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Abstract 

Sverige är ett demokratiskt land vilket ska återspeglas inom skolsystemet. Andelen nyanlända har 
ökat i jämförelse mot tidigare år. Idag är Sverige ett mångkulturellt samhälle där många olika 
nationer möts i skolan såväl som i samhället. Skolan har uppdraget att fostra barn och ungdomar till 
att möta det svenska demokratiska systemet. Något som kan vara problematisk för nyanlända att 
anamma eftersom vardagen präglas av en ny kontext.  

Syftet med undersökningen är att problematisera förhållandet mellan nyanlända elever och deras 
demokratiska kompetens med utgångspunkt i Vilgot Oscarssons analysmodell för skolans 
demokratiuppdrag. Avsikten är att på en uppfattning om vilken av de fyra dimensionerna som 
nyanlända elever behärskar mest men också vilken dimension som de behöver träna mer på.  

Undersökningen utgår från en kvalitativ ansats där tio elever, studerandes på språkintroduktionen, 
har fått besvara ett antal frågor under ett semistrukturerat intervjutillfälle. Eleverna uppvisar att de 
är mest förtrogna med attityddimensionen och behöver träna mer på den samtalsdemokratiska 
dimensionen. Ett resultat som antyder att lärare behöver vara tydligare vid kommuniceringen av 
demokratins abstrakta delar. Eleverna ges då möjlighet att förstå demokratins principer med ett nytt 
perspektiv. 

Nyckelord: demokrati, demokratisk kompetens, nyanlända 
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1. Inledning 
I ett demokratiskt samhälle består utbildning en mycket speciell roll (Ekman, 2007, s.27). Redan på 
1940-talet uppkom idén att skolans primära uppgift kommer vara att fostra demokratiska människor 
i framtiden (Tholander, 2005, s.7). Idag står det skrivet både i Skollagen och Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet att skolan ska vila på en demokratisk grund (SFS 
2010:800; SKOLFS 2010:37). Det är ett grundläggande uppdrag som ska prägla skolvardagen.  

Många barn kan få möta samhället och de demokratiska principerna som råder utanför familjens 
krets för första gången vid skolstart (Larsson, 2007, s.125). Skolan bär ett ansvar att främja en 
positiv syn på demokrati (Ekman & Todosijevic, 2003, s.106). Därtill att skapa ett aktivt 
medborgarskap hos barn och ungdomar. För ska ett demokratiskt samhälle fortleva måste 
kommande generationer alltjämt göra demokratins värden till sina (Eriksson, 2006, s.29). Skolan är 
en plats som har möjlighet att reproducera samhället i den socialiseringsprocess som försiggår 
(Långström & Virta, 2016, s.29). En princip som förknippas med Barbara Cruikshank ord: 
”Medborgare föds inte, de skapas” (Dahlstedt & Olson, 2013, s.9).  

Vidare menar Ekman (2007, s.27) att utbildning är förknippad med makt och framgång. Något som 
i många fall är avgörande om arbetsmarknaden står öppen eller stängd för en individ. Almgren 
(2006, s.13,15) klargör uttrycket kunskap är makt. Hon menar att det kan bli förödande för ett 
samhälle om det finns en hög andel okunniga. Människors okunnighet kan i sämsta fall leda till att 
individer blir berövade sin makt och tyranni inte är långt borta. Sålunda, enligt Bronäs (2003, s.
191), är kunskap och utbildning vägen till demokrati men också förmågan att underordna sig 
samhällets behov. 

Det angreppssätt som bör och ska genomsyra förskolan och skolans demokratiuppdrag går att ge 
samlingsnamnet demokratisk kompetens (Oscarsson, 2003, s.21). Det är en beteckning för att finna 
en balans mellan problemkomplexet att förmedla kunskaper om demokrati liksom i demokrati 
(Fritzén, 2003, s.70).  

Mycket har förändrats sedan 1940-talet och en tydlig utveckling är att många elever på 2000-talet 
har utländsk härkomst. Det var under 1960-talet och tiden efteråt som alltfler migranter kom till 
Sverige. Till en början i först hand som arbetskraft och senare också som flyktingar (Dahlstedt & 
Olson, 2013, s.23). Kaya (2016, s.15-22) problematiserar vikten av att nyanlända ska utveckla 
förmågor och kunskaper enligt samma mål som elever som genomfört majoriteten alternativt hela 
sin skolgång i svensk skola. Något som ska ske i enlighet med en utbildning som är bristfällig. Hon 
refererar till en undersökning som Skolinspektionen (2009) genomfört som handlar om nyanlända 
elevers rätt till en god utbildning. År 2017 publicerade Skolinspektionen en ny rapport som påvisar 
en viss förbättring sedan år 2009. Bland annat har nyanländas elevers startdatum i skolan skett 
betydligt snabbare än för drygt 10 år sedan. Fast ännu finns många utvecklingsområden konstaterar 
Skolinspektionen.  
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1.1 Bakgrund 
Ordet demokrati är välkänt. En sökning på Google ger över två miljoner träffar. Enligt Cecilia 
Eriksson (2006, s.17) är det ett väl utforskat område. Nationalencyklopedin (2018) presenterar två 
olika tolkningar av ordet. Dels den språkliga betydelsen men också en meningsfylld betydelse. Den 
språkliga betydelsen tar utgångspunkt i det grekiska språket som folkmakt eller folkstyre. Medan 
den andra betydelsen beskrivs som en benämning för många områden och nivåer i samhället. 
Exempelvis den demokrati som ska råda inom skolväsendet.  

