruppens och 

lärarens frågor och idéer för att sedan värdera de tankar som väckts och koppla dem till sina 

egna erfarenheter. Efter samtalet sker en utvärdering av målen (Pihlgren 2010: 49-50). Det 

sokratiska samtalet söker till skillnad från det deliberativa inte konsensus, utan uppmuntrar till 

konvergens i syfte att fördjupa dialogen. Utöver detta bör samtalet genomföras regelbundet 

för att vänja deltagarna vid samtalsformen för att på sikt leda till bättre samt mer 

självförsörjande samtal. Vidare bör gruppstorleken begränsas, deltagarna ska kunna se 

varandra och alla måste vara bekanta med underlaget (Ibid: 25, 46).  

 

Det sokratiska samtalet intresserar sig för den forskningsbefästa korrelationen mellan goda 

skolresultat och elevers uppfattning om delaktighet och intresse, vilket innebär att samtalet 

strävar efter att präglas av autencitet och interaktivitet. Detta kräver ett diskussionsvänligt 

underlag och en platt hierarki där läraren som samtalsledare i förlängningen kommer att ha 

rollen av, vad Pihlgren benämner som ”en kunnig medmänniska” eller ” en samtalspartner i 

en demokratisk dialog” och där deltagarna ses som likvärdiga. Att synliggöra och aktivt 

motverka maktstrukturer är en viktig beståndsdel i det sokratiska samtalet, vilket innebär att 

man undviker frågor med IRE/IRF-struktur och handuppräckning, då det ger läraren stor makt 

över dels vad som får diskuteras, dels över vem som får diskutera det (Pihlgren 2010: 24-5, 

42, 51). 
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Det sokratiska samtalets teori är förankrad i social lärandeteori och tankesättet kring lärande 

liknar Vygotskijs resonemang kring den proximala utvecklingszonen, där barnet utvecklar 

sina förmågor i samspel med andra. I det sokratiska samtalet utgår alla från sin 

utvecklingsnivå, men får i dialogen tillgång till andras utvecklingszoner. ”Deltagarnas 

proximala utvecklingszoner kommer att så att säga överlappa varandra, och gruppen får 

tillgång till en multipel proximal utvecklingszon” (Pihlgren 2010: 28). Samtalet består alltså 

av två parallella processer: en grupprocess där gruppen problemlöser genom prövning och 

omprövning av idéer i form av samarbete, diskussion och dialog, och en inre process där varje 

individ på egen hand överväger sina och andras idéer (Ibid: 23, 26-8). Forskning gjord på 

sokratiska samtal visar generellt på positiva effekter på elevers förmåga till kritiskt tänkande 

och analyserande, språkfärdigheter, social utveckling och karaktärsutveckling (Ibid: 23-4; 

Skolverket, 2011). 

 

I forskningen står också att finna hur olika former av samtal strävar mot olika resultat, vilket 

innebär att dess lämplighet i olika undervisningssituationer är beroende av syftet med 

undervisningen. Pihlgren använder sig att Burbules kategoriseringar bestående av: 

konversation, undersökning, debatt och instruktion medan Tengberg utgår från Mercers 

definitioner: disputational talk, cumulative talk och exploratory talk, vilka på många sätt 

sammanfaller med Burbules. Samtalsformerna kan relateras till huruvida de är konvergens- 

eller divergenssökande. Exempelvis uppmuntrar ett undersökande samtal/exploratory talk 

samarbete och sökande efter gemensamma lösningar, medan en debatt/disputational talk i 

större utsträckning uppmuntrar till meningsskiljaktigheter (Pihlgren 2010: 28-9; Tengberg 

2011: 37). 

 

4.2.2 Social lärandeteori 

Samtalet har olika betydelse i olika teorier om lärande, vilket är relevant för denna studie som 

analyserar läromedel som hör hemma inom en viss lärandeteoretisk kontext. Läroplansteorin, 

som utgör studiens teoretiska ramverk, betraktar läromedel som en produkt av läroplaner och 

därför används social lärandeteori som en referenspunkt, men också som en utgångspunkt för 

analysen. Inom social lärandeteori betraktas lärande som deltagande samspel i sociala och 

språkliga praktiker, vilket innebär att samtalet spelar en central roll. Lärande och språk 

betraktas således som intimt sammankopplade, vilket innebär att kunskap om nya språkliga 

genrer anses förenligt med nya tankesätt och erfarenheter. Enligt social lärandeteori uppstår 



 17 

kunskap således först i samverkan med andra innan den tar plats i individens tankegångar och 

handlingar för att sedan utvecklas vidare i nya kommunikativa sammanhang, vilket innebär 

att kunskaper ständigt återskapas och förnyas (Dysthe 2003: 31; Tengberg 2011: 13; Phillips 

& Soltis 2010: 87; Säljö 2000: 9, 13). Både Dewey och Vygotskij har haft stort inflytande på 

social lärandeteori. De var båda kritiska mot det traditionella kunskapsförmedlande 

skolsystemet som de ansåg skapade passiva elever och förenades i sin syn på ett aktivt, 

handlande lärande där skolan hade kopplingar till livet utanför klassrummet och där 

undervisningen tog sin utgångspunkt i elevers intressen (Dysthe & Igland 2003: 88).  

 

John Deweys pragmatiska utbildningsfilosofi kom att ha stor inverkan på många 

reformpedagogiska rörelser i 1800-talets USA, Europa samt Sovjetunionen. Med sin 

pragmatiska filosofi förflyttande han filosofins fokus på medvetande och sinnet till 

kommunikation och människors interagerande, då han menade att kommunikationen gav 

upphov till allt annat (Pihlgren 2010: 19; Biesta 2007: 34). Dewey menade att det var samtalet 

med andra som initierade individens tankar och reflektioner och kommunikationen blev 

därför ett villkor för medvetandet. Han frångick tanken kring kommunikation som en 

mekaniskt förmedlande mellanhand och såg den istället som ett samspel där deltagarnas 

aktiviteter är ett resultat av deras interaktion. Kommunikation blir då en process där det som 

diskuteras blir till ett gemensamt ärende för de inblandande parterna genom att de delger 

varandra sina erfarenheter utifrån sin synvinkel för att på så sätt vidga sitt perspektiv och 

därmed öka sin kunskap. Lärandet blir en produkt av kommunikationen då det interaktiva 

deltagandet leder till en gemensam förståelse och kunskapen blir det man tar med sig från 

samtalet för att sedan använda sig av i andra situationer (Biesta 2007: 35-6, 41; Säljö 2000: 

13). Dewey föreslog att läraren skulle inleda lektionen med någonting som väckte elevernas 

nyfikenhet för att därefter tillsammans kritiskt analysera idéer och hypoteser på ett 

jämförande och kontrasterande tillvägagångssätt. När de enats om en gemensam lösning fick 

eleverna pröva den mot egna erfarenheter (Pihlgren 2010: 19).  