Synen på ett demokratiskt medborgarskap har varit varierande genom tiderna. Perikles var tidig 
med att anföra att medborgarna (demos) kunde och borde engagera sig i allmänna frågor i den 
atenska demokratin. Han menade att det offentliga och privata var sammanflätat på ett sådant sätt 
att stadsstaten (polis) tillhandahöll rättigheter och skyldigheter. Vilket medförde att demos kunde 
förverkliga sig själva och samtidigt leva aktningsvärt. Emellertid har medborgarkåren, redan i den 
atenska demokratin, inneslutits av vissa gränser. Medborgarskap har genom tiderna varit högst 
begränsat, framförallt för kvinnor (Held, 2005, s.35, 40-45). Emellertid anses ett lyckosamt 
medborgarskap om viljan att delta men också förmågan att delta i samhällsprocesser (Almgren, 
2006, s.16).  

De medborgerliga friheterna bygger på idén att alla människor har lika värde men också att alla 
individer är fullvärdiga samhällsmedlemmar. Alla ”[..] medborgare åtnjuter ett antal grundläggande 
rättigheter och har vissa skyldigheter gentemot samhället […]” (Fritzén, 2003, s.76). Något som 
Sverige valt att stadga i den svenska lagboken. Regeringsformen anger att all offentlig makt utgår 
från folket. Därtill att den offentliga makten ska användas på ett sådant sätt att det råder respekt för 
alla människors lika värde och för enskilda människans frihet och värdighet (SFS 1974:152, 1:1, 
1:2).  

Begreppet demokratisk kompetens är ett sätt att rama in det som Nationalencyklopedin (2018) 
beskriver som demokrati. Gerrevall (2003, s.45) beskriver begreppet enligt följande: 

Demokratisk kompetens innebär att kunna reflektera kring, känslomässigt  
bearbeta, förhålla sig till och agera utifrån de grundläggande demokratiska  
värdena (värdegrunden). Demokratisk kompetens innefattar också att kunna  
delta i och påverka demokratiska beslutsprocesser. Förmågan att kommunicera  
med andra i svåra och komplexa frågor, även där uppfattningar och åsikter går  
isär, sätts härmed i centrum. 

För att fullfölja demokratiuppdraget med att skapa aktivt deltagande medborgare i samhällslivet är 
det viktigt att skolan arbetar med självförtroendet hos eleverna gällande deras demokratiska 
kompetens (Ekman, 2007, s.15). 
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Elever som anlänt till Sverige i tidig tonår eller äldre från länder där demokrati är en bristfällig sak 
alternativt inte existerar har inte haft samma möjligheter att tillägna sig de svenska demokratiska 
idéerna. Kaya (2016, s.22-23) redogör att några år in på 2000-talet skedde ett fokusskifte. Gruppen 
nyanlända elever var tidigare en relativt osynlig grupp. Med takt att det kom fler nyanlända till 
Sverige behövdes utbildningssystemet för dessa barn och ungdomar ses över. Flertalet insatser 
startades och resulterade i att nyanlända elever inte längre blev en bortglömd elevgrupp i 
exempelvis skoldebatterna.  

År 2016 skrevs det in en definition i Skollagen med avseendet att definiera vem som kan 
klassificeras som nyanländ.  

12 a § Med nyanlända avses i denna lag den som 
1. har varit bosatt utomlands,  
2. nu är bosatt i landet, och 
3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens  
    start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. 

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års  
skolgång i landet. (SFS 2010:800) 

Ankomstdatumet är således irrelevant utan definitionen utgår från när eleven började i svensk skola. 
Med nyanländ menas alltså asylsökande barn och unga men också de som vistas i Sverige utan 
tillstånd (papperslös). En grupp som inte innefattas av skolplikten men de har rätt till exakt samma 
utbildning som alla barn och unga i Sverige.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Sverige är ett land som arbetar för att vara demokratiskt. Skolans verksamhet ska vara demokratisk. 
Som lärare på språkintroduktionen träffar jag ungdomar med olika nationalitetstillhörigheter. Det är 
migranter från afrikanska länder såsom Somalia och Eritrea. Programmet representeras också av 
asiatiska länder. Bland annat Syrien och Thailand. Dock utgörs en stor del av ensamkommande 
pojkar från Afghanistan. I egenskap av min profession är upplevelsen att nyanlända elever har svårt 
att anamma det demokratiska tänkandet och arbetssättet. Framförallt idén om demokratiska 
arbetsformer.  

Syftet med uppsatsen är att analysera förhållandet mellan nyanlända elever och deras demokratiska 
kompetens. Avsikten är att utgå från Oscarssons (2003, s.21) analysmodell  som består av fyra olika 1

dimensioner. För att fullfölja uppsatsens syfte används tre olika frågeställningar som ryms inom de 
olika dimensionerna. Motivet är att få en förståelse för vilken av de fyra dimensionerna som 
nyanlända elever behärskar mest men också behöver träna mer på. 

Följande frågeställningar kommer således att behandlas: 
- Hur beskriver nyanlända elever ordet demokrati? (Kunskapsdimensionen, Attityddimensionen) 
- Hur lär sig nyanlända elever om demokrati? (Kunskapsdimensionen) 
- Hur får nyanlända elever träna på demokratiska arbetsformer? (Deltagar- och 

engagemangsdimensionen, Samtalsdemokratiska dimensionen) 

1.3 Tidigare forskning 
Nihad Bunar är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Ett av hans 
forskningsområden behandlar nyanländas utbildningsvillkor. Han har publicerat Nyanlända och 
lärande - en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan (2010) där han 
undersöker och presenterar aktuellt forskningsläge inom området. En tid efteråt publicerade han, då 
som redaktör, boken Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering (2015).   

Bunar (2015, s.4, 304) poängterar att det svenska utbildningsväsendet har stora utmaningar framför 
sig att skapa en likvärdig utbildning som nyanlända elever har rätt till. Det handlar om att finna de 
rätta verktygen för att på ett legitimt, demokratiskt och moraliskt sätt skapa en jämlik utbildning. 
Sammantaget går det att urskilja att nyanlända elever i stor utsträckning saknar kontakt till svenskar.  

Bunar (2010, s.51,113) uppmärksammar att forskningsområdet kring nyanlända elever i Sverige är 
underutvecklat inom flertalet områden. Han önskar att mer forskning borde bedrivas med fokus på 
nyanländas villkor i skolan ur en vardagssynpunkt. Bunar upplever bland annat följande nyckelord 
som värda att utforska ytterligare; utanförskap, stigmatisering och segregation. Då med fokus på 
elevernas egna perspektiv.  

 se Bilaga 11
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Vid författarens skrivande tidpunkt saknades tydliga direktiv i skollagstiftningen gällande 
mottagandet av nyanlända i skolan. Ska eleven gå i förberedelseklass, vilket inte finns i 
lagstiftningen, eller ska en direktintegrering ske? (Bunar, 2015, s.14-15). Något som kan associeras 
till Vetenskapsrådets publicering (Bunar, 2010, s.25). Han menar att det råder en problematik kring 
att nyanlända elever förknippas med ett avvikande attribut jämförelsevis mot normaliteten i skolan. 
Där normaliteten anses vara elever med svensk bakgrund. 

Strävan efter homogenisering och försvenskning under parollen ”alla barn är lika” 
leder till att eleverna betraktas och behandlas utifrån vad de saknar och vilka 
kunskapsluckor de har. Inte utifrån vilka styrkor och kunskaper de redan har 
med sig (Bunar, 2010, s.25). 

De pedagogiska och sociala strukturernas målsättning måste integrera med varandra. Det går inte att 
särskilja dem. Därför rekommenderar Bunar att ett strukturellt och styrande regelverk bör finnas på 
nationell nivå. Samtidigt som det råder en flexibilitet inom den lokala verksamheten. Detta för att 
underlätta för nyanlända elever men också i lärarnas arbete (Bunar, 2015, s.30-31). Skolverket har 
idag breddat sina insatser för att stödja skolornas arbete med nyanlända. Huvudmän ges möjlighet 
att anmäla sig till Skolverket för ett samarbete att höja utbildningens kvalité och kunskapsresultaten 
för nyanlända elever (Skolverket, 2016).  

Jenny Nilsson Folke, doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, har skrivit en 
avhandling om nyanlända elevers sociala och pedagogiska villkor i den svenska skolan. Hon menar 
att nyanlända elevers övergång från förberedelseklass till ordinarie systemet är i hög grad ett 
outforskat område. Hon valde att intervjua ett antal nyanlända elever och kompletterade med 
deltagande observationer under en tidsperiod av ett år. Skolorna var förlagda i tre olika kommuner 
av skilda storlekar. Eftersom undersökningen genomfördes under en längre tidsperiod fick forskaren 
möjlighet att få en inblick hur det fungerar på gymnasiets ”förberedelseklass”, språkintroduktionen. 
Hon kunde i flera avseenden se exakt samma mönster för språkintroduktionen som uppenbarade sig 
i grundskolans förberedelseklass (Nilsson Folke, 2015, s.38, 36, 67-71). 

Studien visar på att eleverna upplevde förberedelseklassen som en plats där det råder en hög grad av 
social trygghet. Vilket medförde att eleverna inte hade problem med att ta plats i klassrummet. 
Eleverna upplevde också en pedagogisk vinning med att studera i förberedelseklass. Där gavs de 
möjlighet att lära sig svenska med lärare som enligt eleverna kunde förklara så att de förstod. En 
relevant del i deras utbildning för att ta sig till nästa steg inom utbildningssystemet men likväl som i 
samhället i övrigt (Nilsson Folke, 2015, s.48-50).  
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En nackdel som framkom med förberedelseklass var att elever med god skolbakgrund eller som 
varit där en längre tid upplevde att undervisningen inte alltid var tillräckligt utmanande. 
Åldersintegrering och en stor andel individuellt arbete var primära orsaker till elevernas 
uppfattningar. Heterogena gruppkonstellationer i kombination med nyss nämnda orsaker skapar 
problematik för lärarna att bedriva en stimulerande undervisning som lämpar sig för var och en av 
eleverna. Samma problematik fanns på språkintroduktionen med betoning på att grupperna var ännu 
mer heterogena (Nilsson Folke, 2015, s.50, 69).  

Elever som studerar i förberedelseklass erbjuds som oftast svenska, matematik och engelska. 
Samhällskunskap och naturorienterande ämnen vävs in i SVA -undervisningen. En av skolorna som 2

undersöktes erbjöd även praktisk-estetiska ämnen. Eleverna upplever detta som bekymmersamt 
eftersom de behöver betyg i fler ämnen för att fortgå sin utbildning. En annan orsak var att en del 
elever med god skolbakgrund redan har läst vissa ämnen i sitt ursprungsland (Nilsson Folke, 2015, 
s. 50-51).  

Nilsson Folke upplever att förberedelseklass kännetecknas av åtskillnad liksom separation från 
övriga skolan. Verksamheten var skild från övrig verksamhet både fysiskt och organisatoriskt. 
Vilket hade en direkt inverkan för socialiseringen till andra elever på skolan. Det skapades ett vi och 
dem med karaktäriseringen att förberedelseklass är något ovanligt och har således en lägre status. 
Denna uppdelning skapar en hierarkisk uppdelning mellan nyanlända och svenska elever såväl som 
svårigheter för invandrare att känna en tillhörighet till skolan som helhet. Dessutom råder 
problemtiken att elever på språkintroduktionen halkar efter i (kunskaps)utvecklingen i förhållande 
till jämnåriga. Vilket skapar en upplevelse att steget mellan språkintroduktion och gymnasiet i 
jämförelse till steget mellan förberedelseklass och grundskolan känns ännu längre. Både 
organisatoriskt, fysiskt och ämnesmässigt (Nilsson Folke, 2015, s.51-53, 69-70).  