 

Dewey skiljer på praktisk träning och utbildning där meningsfullhet är den avgörande 

skillnaden. Enligt honom kan inte en inneboende mening existera oberoende av något annat. 

En bok eller ett bord förses med mening genom användning i sociala praktiker och är på så 

sätt beroende av de verkligheter de existerar i. Tillgång till mening kräver alltså deltagande i 

sociala praktiker vilket inbegriper kommunikation och därmed samtal i olika former. Praktisk 

träning utgörs av situationer där deltagarna förväntas handla utifrån ett syfte som ej är skapat 
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av dem själva och som inte kräver deras samtycke. Den bygger på uppfattningen att lärande 

måste föregås av en undervisning där kunskap förmedlas till eleverna via läraren. Utbildning 

däremot förutsätter deltagarnas gemensamma intresse och aktivitet. Undervisningen består här 

av skapandet av sociala situationer och resultatet blir lärandet i och av den mänskliga 

verksamheten i vilken eleverna själva skapar mening istället för att enbart agera 

meningsmottagare. Lärandet är på så vis alltid sammankopplat med den miljö det sker i 

(Biesta 2007: 42, 44, 47; Säljö 2000: 13).  
 

Vygotskij såg språket som människans främsta psykologiska verktyg och liksom Dewey 

menade han att det i första hand är ett kommunikationsmedel som möjliggör lärande, vilket 

innebär att också Vygotskij såg samtalet som centralt för lärandet (Phillips & Soltis 2010: 

193). Han menar att människor ständigt befinner sig i ett läge av förändring och utveckling 

samt att varje ny situation erbjuder en möjlighet till kommunikativt kunskapsutbyte med våra 

medmänniskor. Genom att använda sina tidigare erfarenheter och förkunskaper som resurser 

stiftar vi bekantskap med nya sociala praktiker och utvecklar på så sätt ny kunskap I 

Vygotskijs nyckelbegrepp, den proximala utvecklingszonen, knyts hans teorier om barnets 

sociokulturella och psykologiska utveckling samman med hans tankar kring pedagogik. 

Vygotskij menade att det inte räcker att förklara barnets kompetens utifrån den nivå hen för 

tillfället befinner sig på utan man måste också ta hänsyn till den potentiella utvecklingsnivån. 

Den närmaste utvecklingszonen kan förklaras som det utrymme mellan vad barnet redan 

klarar av på egen hand och vad hen kan klara av med stöd från andra, exempelvis en pedagog 

eller en kamrat. I praktiken lånar vi alltså kompetens från varandra för att lösa komplexa 

uppgifter som vi inte klarar av på egen hand. Kunskapsutbytet förutsätter på så sätt en 

ojämlikhet mellan aktörernas kunskapsnivåer, att barnet är mottagligt för stöd och att 

förklaringarna är anpassade till barnets aktuella kunskapsnivå för att barnet ska kunna ta hjälp 

av dem (Säljö 2000: 119-123; Bråten & Thurmann-Moe 1998: 104-5). 

5. Syfte och frågeställningar 
5.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka idéer om samtal för lärande genom att studera 

innehållet i läromedel i svenska och samhällskunskap. 
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5.2 Frågeställningar 
 

• Vilka typer av samtal framträder i materialet? 

• Vad syftar samtalen till att uppnå? 

• Vilka samtalsrelaterade skillnader utmärker de båda ämnena? 

 

6. Metod 
För att uppnå syftet samt besvara mina frågeställningar använder jag mig av en kvalitativ 

textanalys. Detta för att skapa mig en bild av texten som helhet och dess kontext samt genom 

aktiv, intensiv läsning söka dels efter textens dolda budskap, dels efter de delar som är 

relevanta för min studie (Esaiasson et al., 2012: 210). Uppsatsen baseras på, vad Bergström & 

Boréus (2012) benämner som, en innehållslig idéanalys. Med idé avses en föreställning om 

verkligheten, en värdering av företeelser eller en föreställning om hur man bör handla. 

Faktuella påståenden kan ge uttryck åt föreställningar om verkligheten, medan normativa 

påståenden kan ge uttryck åt föreställningar och värderingar om hur man bör handla Valet av 

metod ter sig adekvat då syfte och frågeställningar behandlar aspekter av vilka idéer om 

samtal som står att finna i de fyra läromedlen. Den innehållsliga idéanalysens syfte är 

beskrivande, men med intresse att analysera logiken bakom argumentationen. Den 

ursprungliga tanken med innehållslig idéanalys var att analysera politiskt ideologiska 

argument, men är, ur läroplansteoretisk synvinkel, också relevant att applicera på analyser av 

innehållsliga idéer i läromedel då dessa anses vara formade av normativa antaganden (Mattlar 

2008: 20-1). Det övergripande målet för idéanalysen enligt Bergström & Boréus är att 

precisera maximal klarhet vad gällande argumentationen genom att identifiera de argument 

som framförs för att knyta an dem till bakomliggande ideologi. Idéer som kan undersökas kan 

exempelvis vara hållbar utveckling, etnicitet och läroplaner. I denna uppsats handlar det om 

att undersöka samtalets lärandeidé (Bergström & Boréus 2012: 140, 146).   

 

Ett idéanalytiskt analysverktyg kan utgå ifrån idealtyper. Enligt Bergström & Boreus (2012) 

är begreppet idealtyp en tankekonstruktion och ska därför inte ses som en modell som 

beskriver verkligheten utan används för att rekonstruera ett idésystem. Idealtyperna får 

funktionen av ett raster över analysmaterialet och innebär i denna uppsats att genom att 

använda Burbules och Merers teorier om samtalskategorier (konversation, undersökning, 

debatt och instruktion/disputational talk, cumulative talk och exploratory talk), som förklaras 
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i teoriavsnittet ovan, för att analysera olika idéer om samtal som identifieras i materialet 

(Bergström & Boréus 2012: 150. Dessa idealtyper kompletteras med att undersöka huruvida 

samtalen är kunskapsutvecklande, kunskapskontrollerande, personlighetsutvecklande 

och/eller demokratifostrande.  

 

6.1 Urval 

Med hänsyn till uppsatsens tidsbegränsning består det empiriska materialet av fyra utvalda 

läromedel, två i samhällskunskap och två i svenska. Min analys är begränsad till att omfatta 

elevernas huvudlärobok (härefter kallad läroboken) med tillhörande lärarhandledning, och 

inkluderar därför inte eventuella övningsböcker eller övrigt material. Då samhällskunskap 

traditionellt är det ämne till vilket det demokratiska fostransuppdraget är närmast 

sammankopplat, vilket innebär att diskussion eller samtal ofta har fått spela en större roll än i 

andra ämnen. Jag valde därför att komplettera min analys med svenskämnet som traditionellt 

sett har en annan anknytning till idéer om lärande samtal. Detta för att också undersöka 

skillnader och likheter kring idéer om det samtalsrelaterade innehållet inom de olika ämnena. 