Nilsson Folke menar att det finns en koppling mellan språkinlärning och inkludering. Hon hänvisar 
till att bägge faktorerna har en positiv inverkan på varandra i den mån de sker samtidigt. Samtidigt 
som, enligt systemet, det svenska språket fungerar som en inträdesbiljetten till nästa 
utbildningsanhalt. Forskning visar på att det optimala inlärningssättet för nyanlända elever är att 
eleverna erbjuds ett parallellt stöd i sitt modersmål. Jenny indikerar på att denna möjlighet minskas 
markant när eleverna övergår till grundskola eller nationellt program på gymnasiet (Bunar red., 
2015, s. 39, 71-73). Hon upplever att skolan misslyckas ur den aspekten: ”[…] att möta elevernas 
sociala och akademiska behov och skapa en inkluderande klassrumsmiljö” (Nilsson Folke, 2015, s. 
73).  

 Svenska som andraspråk2
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Laid Bouakaz, universitetslektor i pedagogik, och Nihad Bunar genomförde en undersökning som 
resulterade i en essä med titeln Diagnos: Nyanländ - lärande och läridentiteter i en skola för 
nyanlända som publicerades i Bunars antologi. Syftet med undersökningen var att studera 
nyanlända elever som vid tidpunkten bedriver sina studier på en svensk skola. Eleverna omsluts av 
en ålder mellan 13 till 15 år. Därtill avsåg undersökningen skolpersonalens uppfattningar om hur 
skolan i praktiken hanterar mottagandet, lärandet men också inkluderingen av nyanlända elever. Det 
empiriska materialet insamlades på en skola under tidsperioden av ett år där intervjuer med elever 
och skolpersonal var huvudsakliga basen (Bouakaz & Bunar, 2015, s.263-265). 

Resultatet av undersökningen visar på att barnen/ungdomarna upplevde att det var förbryllande att 
vara elev i svensk skola. Eleverna hade svårigheter med att identifiera sig som en svensk elev av 
den orsaken att förändringen i att byta skolsystem ansågs komplicerat. Vilket medför en direkt 
inverkan på elevernas lärande men också deras relationer (Bouakaz & Bunar, 2015, s. 264-265). 
Författarna beskriver det såhär: 

Trots att eleverna i undersökningen verkade trivas i skolan med lärare och övriga 
kamrater, och trots att de uttryckte en stark vilja att lära sig svenska och lyckas 
med studierna, återkom de ständigt till en djup oro för sin framtid. Vid sidan av 
oron framkom det i relation till den svenska skolan också en blandning av  
tillförsikt och oklarhet kring alla förväntningar och krav (Bouakaz & Bunar, 2015, s. 264).  

Eleverna upplevde det som en kamp att finna tillvägagångssätt att anpassa sig till den svenska 
skolans normer och lärstilar. Kombinationen av god skolbakgrund och viljan att lära sig samt att få 
bra betyg beaktas inte i den utsträckning som eleverna önskade. De studerande har höga ambitioner 
och vill utvecklas men upplever den svenska skolformen som en lek emellanåt. Eleverna utsattes för 
nya saker i deras skolvardag i avseende av de demokratiska principerna. Till exempel elevinflytande 
och grupparbeten men också i form av kritiskt tänkande, eget ansvar och nya relationer till lärare 
och vuxna. Tidigare har eleverna deltagit i ett skolsystem som var odemokratiskt och att omformas 
till ett system som uppmuntrar ett kritiskt tänkande ansågs förvirrande. Lärarna arbetade i enlighet 
med skolans demokratiska grundsyn och elevernas gensvar kom att bli upplevelser av en oriktig 
skola (Bouakaz & Bunar, 2015, s. 285-287).  
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2. Demokratiska perspektiv 
I detta kapitel presenteras en historisk överblick av demokratibegreppet i förhållande till samhälle 
och medborgarskap. Detta för att få en förståelse för begreppets komplexitet och för att tydliggöra 
viktiga begrepp inom området inför resultatanalysen. Därefter redogörs för skolans 
demokratiuppdrag med hjälp av Oscarssons (2003) idealmodeller. Slutligen följer ett avsnitt som 
konkretiserar konceptet demokratisk kompetens.  

2.1 Demokrati, samhälle och medborgarskap 
Demokratibegreppet skildras som ett ord innefattande mångfald och komplexitet (Carlsson, 2006, s.
26). Det är många länder runt om i världen som har någon form av demokrati som styrelseform. 
Held (2005, s.17) understryker att många politiska regimer hävdar att de är demokratiska även fast 
demokratiska arbetet ser väldigt olika ut mellan länderna. Ett påstående som Långström & Virta 
(2016, s.44) är eniga med. Enligt en publicering på The Economists (2017) hemsida klassas Sverige 
som en av de främsta demokratiska länderna i världen. Indelningen sker utifrån fyra olika 
kategorier: fullt demokratiska, bristfällig demokrati, hybridregim och slutligen auktoritär regim. En 
undersökning som baseras på fem kategorier då bland annat valprocess och medborgerliga friheter. 
Många av de länder som nyanlända elever kommer från ligger långt ner på demokratiskalan.    

För att konkretisera demokratibegreppet och dess innebörd används olika modeller. Flera författare 
hävdar att det handlar om tre idealmodeller för ett demokratiskt samhälle. Speciellt ur ett 
utbildningssyfte. Modellerna benämns olika men indelningen sker på liknande grunder. En som rör 
politiska kunskaper, en som rör en aktiv (deltagande) medborgarkår och slutligen en del som rör den 
demokratiska arbetsformen (Oscarsson, 2003, s.13; Långström & Virta, 2016, s.53-54; Tholander, 
2005, s.8; Gerrevall, 2003, s.43). Held (2005, s.13, 15, 21, 23) frångår detta genom att presentera ett 
mer nyanserat klassifikationssystem. Ett system som passar bättre in på demokratiska samhällen. 
Han preciserar två demokrativarianter, klassiska modeller och samtida modeller som i sin tur 
innefattar flertalet olika sorter. Demokratimodellerna utgår från nyckelbegrepp som politiskt 
deltagande och representation. Fortsättningsvis också termen medborgarskap med perspektivet vilka 
val som finns för medborgarna men också vad medlemskapet i ett demokratiskt samhälle innebär. 
Avsikten är för att åskådliggöra den progression som demokratibegreppet har haft men likväl för att 
påvisa den problematik som råder kring begreppet. Ekman & Pilo (2012, s.28) åsyftar att 
begreppets innebörd tidvis haft en negativ klang men idag är demokrati ett allmänt positivt laddat 
ord. 
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Långström & Virta (2016, s.49) menar att framväxten av nya modeller grundar sig i ett humanistiskt 
tänk. Alltså att varje individ har ett egenvärde och att livet är okränkbart. Människan har förmågan 
att i gemenskap med andra bestämma över sig själv och acceptera de lagar som en majoritet av 
befolkningen, via sina ombud, har beslutat om.  

Liknande tankegångar går att hämta från Madison, förespråkare av den liberala demokratin, när han 
resonerar kring intressegrupper i samhället. 

Med intressegrupp […] avsåg […] ett antal medborgare som, oavsett om  
de utgör en minoritet eller majoritet av helheten, förenas och drivs av en  
gemensam impuls eller passion, eller ett gemensamt intresse, som strider  
mot övriga medborgarnas rättigheter, eller mot gemenskapens permanenta  
och samlade intressen (Held, 2005, s.121). 

Den klassiska demokratin som Held beskriver är en bra början för att en stat ska bli en demokrati. 
Aristoteles hade en idé om att en grundläggande princip för ett demokratiskt samhälle kännetecknas 
av friheter och rättigheter likväl som jämlikhet och rättvisa. Aristoteles hävdar att begreppen frihet 
och jämlikhet har en direkt interaktion med varandra. Den beskyddande demokratin menar att 
friheten kan omfattas av en så kallad negativ frihet men också en positiv frihet. Den negativa 
friheten gäller individers frihet från den överväldigande politiska makten. Dessutom att människor 
ska ha valmöjligheter. Dessa valmöjligheter återspeglas i den positiva friheten då människor ges 
chansen att förverkliga sina val. Alltså, de som tillhörde medborgarna ska besitta politisk jämlikhet 
för att de ska vara fria för att växelvis kunna styra och styras. Just med betoning på tillhörde. I 
verkligheten inkluderades inte alla i demos. Det fanns tydliga gränser mellan de så kallade ’insiders’ 
och ’outsiders’(Held, 2005, s. 33, 38-39, 129). 

Ekman (2007, s.29) anför att det fundamentala i ett demokratiskt samhälle förenas med att alla 
medborgare garanteras tillräckligt goda demokratiska kunskaper i syftet att kunna kämpa likväl som 
att försvara sina egna intressen. Almgren (2006, s.15) förklarar att kunskapen utmynnar i att 
medborgarna aktiveras politiskt alternativt får mer politiskt inflytande. En tanke som Held (2005, s.
66-71, 101-103) menar går att hämta från den liberala demokratin. Den utvecklande demokratin 
eftertraktar en politisk delaktighet för att människorna ska utvecklas till aktiva och välinformerade 
såväl som engagerade medborgare. Att det är staten som ska vara behjälplig i detta avseende erhålls 
bland annat från den utvecklande republikanismen. Där ansågs statens uppgift vara att tillhandahålla 
medel för medborgarnas självförverkligande. Det var Masilius som betraktade de civila samhällena 
som förnuftets skapelser för att människor ska vara i åtnjutande av ett tillfredsställande liv. Staten 
ska styra på ett sådant sätt att varje medborgare ska ges chansen att förverkliga sina egna 
potentialer. Han menade också att det fordras att medborgarna innehar den legitima politiska 
makten. Får människor vara med och besluta om lagen är chansen också större att den upprätthålls. 

!12



Långström & Virta (2016, s.44-49) uppger att den moderna demokratin har utvecklats som tre 
vågrörelser. Det var i USA som den första demokratiseringsvågen startade. Därefter kom den andra 
vågen i skuggsidan av andra världskriget. Den sista och tredje demokratiska vågen började under 
1970-talet och är fortfarande pågående till viss del.  

Den första vågen startade i slutet av 1820-talet och spred sig vidare till andra länder såsom Englad, 
Nya Zeeland och Finland. Betoningen låg på utökad rösträtt för medborgarna. USA inkluderade 
exempelvis till en början vita män för att några årtionden senare låta svarta män få samma rösträtt. 
Det var Nya Zeeland som var först med att bevilja allmän och lika rösträtt för alla.  

Den andra demokratiseringsvågen startade under andra världskriget (1939-1945) och pågick fram 
till 1960-talets början. Under denna tidsperiod var det flertalet länder, med påtryckning från redan 
demokratiserade länder, att de skulle anta någon form av demokratiskt styre. Bland annat Italien och 
Tyskland.  

Den tredje vågen kom vid vid senare delen av 1970-talet och hade liknande karaktär av föregående 
våg. Flera länder, med start i Sydeuropa, omformade det diktatoriska styret till ett demokratiskt 
styrelseskick. Däribland Grekland och Polen. Dessa idéer spred sig även till Latinamerika där 
exempelvis Argentina och Brasilien demokratiserades.  

Författarna menar att en svårighet, oavsett styrelseskick, är att det råder skilda intressen mellan 
individer och grupper. Som tidigare påpekats kan det vara en god sak för att skapa utvecklande 
aktiviteter i landet. Emellertid också en problematisk sak för de som styr ett land. Held (2005, s.17) 
understryker att detta är en av det demokratiska systemets skörhet. En motvåg skedde under den 
första demokratiruschen och avbröt framväxten av den demokratiska implementeringen i vissa 
länder (Långström & Virta, s.45, 2016). Bland annat för Tyskland, under mitten av 1900-talet, då 
nazismen utplånade det demokratiska konceptet (Held, 2005, s.17).  