I vart och ett av ämnena valde jag ett läromedel som tillkommit efter Lgr 11 och ett som 

tillkommit innan för att utröna om den nya läroplanen gett upphov till några tydliga skillnader 

i upplägget. Att det blev just de läromedel som presenteras nedan är beroende av det urval 

som fanns tillgängligt för mig att tillgå och som var lämpliga i förhållande till elevernas 

ålderskategori samt utgivningsår.   

 

Bergström och Boréus (2012) argumenterar för att oavsett val av textanalys ingår 

texttolkning. Det är av vikt att kunna placera textmaterialet i ett sammanhang och kunna 

redogöra för uttolkarens, avsändarens såväl som mottagarens syften då dessa oundvikligen är 

influerade av förståelse, samhälleliga positioner samt av det språk och den kultur de verkar i 

(30-1, 39-40).  

 

6.2 Material 
 

Uppsatsen är baserad på följande läromedel:  

 

Svenska: 

• Zick Zack Läsrummet (2011), åk 4 - lärobok och lärarhandledning 
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• DAGS för svenska (2002), Uppdraget - lärobok och lärarhandledning 

 

Samhällskunskap:  

• PULS Samhällskunskap (2012) – lärobok och lärarhandledning 

• Koll på Samhället (2010) – lärobok och lärarhandledning 

 

Zick Zack består av Läsrummet samt lärarhandledning. Läsrummet är en textsamling med 

texter från olika genrer och varierande svårighetsgrader. Läsrummet är anpassad till både Lgr 

11:s kursplan i svenska och svenska som andraspråk, då strukturen, innehållet samt 

arbetssätten syftar till att vara språkutvecklande för alla elever. Läsrummet strävar efter att 

väcka läslust och ge förutsättningar för eleverna att utveckla sin läsförståelse samt ge stöd och 

inspiration till pedagoger. I Zick Zack delas arbetsprocessen in i tre faser: före läsningen, 

under läsningen och efter läsningen. Före läsningen ligger fokus på att väcka elevernas 

läslust, bygga upp förkunskaper och förförståelse av textens handling. Under läsningen ges 

eleverna möjlighet att öva på lässtrategier samt att arbeta med svåra ord och begrepp. 

Läromedlet ställer sig också positivt till tematiskt samarbete över ämnesgränserna 

(Lundenmark & Modigh 2011: 5, 15, 18, 217) 

 

DAGS för svenska består av elevernas lärobok, Uppslaget, som innehåller avsnitt om att 

exempelvis läsa, skriva, lyssna och tala, litteratur, bilder, massmedier samt tillhörande 

lärarhandledning som är uppbyggd efter läroboken och innehåller samma avsnittsuppdelning.  

 

Till PULS Samhällskunskap för årskurs 4-6 hör en grundbok som innehåller faktatexter och 

fördjupningssidor samt tillhörande lärarhandledning. PULS Samhällskunskap utgår ifrån 

kursplanen för samhällskunskap i Lgr 11 samt Skolverkets riktlinjer och rekommendationer. 

Undervisningsupplägget till lärobokens kapitel kopplas till kursplanen, det centrala innehållet 

samt kunskapskraven i undervisningsupplägget i lärarhandledningen). Enligt PULS kan inte 

ett läromedel stå på egna ben utan ska utgöra en integrerad del av undervisningen och det 

samspel som sker mellan lärare, elever och ämnesinnehåll (Lindgren 2012: 8, 17). I det 

kapitel jag valt att fokusera på, som behandlar Demokrati, anges syftet som: ”att ge eleverna 

insikter om hur demokratin fungerar på olika plan i Sverige, från riksdagsval till elevråd och 

klassråd. Systemet med representativ demokrati ska tydliggöras, men också olika 

demokratiska sätt att påverka beslutsfattandet ska tas upp, utöver val av representanter. Syftet 

är att göra eleverna till aktiva medborgare som är med och formar samhället genom att visa 
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vad de tycker i t.ex. media eller på politiska möten” (Ibid: 80). Till varje kapitel finns 

diskussionsfrågor som författaren menar har till syfte att inspirera till elevsamtal om 

samhällskunskap (Ibid: 5) 

 
Läromedlet Koll på Samhället består av en lärobok samt en lärarhandledning och riktar sig till 

årskurs 4-6. Då Koll på Samhället är skriven 2010 tillkom den under den förra läroplanen, 

Lpo 94. Läromedlets upplägg följer en röd tråd, vilket innebär att de olika momenten hänger 

samman. Detta för att tydliggöra för eleverna hur avsnitten hör samman, hur deras kunskap 

utvecklas och för att möjliggöra att de kan ta med sig sina förkunskaper till nästa avsnitt 

(Eriksson & Keller 2010: 1). Koll på Samhället ser tydliga kopplingar mellan 

samhällsvetenskapens grundläggande frågor och filosofin såsom rättigheter och skyldigheter, 

makt, rättvisa och fördelning, samarbete och självbestämmande. Det hävdas att filosofiska 

frågeställningar inte nödvändigtvis strävar efter att finna ett entydigt svar utan värdesätter 

istället problemformuleringen och resonemanget kring dem. Läromedlet ser 

samhällskunskapen som en ständig allmänmänsklig strävan efter ett gott liv tillsammans med 

andra på olika nivåer i samhället – i klassrummet, i nationen och på jorden. Koll på Samhället 

lägger stor vikt vid att knyta texterna till elevnära situationer för att på så sätt väcka deras 

samhällsengagemang och intresse till ett aktivt samhällsdeltagande. Syftet med varje kapitel 

är att eleverna med hjälp av de fakta som presenteras ska utveckla förståelse samt se helheter 

(Ibid: 1-2). 