En förklaring till motvågen går att finna i Machiavellis, förespråkare av den beskyddande 
republikanismen, tankar. Han ansåg att monarki, aristokrati och demokrati - som är de viktigaste 
statsformerna - var instabila. Dessa tre statsformer har en fallenhet att skapa ett kretslopp 
kännetecknat av nedgång såväl som moraliskt förfall. Machiavelli menar att demokrati, efter ett 
positivt utvecklingsskede, har en benägenhet att övergå till anarki. Varpå övergången till monarki 
(tyranni) är avsevärt närbeläget. Han anger detta som en förklaring till atenska demokratins förfall 
vilket på ett liknande sätt återspeglades i Tyskland. En orsak till att demokratin förfaller grundas i 
att det finns ingen självklar organisationsprincip för regerings uppgift att ge uttryck åt och därtill att 
försvara staten respektive medborgarna. Vilket medför att politiken blir: ”[…] en kamp för att 
vinna, utnyttja och behålla makten” (Held, 2005, s.75).  
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Held (2005, s.361-437) diskuterar hur demokratin borde se ut idag med hänsyn till begreppets 
omfång och progression. Han låter precisera följande definition: 

[…] demokrati bör uppfattas som ett begrepp med ett slags ensamrätt på  
det politiskt riktiga, eftersom den - åtminstone i teorin - erbjuder en  
livsform och en arena för rättvisa sätt att förhandla om värden och  
värdekonflikter (Held, 2005, s.364).  

Ur detta resonemang låter han bestämma två nya demokratimodeller som anses vara dagsaktuella. 
Han benämner dem som demokratisk autonomi respektive kosmopolitisk demokrati. Modeller som 
har växt fram ur de klassiska och samtida modellerna (Held 2005, s.21, 395-396, 436-437).  

Den demokratiska autonomins gestaltning går i stor utsträckning att applicera på Sverige.  
I Regeringsformens första kapitel går det att läsa: 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 
      Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och 
      lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 
     statsskick och genom kommunal självstyrelse.  
     Den offentliga makten utövas under lagarna. 

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika  
      värde och för den enskilda människans frihet och värdighet (SFS 1974:152) 

I Regeringsformens andra kapitel specificeras de grundläggande fri- och rättigheterna. Där anges 
opinionsfriheterna - yttrande-, mötes- och religionsfrihet med flera - tillika också skydd mot 
diskriminering.  

Företrädesvis är övervägande delar i samstämmighet med Helds modell demokratisk autonomi. 
Grundsynen för modellen utgår från att varje individ ska bedömas som jämlik och fri att kunna 
avgöra sina egna livsvillkor. Så länge som det inte inkräktar på någon annans rättighet. Ansvaret att 
upprätthålla ett demokratiskt förfaringssätt är fördelat på både staten och det civila samhället. 
Korrelationen finns i att staten bär ansvaret för att det demokratiska konceptet lagstadgas och en 
parlamentarisk struktur gäller i landet. Därpå måste det civila samhället bemöta staten med bland 
annat direkt participation (delaktighet). Alltså att särskilda grupper av medborgarna styr en 
verksamhet (2005, s.395-396). 

För att Sverige ska utveckla sin demokrati ytterligare kan Helds modell kosmopolitisk demokrati 
vara användbar. Den antar en problematisering av bland annat den världsomfattande integrering 
som sker, globaliseringen. Han angriper den politiska sfären samt ekonomi och civila samhället ur 
ett globalt perspektiv. Exempelvis förespråkar han en internationell domstol som kan handha 
lagöverträdelser av de mänskliga rättigheterna. Vidare anser han att de ledande FN-organen borde 
ombildas till fördel för U-länderna. Han åsyftar också att ett globalt parlament borde införas (2005, 
s.436-437). 
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2.2 Demokrati och utbildning 
Tidigare har det förmodats att barndomen präglats av en opolitisk period där barn är något av 
osynliga i samhället. Barnen har betraktats som passiva då deras åsikter såväl som kunskaper inte 
alltid har efterfrågats. Numera har fokus flyttats till att aktivera barnen istället för att som tidigare 
beskydda dem. Barn anses likaledes som vuxna vara medlemmar i samhället eftersom de också 
lever och verkar mitt i verkligheten. De inhämtar kunskaper såväl som åsikter beträffande samhället 
både från det som de hör och lär sig från vuxna men också från olika medier och givetvis i skolan 
(Långström & Virta, 2016, s.69-70).   

Skolan har tillskrivits ett demokratiskt ansvar för barn och ungdomar. Det råder delade meningar 
om var huvudansvaret egentligen ska ligga när det kommer till den demokratiska uppfostran. Vissa 
hävdar att det är hemmet medan vissa hävdar att det är skolan som bär tyngsta ansvaret. Vinsten i 
att skolan står för det huvudsakliga ansvaret ligger i att det kan vara problematiskt att hemmet, med 
olika bakgrund och åskådningar, kan fylla samma funktion som skolan. Det demokratiska uppdraget 
går att beskriva enligt följande.  

Skolan ska bidra till att utveckla ansvarskännande människor och samhälls- 
medlemmar, och mer specifikt bidra till att utrusta eleverna med sådana 
färdigheter och kunskaper som de behöver som medborgare i ett demokratiskt 
samhälle (Ekman & Pilo, 2012, s.7). 

Det är just där, i skolan, som barn och ungdomar erbjuds kunskaper beträffande demokrati och 
politik men också om samhällsfrågor. Verksamheten tillåter eleverna att pröva öppna diskussioner 
kring samhällsfrågorna. Vilket sker i en miljö som karaktäriseras av individer med helt varierande 
socioekonomiska liksom kulturella bakgrunder (Ekman & Pilo, 2012, s.9). 