 

6.3 Etiska reflektioner 

Denna uppsats och dess metod involverar ej individer utan läromedel, vilket ställer delvis 

andra krav på vilka etiska överväganden som bör göras. Informationssamhället ställer höga 

krav på medborgares såväl som forskares förmåga att kritiskt kunna värdera det ständiga 

nyhetsflödet för att avgöra om en källa är trovärdig eller inte. En textanalys kräver att man 

kritiskt granskar de källor man väljer att analysera. Källkritik är enligt Esaiasson en 

uppsättning metodregler som har till avsikt att värdera informationsflödets sanningshalt och 

bedöma dess trovärdighet. Det finns fyra källkritiska regler att förhålla sig till: äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens. Ett källmaterials äkthet måste undersökas för att kunna 

utesluta att materialet inte är förfalskat genom att söka ytterligare bekräftelse ifrån oberoende 

källor. De övriga kriterierna fokuserar på det faktiska innehållet i materialet. Man måste 

kunna befästa dess oberoende genom att undersöka: möjligheten att bekräfta berättelserna, 

avståndet mellan berättare och berättelse (primärkällor anses mer trovärdiga än 
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sekundärkällor) och berättarens grad av oberoende. För samtidighetskriteriet gäller att ju mer 

samtida en berättelse är desto större är chansen att den är trovärdig. Tendenskriteriet har till 

avsikt att undersöka uppgiftslämnarens syfte genom att även här komplettera med en 

oberoende källa (Esaiasson et al., 2012: 279-80, 282-5). Enligt Vetenskapsrådet måste 

forskning vara redlig samt hålla ”god sed”, vilket innebär att forskaren ska leva upp till de 

vetenskapliga kraven och de allmänt accepterade normerna och därför ej får ”fabricera, 

förfalska, plagiera eller stjäla vetenskapliga data och resultat” (Vetenskapsrådet, 2013) eller 

medvetet undanhålla eller förvränga material – det ska gå att lita på resultaten (Ibid.).   

7. Resultatanalys 
I detta avsnitt redovisas resultaten av min analys av de idéer om samtal för lärande som står 

att finna i läroböckernas samt lärarhandledningarnas innehåll. Idéerna kring samtalets syfte 

och realisering är strukturerade i en ämnesuppdelning för att urskilja eventuella likheter och 

olikheter.  

 

7.1 Samtalets syfte 
Varken i läroböckerna i svenska eller i samhällskunskap kan några samtalsrelaterande syften 

identifieras - det vill säga att det inte någonstans står förklarat för eleverna varför de ska 

samtala. I lärarhandledningarna identifierades följande idéer om samtalets syfte relaterat till 

kunskapsutveckling, kunskapskontroll, personlig utveckling och demokratifostran samt 

undersökande, konverserande, debatterande och instruerande samtal.   

 

Den första idén om samtalets syfte synliggörs i svenskläromedlet Zick Zacks syn på samtalets 

främsta roll genom att samtalet beskrivs som en möjlighet att samtala om det man läst att efter 

gemensam läsning av en text eller bok. Detta för att få en fördjupad förståelse för texten 

samtidigt som det ses som ett effektivt sätt för läraren att skapa sig en tydlig bild över vad 

eleverna förstått och hur de tänker kring texten (Lundenmark & Modigh 2011: 19). Den andra 

idén om samtalets syfte är relaterat till det övergripande målet som är att eleverna ska 

utvecklas till goda läsare. Detta innebär en idé om samtalets syfte som kunskapsutvecklande 

samt kunskapskontrollerande.  Idén inbegriper att eleverna ska samtala för att bli goda läsare. 

Enligt författarna räcker det inte med att kunna läsa och skriva och författarna använder sig av 

begreppet litteracitet, det svenska ordet för engelskans literacy som är ett brett begrepp som 

förutom läs- och skrivförmåga innefattar exempelvis att kunna samtala, reflektera, använda 
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sina förkunskaper, upptäcka samband mellan olika ämnesområden samt orientera sig i 

omvärlden (Ibid: 7). Samtalet som idé beskrivs vidare i DAGS för svenska i form av 

främjandet av kommunikativa arbetsformer, vilket ses som en av lärarens främsta uppgifter, 

vilket betyder en idé om samtalet som personlighetsutvecklande och som 

kunskapsutvecklande. Dialogen anses betydelsefull för elevernas personlighetsutveckling, 

jagbild och självförtroende, men anses också vara av stor vikt för elevernas kunskaper, 

färdigheter och prestationer (Ejeman 2002: 5-6). Syftet med samtalet är också att träna 

färdigheten att uttrycka sig muntligt, att träna telefonvett, att lära sig ge tydliga instruktioner, 

att tillämpa olika knep när man ska berätta muntligt, att träna att argumentera under 

diskussion, att träna intervjuteknik, att fundera över och analysera skillnaden mellan talspråk 

och skriftspråk, att framhålla vikten av att vårda sitt talspråk, att analysera och observera 

pojkars och flickors roll, beteende och språk i den muntliga kommunikationen, vilket innebär 

en idé om samtalet som kunskapsutvecklande (Ibid.).  

 

Idéerna med samtalets syfte i samhällskunskapens lärarhandledningar identifieras som att 

diskussioner har en viktig roll i samhällskunskapsämnet och man menar att eleverna i dessa 

kan visa på sina kunskaper om diverse samhällsfrågor genom att framföra sina egna åsikter 

samt genom att värdera och bemöta andras argument (Lindgren 2012: 19). De praktiska 

övningarna ses som samhällskunskapens styrka. Dessa övningar innebär att det i 

undervisningen ges mycket plats åt diskussioner, frågor samt följdfrågor för att eleverna ska 

utveckla sin förmåga att tänka logiskt, formulera sig och föra fram sina argument samt att 

lyssna och samarbeta (Eriksson & Keller 2010: 1). Detta innebär en idé om samtalets syfte 

som kunskapsutvecklande.  

 

7.2 Samtalets realisering 
I läroböckerna identifieras följande idéer om samtalets realisering som går att relatera till 

kunskapsutveckling och demokratifostran samt konverserande och i viss mån debatterande 

samtal.  

 

I DAGS för svenska framträder samtalet som idé i avsnitten som benämns lyssna aktivt, 

berätta för andra, intervjua, argumentera och diskutera samt tala klarspråk. I avsnittet lyssna 

aktivt föreslås att man inleder med att samtala om situationer där man måste lyssna aktivt på 

den som talar och varför det är viktigt att göra det just vid de tillfällena. Nästa 
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samtalsrelaterade tillfälle är vid uppgiften Telefonsituationer där man tillsammans med en 

kamrat ska simulera telefonsituationer med hjälp av de exempel som ges i boken (ex. ring och 

beställ en taxi till ditt hem; ring SOS alarm och tillkalla ambulans) som sedan kan spelas upp 

inför klassen. I uppgiften Instruktioner ska man återigen tillsammans med en kamrat simulera 

en instruerande situation enligt givna exempel (Hur man kokar spagetti?; Hur man stryker en 

skjorta; Hur man sköter om en hund eller ett annat djur.) Man turas om att instruera och ska 

sedan diskutera hur det gick att följa instruktionerna. Vad var bra och tydligt? Vad var 

otydligt och kanske rörigt, och hur kunde ni ha gjort i stället? I Intervjua-avsnittet består en av 

uppgifterna av att eleverna ska intervjua varandra två och två enligt en given intervjumall för 

att sedan samtala om svaren i helklass. I avsnittet Argumentera och diskutera finns en 

rödmarkerad sektion med en logga i form av en mun som heter Samtala om som också 

återfinns i andra kapitel i läroboken, vilken innebär att eleverna ska diskutera givna frågor 

som i grupp. En gruppmedlem ska utses för att föra anteckningar om gruppens åsikter 

uppdelade i spalterna för-emot och ja-nej. Frågorna är: Är det rätt att ha djur på cirkus?; Ska 

barn få använda sitt barnbidrag själva?; Ska man pröva nya mediciner på djur, innan man 

prövar på människor?; ”Han/hon får skylla sig själv”, säger en del om den som blir mobbad. 

Vad tycker ni om det?. Nästa uppgift består av att samtal om pojkar och flickor i mindre 

grupper enligt frågorna: Hur tycker du att pojkar är? Och flickor? Vad tycker du är typiskt för 

en pojke eller en flicka? Vad är lika? Vad är olika? Eleverna ska sedan skriva ner några 

påståenden om flickor och pojkar som de upplever dem för att sedan samtal om dessa i 

grupperna. De uppmanas att argumentera ifall de vill. Vidare ska de sedan diskutera 

argumenterade utifrån givna påstående, det vill säga hitta argument för eller emot påståendena 

som exempelvis är: att bo på landsbygden, att ha katt, att vara mycket rik, att vara mycket söt 

eller snygg. Hela klassens argument ska sedan samlas och diskuteras. I Tala klarspråk 

återfinns också Samtala om-loggan och då ska följande frågor diskuteras i smågrupper: Talar 

ni dialekt i er hemtrakt? Är den svår att förstå för människor från andra delar av landet?; Ge 

exempel på ord och uttryck som är typiska för dialekten i er hembygd. Ge exempel på typiska 

drag i olika dialekter. Sista uppgiften i avsnittet ska arbetas med i par för att sedan redovisas 

och diskuteras i helklass. Frågorna är: Vilka slangord, slanguttryck och dialektord är populära 

i er hemtrakt just nu? Gör en lista!, Finns det något som liknar ”Rinkebysvenska” i er skola 

eller ert bostadsområde? Hur upplever ni kamraters och vuxnas språk i och utanför skolan? 

Har ni blivit ledsna och upprörda någon gång av det språk ni möter? Ge exempel! Vad kan 

man göra åt det här? Har ni några förslag (Ejeman 2002: 7-26). Upplägget innebär en idé om 

samtalets realisering som kunskapsutvecklande.  



 26 

 

I Koll på Samhället identifieras en idé om samtalets innehåll i form av den reflekterande 

frågan, vilket inbegriper en idé om samtalets realisering som kunskapsutvecklande och 

demokratifostrande. Det nämns dock inget om samtal eller diskussion utan det är frågan som 

råmaterial som är synlig för eleverna. Exempel på reflekterande frågor i läroboken är:  

 

Det är svårt att fatta gemensamma beslut. Hur ska man göra för att de ska bli så rättvisa som 

möjligt?; Få vågar protestera i en diktatur. Kan man begära att alla ska vara lika modiga som 

demonstranten på bilden till vänster (bilden föreställer en demonstrant framför pansarvagnar 

på Himmelska fridens torg); Vilka är de största skillnaderna mellan demokrati och diktatur?; 

Tror du att de mänskliga rättigheterna verkligen skyddar alla människor?; Är det verkligen 

demokratiskt att politikerna bestämmer så mycket åt resten av folket?; Varför finns det partier, 

tror du? Kan man inte påverka samhället på egen hand?; Är det rättvist att vissa personer får 

betala mer skatt än andra? (Eriksson 2010: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25).  

 

I lärarhandledningarna identifieras följande idéer om samtalets realisering – dessa går att 

relatera till kunskapsutveckling och demokratifostran samt undersökande och viss mån 

debatterande samtal.  

 

I Zick Zack handlar det om att efter gemensam läsning av texterna arbeta med läsförståelse 

samt reflektion, vilket görs genom ett textsamtal som utgår från lässtrategier såsom ställ 

frågor, sammanfatta, leta ledtrådar, ta hjälp av vad du redan vet, backa och läs om, förutspå 

och gissa samt skapa en bild i huvudet. Lässtrategierna har för avsikt att utveckla både 

elevernas språkliga färdigheter och fördjupa dess förståelse genom att inferera, vilket 

innefattar en idé om samtalets realisering som kunskapsutvecklande. Olika samtalsrelaterade 

frågebaserade uppgifter till texterna som exempelvis: Måste man alltid försvara sin bästis, 

vad som än händer?, Vad är en privatdetektiv?  Uppgifterna föreslås att diskuteras i par, 

grupp eller hemma med en vuxen för att sedan vidare diskutera ämnet i klassen. Lärarledda 

samtal som syftar till förförståelse och ska dels inkludera elevernas förkunskaper, dels 

elevernas egna erfarenheter (Lundenmark & Modigh 2011: 18, 27-34, 176, 218, 251).  

 

I samhällkunskapens PULS framträder samtalet först före läsningen då fokus ligger på att ta 

reda på elevens förkunskaper i ämnet och aktivera dessa. Genom att eleverna får formulera 

egna frågor till ämnesområdet, göra tankekartor samt sortera ut nyckelbegrepp kan läraren 
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skaffa sig en bra översikt över elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter. Dessa kan 

sedan sammanställas i ett samtal, vilket har till syfte att ”ge en god sammanfattande överblick 

av fältet, där sammanhangen görs tydliga och där fenomen blir förklarade”. Till avsnittet 

Demokrati föreslås eleverna att i grupper diskutera lärobokens introduktionsuppslag som visar 

en bild på olika politiska kandidater som för fram olika politiska åsikter i pratbubblor, utifrån 

frågan: Vilken av kandidaterna tror ni skulle vinna ett val och varför? Vidare föreslås en 

diskussion kring kandidaternas vallöften utifrån deras argument (Lindgren 2012: 8-9, 80-1). 