Oscarsson (2003, s.13) låter precisera tre idealmodeller  som relateras till skolans uppdrag. Det är 3

för att tydliggöra hur undervisningen kan struktureras för att var elev ska erbjudas så god 
demokratisk kompetens som möjligt för att kunna leva och verka i det demokratiska samhället. Han 
väljer att benämna dessa som valdemokrati, deltagardemokrati samt deliberativ demokrati. Han 
poängterar att dessa modeller behöver interagera med varandra för ett lyckosamt utfall. Det är 
valdemokratin som är fundamentet i den representativa demokratin. Den behövs för att deltagar- 
och deliberativa demokratin ska fullgöras. Kvantiteten, alltså omfattning och utbredning, vidkänns 
av deltagardemokratin. Kvaliteten, det intellektuella samtalet, vidkänns den deliberativa 
demokratin. Följaktligen, i ett representativt demokratiskt system, kan demokratimodellerna 
struktureras som hierarkiskt ordnade i relation till varandra.  

Den valdemokratiska modellen kan också benämnas som representativ demokrati (Oscarsson, 2003, 
s.14-15; Långström & Virta, 2016, s.53-54). Eller som teoretisk demokratiuppfostran såsom 
Tholander (2005, s.8) beskriver det. En annan benämning är den funktionella demokratisynen 
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(Gerrevall, 2003, s.43). Oavsett så handlar det om demokratiska kunskaper. Alltså kunskaper om 
hur det svenska demokratiska systemet fungerar. Alltså att vi väljer representanter som i sin tur får 
utöva makten eller kunskaper om hur man tar beslut (majoritetsprincipen) och individers fri- och 
rättigheter (Oscarsson, 2003, s.14-15; Tholander, 2005, s.8; Gerrevall, 2003, s.43). Almgren (2006, 
s.15) menar att det är viktigt: ”[…] Att medborgarna äger grundläggande kännedom om folkstyrets 
karaktär och om de demokratiska spelreglerna […] för att grundmura demokratisk legitimitet.”  

Nästa modell som beskrivs är den deltagardemokratiska demokratimodellen (Oscarsson, 2003, s.15; 
Långström & Virta, 2016, s.54). Tholander (2005, s.9) benämner modellen som formell 
demokratisk uppfostran och Gerrevall (2003, s.43) ser det som en komponent inom den normativa 
demokratisynen men tillkännager samma beteckning som ovanstående författare. Samtliga 
författare är överens om att det handlar om medborgarnas deltagande i politiska processer. Alltså 
exempelvis att rösta vid val eller att vara med i beslutsfattande på jämlika villkor. En medborgarkår 
som deltar i demokratiska processer får samtidigt ett utbyte i form av en bredare och djupare 
kunskap om demokrati. Det läggs stor tonvikt på den deltagardemokratiska modellen i 
styrdokumenten (Oscarsson, 2003, s.15-16; Långström & Virta, 2016, s.54; Tholander, 2005, s.9; 
Gerrevall, 2003, s.43).  

Den deliberativa demokratimodellen karaktäriseras av argumentationen och samtalets elementära 
betydelse för demokratin. Det handlar om att finna en ideal samtalssituation där alla röster ska få 
komma till tals. Om möjligt ska deltagarna, genom samtalet kring exempelvis värdeladdade ämnen, 
kunna förändra alternativt utveckla det ursprungliga ställningstagandet (Oscarsson, 2003, s.17-18; 
Långström & Virta, 2016, s.54-55; Tholander, 2005, s.9; Gerrevall, 2003, s.43-44).  

Skolinspektionen (2012, s.12) menar att den formella och representativa demokratin har varit 
dominerande inom skolan vid realiseringen av demokratiarbetet. Något som Långström & Virta 
(2016, s.55) också hävdar. Skolor har generellt lyckats bättre att lära ut om-kunskap istället för i-
kunskap när det handlar om demokrati. 

Fritzell (2003, s.10) menar att även om det står i styrdokumenten vad demokratisk utbildning 
innebär eller att det tas fram modeller för att förenkla skolans demokratiuppdrag råder ändå en viss 
oklarhet vad det egentligen ska innebära. Almgren (2006, s.17-18) menar att det råder en distinktion 
mellan skolan som institution och skolan som organisation. Det institutionella uppgiften avser 
förmedlandet av kunskaper och värderingar. Alltså grundläggande färdigheter för att eleven ska 
kunna delta i en demokratisk process. Den organisatoriska uppgiften avser sammanhanget som 
eleverna vistas i. Elevers faktiska och upplevda inflytande i skolan. Det ”[…] handlar alltså om 
”vad skolan säger” och ”vad skolan gör”” (Almgren, 2006, s.18). Emellertid är det viktigt att 
minnas att skolans uppdrag också når ett slut. Skolan har som uppdrag att lägga grunden för ett 
gynnsamt demokratiskt medborgarskap. Sedan är det upp till var individ att förvalta lärdomen.   
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2.3 Demokratisk kompetens 
Demokratisk kompetens är ett samlingsbegrepp för att skapa en beteckning över skolans omfattande 
demokratiuppdrag. Ekman (2007, s.12) menar att demokratisk kompetens innefattas av två 
dimensioner. Demokratikunskaper samt politiskt självförtroende. Relationen mellan dimensionerna 
tar utgångspunkt i Almgrens resonemang.  

Till och med i en demokrati, där alla, formellt sätt är fria att delta i det politiska 
beslutsfattandet, är det självfallet så att den som känner till hur systemet fungerar 
har obestridliga maktfördelar framför den som inte kan systemet (Almgren, 2006, s.14). 

Maktfördelarna genererar ett utökat självförtroende som i sin tur medför ett mer aktivt 
medborgarskap. Vilket omvänt alstrar motivationen att söka ännu mera demokratiska kunskaper. 
Således går det att uttala att demokratikunskaper och politiskt självförtroende är en väg till ett 
politiskt deltagande bland medborgarna (Ekman, 2007, s.16-17).  