Under läsningen ligger fokus på läsningen som en aktiv process där läsaren blir medskapare 

genom göra kopplingar till egna erfarenheter och förväntningar. Arbetsprocessen består av 

gemensam läsning, elevfrågor, tankekartor, samtal i smågrupper för att fundera över 

innehållet, ställa inferensfrågor till texten, reda ut svåra ord och begrepp, upptäcka strukturer 

och mönster i faktatexter (Ibid: 9-10). Dessa båda faser innebär en idé om samtalet som 

kunskapsutvecklande. I den sista fasen, efter läsningen, ges samtalet störst betydelse och här 

inbegriper idén om samtalets realisering förutom kunskapsutveckling, också 

demokratifostran. Detta för den roll samtalet kan spela då det gäller att knyta textens innehåll 

till elevernas egna sammanhang. Samtalets möjlighet till kunskapsinlärning anses till stor del 

ha att göra med de frågor som ställs, huruvida frågorna är innehållsfrågor eller inferensfrågor 

som manar eleverna till att läsa mellan raderna för att komma åt dolda budskap. De senare 

anses ge eleverna möjlighet till att angripa texten på ett mer aktivt och medskapande sätt samt 

sporra dem till att tänka själva då svaren inte står att finna i texten (Ibid: 10). Till varje 

ämnesavsnitt hör ett frågebatteri med förslag på diskussionsfrågor. Frågorna är av blandad 

karaktär för att komma åt både elevernas förståelse av texternas innehåll och mana till vidare 

diskussion. Exempel på frågor:  

 

Kan alla vara med och bestämma?, Vilka är de viktigaste skillnader mellan demokrati och 

diktatur?, På vilka andra sätt än klassråd och elevråd kan eleverna vara med och påverka?, 

Varför är det viktigt med regler för hur ett möte ska gå till, Vilka likheter och skillnader finns 

mellan elevrådet och kommunalfullmäktige?, Vad kan man göra om politikerna är på väga att 

fatta ett beslut man inte gillar?, Varför är det hemligt vem man röstar på? Varför har man 

infört regeln att ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få vara med i riksdagen, 

Varför är det viktigt att visa vad man tycker mellan valen också?, Hur får vi reda på vad 

politikerna planerar och beslutar?, Varför hade kvinnor sämre rättigheter än män, tror ni?, 

Hur stor betydelse har det att människor i redan demokratiska länder stödjer kampen för 

demokrati i andra länder? (Ibid:10, 82-9). 
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 Ytterligare förlag på samtalsrelaterade aktiviteter till kapitlet är att anordna ett val i klassen, 

diskutera diktaturer, hur man skriver en insändare, diskutera texter författande av Amnesty 

International, diskutera en aktuell fråga i din kommun (Ibid: 90).  

 

I Koll på Samhället ska eleverna, efter gemensam läsning av texten, få möjlighet att genom 

diskussion få reflektera kring texten utifrån det som benämns som den reflekterande frågan. 

Avsikten med den reflekterande frågan är dess karaktär är öppen och saknar därmed ett givet 

svar utan ska diskuteras utifrån elevers förslag och idéer. Varje elev först själv får fundera 

kring den, för att sen i lärarledd diskussion med andra, få möjlighet att skapa förståelse och se 

helheter (Eriksson & Keller 2010: 2). Diskussionsbaserade elevaktiviteter med syfte att knyta 

textens innehåll till en meningsfull, elevnära situation. En sådan uppgift kan exempelvis vara 

att eleverna ska ta ställning till för- och nackdelar för hur det ska gå till när man ska göra om 

en skolgård – ska alla vara med att bestämma hur det ska se ut eller hur ska man göra? 

Uppgiften ska följas av en klassdiskussion som kan vara mer eller mindre lärarledd beroende 

på den aktuella situationen (Ibid: 2, 18-9). Diskussionsaktiviteter som utgår ifrån försåtligt 

bollande, vilket avser en metod där läraren bidrar med en lätt provokativ ståndpunkt/fråga 

som leder till en diskussion som har en pedagogisk slutpoäng som mål. Exempel på försåtligt 

bollande frågor är:  

 

Visst är väl ett beslut bra, om det har fattats av en majoritet?, Det är värre att slå sönder sin 

grannes fönster än att paja en ruta på skolan! Det är ju ingen särskild som äger skolan! Det 

mest rättvisa måste vara om alla i samhället har precis lika mycket av allt. Därför borde vi äga 

allt tillsammans?; Allt som står i lagboken är rätt! (Ibid: 4-6).  

 

Realiseringsupplägget i Koll på Samhället innebär en idé om samtalet som både 

kunskapsutvecklande och demokratifostrande.  

8. Diskussion 
I uppsatsens bakgrund tydliggörs skolans dubbla uppdrag bestående av att dels öka elevers 

kunskaper, dels förmedla och förankra demokratiska värden samt idéer hos elever. Båda 

uppdragen utsätts idag för stark kritik baserad på resultat från internationella 

kunskapsmätningar och Skolinspektionens rapport. Vidare klargörs läromedels fortsatt starka 

påverkan på undervisningens innehåll och hur Lgr 11:s resultatstyrning inneburit att 

läromedel erbjuder upplägg som konkretiserar läro- och kursplaner. Då både den förra 
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läroplanen, Lpo 94 och den nuvarande bygger på sociala lärandeteorier där språket och 

kommunikativa praktiker utgör grunden i lärandet ser jag samtalet som en central aspekt och 

därför relevant att undersöka mot bakgrund av dessa förhållanden.  

 

8.1 Vilka samtal förs?  
Enligt läroplansteori kan man analysera läromedel för att avkoda dess syfte, innehåll samt mål 

och denna uppsats resultat kan därmed betraktas som den förlängda armen av läroplanen som 

i sin tur fungerar som ett samhälleligt styrinstrument (Englund et al. 2012: 9-10). Kopplingen 

mellan läroplan/kursplaner och läromedels innehåll är särskilt tydlig i de läromedel som 

utgivits efter Lgr 11, då det i dem explicit uttalas att innehållet och dess konkretisering följer 

läroplanen (Lundenmark & Modig 2011: 5, 45; Lindgren 2012: 17). Då Lgr 11 är resultatstyrd 

är det framför allt kunskapsmålen som läromedlen konkretiserar och som lärare sedan har att 

använda sig av. Hur de väljer att använda sig av det, är som diskuterats tidigare beroende av 

lärarstil, kunskapssyn samt det aktuella ämnet (Skolverket 2006: 25) och kommer att påverka 

det handlingsutrymme lärare har till sitt förfogande (Mattlar 2008: 21).  

 

Undersökningen visar att samtliga läromedel innehöll olika idéer om samtalets roll för lärande 

och då även social lärandeteori, vilket lärande samtal anses kunna bidra till. Emellertid skiljer 

sig syftet med samtalet och samtalets realisering åt på olika sätt. Syftena kan urskiljas som: 

kunskapsutvecklande, personlighetsutvecklande, kunskapskontrollerande samt 

demokratifostrande och dess samtalsformer som undersökande, konverserande, debatterande 

och instruerande. Dock är det kunskapsutvecklande syftet dominerande och är relaterat till 

ökad läsförståelse, utvecklande av färdigheter (goda läsare och talare, förmåga att framföra 

åsikter, bemöta och värdera andras argument, tänka logiskt, lyssna och samarbeta) samt att 

utveckla förtrogenhet (literacy). Personlighetsutvecklingen kopplas till stärkandet av 

elevernas jagbild samt självförtroende och kunskapskontrollen till lärarens möjlighet att 

genom samtalet få syn på vad eleverna uppfattat och förstått. De demokratifostrande inslagen 

är få och hör oftast samman med uppgifter där eleverna får träna sina färdigheter i att 

framföra åsikter samt bemöta och värdera andras argument i för dem autentiska situationer. 

Ovanstående syften står enbart att finna i lärarhandledningen, vilket innebär att dessa endast 

är synliga för läraren.  
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Realiseringen av syftena är framför allt kunskapsutvecklande. Med hjälp av innehållet ska 

eleverna utveckla färdigheter såsom: talarförmåga, språkfärdigheter, argumenterande och 

konverserande förmåga. De ska också fördjupa sin förståelse genom att bli goda läsare och 

genom deltagande i undersökande och reflekterande samtal samt utveckla förtrogenhet genom 

att kunna koppla innehållet till egna aktuella och relevanta sammanhang. Realiseringen 

återfinns mestadels i lärarhandledningarna. Korrelationen mellan syftet och realiseringen 

innehåller en del diskrepanser och det är framförallt DAGS för svenska som sticker ut, vilket 

också är det läromedel med flest år på nacken. DAGS för svenska uttrycker sig tydligt om 

kommunikationens positiva effekter både på elevernas lärande och på deras personliga 

utveckling, men ger sedan samtalet ett ytterst begränsat utrymme i realiseringen där 

aktiviteterna rör sig kring övande av olika samtalsrelaterade färdigheter (exempelvis ringa ett 

samtal eller genomföra en intervju) för att eleverna ska lära sig skönja olika samtalsmönster 

och bli bättre talare. Utöver de färdighetsutvecklande aspekterna är det risk för att samtalen 

aldrig blir mer än konverserande i avsaknad av ett innehåll som håller för exempelvis ett 

undersökande samtal. Även om det finns underlag för ett argumenterande/debatterande samtal 

finns det en risk att det inte leder till det då frågorna är lösryckta och innebär att eleverna kan 

uttrycka sina åsikter som för- och emot, men saknar material till att utveckla frågorna till ett 

samtal. Många av de ämnen frågorna berör är också ytterst komplexa och det ger intrycket av 

att diskussionen anses intressant för diskuterandes skull då de flesta samtalsaktiviteter innebär 

samtal mellan elever i grupp eller i par utan särskilt mycket återkoppling, vilket innebär att 

läraren inte har någon möjlighet att ge stöd i samtalen.  

 

PULS och Zick Zack besitter många likheter i realiseringen av syftena. De arbetar båda med 

en fasindelad arbetsprocess där man utgår ifrån elevernas förförståelse och tidigare 

erfarenheter för att skapa mening och där kunskaperna ska bygga på och haka i varandra i 

enlighet med både Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen och Carlgrens 

begrepp kunskapande. Innehållet ger möjlighet till att aktivera samtalet under alla faserna och 

låta det fungera som en arena för interaktivt deltagande. Samtalen är framförallt undersökande 

utifrån ett frågebatteri bestående av innehålls- och inferensfrågor. Zick Zack skapar struktur i 

samtalet med hjälp av lässtrategier såsom ställ frågor, sammanfatta och skapa en bild i 

huvudet, vilket innebär att även om instruktionerna ges av läraren skapar de också utrymme 

till flexibilitet i samtalet då de ger läraren möjlighet till dels väva in elevernas kommentarer, 

dels bygga vidare på deras utsagor och därmed ge eleverna inflytande över samtalets innehåll 

samt utveckling i enlighet med uptake och high-level evaluation (Tengberg 2011: 37). 
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Frågorna i PULS syftar till att konkretisera ett abstrakt material för att eleverna ska kunna 

göra materialet till sitt och applicera det på elevnära situationer. Vissa aktivitetsförlag i PULS 

såsom att ordna ett val i klassen skulle kunna leda till ett mer argumenterande/debatterande 

samtal, men läromedlet bistår inte med något material till hur aktiviteten skulle kunna 

genomföras. Det samtalsrelaterade innehållet är framför allt inriktat på att öka elevernas 

förståelse och träna färdigheter, men möjligen också förtrogenhet då Zick Zack anser att en 

”god läsare” kan, förutom att läsa med flyt, också kan samtala, reflektera, använda sina 

förkunskaper, upptäcka samband mellan olika ämnesområden samt orientera sig i omvärlden i 

samband med läsning av texten. PULS tycker starkare på betydelsen av det som Dewey 

definierar som meningsmottagare då eleven ses som en aktiv medskapare arbetsprocessen 

igenom. Likväl är det relevant att ifrågasätta om det inte finns kopplingar till den kritik som 

uttryckts mot samhällskunskapsämnet när det gäller bristen på elevers deltagande i 

demokratiska praktiker istället för att till största del förbereda sig för sin uppgift som vuxna 

demokratiska medborgare då innehållets fokus ligger på det sistnämnda. Den kritiken gäller 

också för Koll på Samhället.   

 

Koll på Samhället har en hel del gemensamt med både PULS och Zick Zack såsom synen på 

att kunskap utvecklas i en diskussionsdriven process och har också en tydlig vision om att 

innehållet måste användas i relation till elevernas egen vardag för ett genuint, meningsfullt 

deltagande som leder vidare till engagemang i samhällsfrågor utanför klassrummet. Dock 

kopplas innehållet först till elevnära situation i samband med aktiviteter som sker efter läsning 

och samtal om texten, vilket relaterar till Deweys idé om att eleverna fick testa den lösning 

man kommit fram till gemensamt gentemot en situation utanför klassrummet. Koll på 

Samhället bistår inte med lika många innehållsrelaterade frågor som PULS och Zick Zack utan 

fokuserar på de öppna, autentiska frågorna. Däremot föregås frågeställningarna av ett 

påstående som exempelvis ”Få vågar protestera i en diktatur”, för att kunna ge eleverna 

vägledning i komplexa frågor. Utifrån den reflekterande frågan är det anser jag det rimligt att 

anta att samtalen får en undersökande karaktär beroende av hur mycket eleverna har förstått 

av innehållet och huruvida läraren bistår med ytterligare stöd och vägledning. Det 

reflekterande samtalet avser vara kunskapsutvecklande genom att öka elevernas förståelse, 

utveckla färdigheter såsom att föra fram sina argument, lyssna och samarbeta samt att se 

helheter, vilket skulle kunna leda till förtrogenhet beroende på hur samtalet genomförs. Koll 

på Samhället ger också möjlighet till ett mer argumenterande/debatterande samtal med det 
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försåtliga bollandet men samtalet strävar ändå mot någon form av konvergens i form av en 

pedagogisk slutpoäng.  

 

Det som skiljer ämnena åt är att det är enbart läromedlen i samhällskunskap som i enlighet 

med ämnestraditionen berör demokratifrågorna. Svenskämnets innehåll är ibland relaterat till 

värdegrunden, men är inte ämnat att fostra till demokratiskt medborgarskap. Likväl har 

ovanstående resultat visat på ett stort kunskapsfokus även gällande samhällskunskapsämnet 

och när demokratifrågorna är aktuella är det ofta utifrån hur eleverna ska agera som vuxna i 

ett demokratiskt samhälle.  

 

Det faktum att det nästan uteslutande är i lärarhandledningarna som idéerna om samtalets 

syfte och realisering identifieras förutsätter att läraren använder sig av lärarhandledningen för 

att det lärande samtalet ska göras tillgängligt för eleverna. Om läraren väljer att enbart 

använda sig av läroboken kan undervisningen komma att, beroende på lärarens upplägg, ha 

väldigt få eller inga inslag av samtal, vilket innebär att läromedlets intention med upplägget 

inte framkommer i undervisningen. Ifall samtalsbaserat lärande var mer inkluderat i läroboken 

skulle det kanske också underlätta för mindre vana lärare att undervisa genom samtal.  

 

8.2 Samverkan över ämnesgränserna – en framåtblick 
Resultaten avslöjar bristen på undervisning som berör demokratifrågorna, trots att de väger 

lika tungt som kunskapsuppdraget. Varken det deliberativa, dialogiska eller sokratiska 

samtalet nämns i något av läromedlen fastän de är möjliga att genomföra i både svenska och 

samhällskunskap. Det går naturligtvis att finna fragment av samtalsformerna, men inget utförs 

i sin helhet. Så hur skulle ett sådant samtal kunna se ut och vad skulle krävas för att det skulle 

vara framgångsrikt i relation till båda uppdragen? Som nämnts tidigare diskuterar Molloy 

möjligheten av en fjärde ämneskonception inom svenskämnet, nämligen dess potential som 

demokratiämne. Detta förslag ter sig tämligen relevant då ovanstående resultat visar på 

avsaknaden av demokratifrågor inom läromedlen i svenska. Zick Zack tillhör den 

erfarenhetspedagogiska ämneskonceptionen medan det är svårare att kategorisera DAGS för 

svenska som strävar efter samma konception, men som i realiseringen hamnar någonstans 

bland svenska som färdighetsämne och svenska som litteraturhistoriskt ämne.  
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Malmgren (2003) menar att tillgång till språket är tätt sammankopplat med demokratifrågor 

och delaktighet, vilket aktualiserar Bakhtins idé om talgenrer. För att alla elever ska kunna 

delta, krävs att de har tillgång till det språk som används i skolan. Skolans roll i ett 

demokratiskt samhälle är lika viktig nu som efter andra världskriget. Dagens samhälle brottas 

med delvis andra svårigheter, men är i fortsatt stort behov av en gemensam demokratisk 

plattform (Malmgren 2003: 63, 60-70). Liksom Molloy, argumenterar Malmgren för 

skönlitteraturens betydelse och dess möjlighet att ”utveckla läsarens föreställningsförmåga så 

att de lättare kan leva sig in i och känslomässigt engagera sig i andra människors 

livssituationer och därmed kan de också lättare lära sig att förstå världen ur nya perspektiv än 

de invanda och oreflekterade”. Texterna måste utmana för att ha möjlighet att fungera 

utvecklande och perspektivutvidgande (Ibid: 70). Molloy (2003) förespråkar det deliberativa 

samtalet som en möjlig metod, dels för att kombinera arbetet med de båda uppdragen, dels för 

att arbeta ämnesöverskridande. I Skolinspektionens rapport ”Skolornas arbete med demokrati 

och värdegrund” kritiseras skolors separerade genomförande av kunskapsutveckling, 

värdegrundsarbete och demokratiskt medborgararbete och menar att dessa måste integreras 

för att elever ska kunna utveckla ett helhetsperspektiv. Kunskaperna måste få prövas i 

praktisk handling och lyftas i samtalsbaserad undervisning för att de ska få relevans också 

utanför klassrummet. Detta stämmer väl överens med resultaten ovan som påvisar avsaknaden 

av elevdeltagande i demokratiska praktiker. Rapporten lyfter särskilt fram det deliberativa 

samtalets positiva möjligheter gällande det demokratiska uppdraget (Skolinspektionen, 2012).  

 

Det deliberativa samtalets direkta koppling till demokratifrågorna har onekligen skapat 

intresse för dess användning i undervisningen, men det utesluter inte de sokratiska och 

dialogiska samtalens möjligheter till att fungera som en arena för demokratiuppdraget. En 

fungerande demokrati förutsätter medborgare som lyssnar på varandra och strävar efter att 

samarbeta, som kan göra sina idéer hörda samt värdera och ta ställning till det som sägs, 

vilket samtliga samtalsteorier syftar till även om tillvägagångssätten ser olika ut (Pihlgren 

2010: 12).  

9. Avslutande reflektioner  
I PISA-resultatens efterdyningar hålls en skoldebatt i riksdagen som handlar om vem som bär 

ansvaret och vilka insatser som krävs för att stoppa den negativa utvecklingen. 

Utbildningsministern vill tillsätta en utredning om ordning och reda i skolan medan 
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oppositionen kräver en skolkommission med uppgift att analysera bakgrunden till de 

sjunkande kunskapsresultaten och ge förslag till hur undervisningen kan förbättras (Nilsson, 

2013). Lärarförbundets Eva-Lis Sirén är kritisk till sökandet efter orsaker som skuldbelägger 

eleverna och efterlyser en mer fokuserad resursfördelning för att rätt stöd ska ges åt de elever 

som behöver det (Lärarförbundet, 2013) medan Barbro Westlund, lärarutbildare vid 

Stockholms universitet, menar att vad som sker i själva undervisningen inte lyfts fram 

tillräckligt och argumenterar för undervisning som utgår ifrån evidensbaserade strategier 

(Westlund, 2013). De flesta verkar vara överens om att den svenska skolan har svårigheter, 

men åsikterna om vilka de är och hur de ska bemötas går isär. Idéerna om lärande samtal må 

härstamma från antiken, likväl har de visat sig vara aktuella än idag. ”En lärare måste gestalta 

stoffet som han eller hon vill lära ut så att det blir levande, väcker intresse och nyfikenhet. Då 

fungerar det inte att bara stå vid en kateder och föreläsa. Det som lärs ut måste få liv (Lerner, 

2013).” Möjligen är det så att en resultatstyrd undervisning lett till en skola där det inte finns 

tid eller plats för kreativt lärande; om slutprodukten är förutbestämd bidrar det kanske till att 

minska lusten till att pröva olika vägar?  

 
I framtida studier skulle det vara intressant att med hjälp av klassrumsobservationer 

undersöka hur undervisning med lärande samtal enligt dessa läromedel ser ut i praktiken.  
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