Ekman (2007, s.14) belyser en bredare tolkning av begreppet demokratisk kompetens. Där utgår 
hon från Maria Jarl som anger tre olika dimensioner. En dimension utgår från elevers kunskaper 
gällande politiska processer samt spelregler. Den andra dimensionen rör elevers politiska 
självförtroende och den sista dimensionen elevers politiska intresse. Ett liknande resonemang 
refereras till Almgrens tankar. Där utgångspunkten är elevers politiska kunskaper. Som i sin tur 
resulterar i elevers demokratiska värderingar samt demokratiskt beteende. 

Oscarsson (2003, s.21) tillhandahåller ytterligare en precision vilken innefattas av fyra dimensioner 
som baseras på tidigare angivna demokratiska idealmodeller i utbildningssyfte . De olika 4

dimensionerna utgår från en tänkt analysmodell för skolans demokratiuppdrag. Skolan upplevs med 
utgångspunkt i denna modell som en demokrativerkstad (Ekman & Todosijević, 2003, s.23). Där 
demokratisk kompetens utvecklas bäst i samband med ett teoretisk liksom ett praktiskt ramverk 
(Tholander, 2005, s.8). 

Den första dimensionen benämns som kunskapsdimensionen. Vilken rör de kunskaper som eleverna 
har om demokrati samt den politiska processen. Dessutom behandlar den elevernas förståelse 
gällande demokratins principer. Den andra dimensionen ges namnet deltagar- och 
engagemangsdimensionen. Här bestäms vilket inflytande elever har i skolan och därtill elevers 
deltagande i skolan. Vidare omfattas den andra dimensionen av det intresse som eleverna har för 
politik och deras möjligheter till att träna på deltagardemokratiska aktiviteter. Till sist behandlar den 
elevernas aktiva samt potentiella deltagande i samhället.  

Tredje dimensionen inbegriper elevers attityder i värdegrundsfrågor men också till demokratiska fri- 
och rättigheter (Oscarsson, 2003, s.21). Skolverket definierar värdegrundsfrågor i likhet med de 
demokratiska värdena som samhället vilar på. Värdegrunden beskrivs som människolivets 
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okränkbarhet, individens frihet och integritet samt alla människor lika värde. Därtill innefattas 
värdegrunden av jämställdhet mellan könen och slutligen solidaritet mellan människor (Skolverket, 
2017). Denna del av analysmodellen kallas för attityddimensionen. Slutligen, för att fullborda 
analysmodellen, är det den samtalsdemokratiska dimensionen. Vilken berör det klassrumsklimat 
som eleverna verkar i samt vilka möjligheter eleverna har att träna samtalsdemokratiska färdigheter 
(Oscarsson, 2003, s.21).  

Ämnet samhällskunskap har utformats på ett sådant sätt att elever ska ges ett mer säreget ämne att 
utveckla sin demokratiska kompetens. Historiskt sätt har samhällskunskapen handlat om 
medborgarfostran och karaktäriseras idag av ett ämne som ska syfta till att kvalificera, socialisera 
och subjektifiera. En idé som är hämtad från Gert Biesta (Långström & Virta, 2016, s.22). Liknelser 
som går att finna i Oscarssons (2003, s.21) analysmodell av skolans demokratiuppdrag. Precis som 
Oscarssons dimensioner handlar det om att komplettera dessa begrepp för att skapa bästa möjliga 
utfall.  

Kvalificeringen innebär att individen tillägnar sig sådana kunskaper, färdigheter 
och egenskaper […] som behövs i samhället. Socialisering däremot har en mer 
normativ betydelse, då det innebär att tillägna sig värden och normer, medan 
subjektifiering betyder att de ovan nämnda innehållen blir personliga sätt att 
förhålla sig och agera (Långström & Virta, 2016, s.22). 

Gerrevall (2001, s.195) anger att kompetensen inom begreppet demokratisk kompetens varken är 
statisk eller individuell utan den är dynamisk och intersubjektiv samtidigt som den är bunden till 
specifika sammanhanget. Vilket exempelvis kommer till uttryck inom den samtalsdemokratiska 
dimensionen som Oscarsson (2003, s.21) beskriver. Det är situationerna som styr huruvida eleverna 
uppträder mer eller mindre kompetent (Gerrevall, 2001, s.195). 

Fritzén (2003, s.68,79) påvisar problemkomplexet med att bedöma demokratiuppdragets resultat. 
Kunskapsuppdraget är naturligtvis enklare att bedöma i den bemärkelsen att det finns mätbara 
verktyg men såklart inte helt oproblematisk trots allt. Bedömningen av demokratisk kompetens 
handlar mer om komplexa processer vilket pågår individer emellan. Kunnandet är mer av en 
situationsbunden och subjektiv karaktär. Vilket har resulterat i att: ”demokratiseringsprocesser har 
av många uppfattats ta tid från mera traditionell kunskapsutveckling och vice versa” (Fritzén, 2003,  
s.68). Emellertid handlar det om att integrera elevers demokratisk kompetens med 
kunskapsuppdraget eftersom det inte råder någon åtskillnad mot andra lärandeprocesser. Ett aktivt 
deltagande grundas som bekant i allmänna kunskaper likväl som kommunikativa färdigheter 
(Skolverket, 2013, s.64-65). 
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3. Nyanländas möte med skolan 
Under 2000-talet har Sverige tagit emot mellan 10 000 och 20 000 barn och ungdomar varje år som 
klassificeras inom skolåldern och som nyanländ. Gemensamt för alla är att de är nybörjare i svensk 
skola medan kunskaperna och erfarenheter från tidigare skolgång är varierande (Juvonen, 2016, s.
94). Att utbildningen ska präglas av en god kvalité har varit problematisk eftersom det har varit en 
snabb stegring av invandring senaste åren och invandringspolitiken inte har hängt med. Vilket också 
har återspeglats inom skolan. Kaya (2016, s.17-18) påpekar att huvudmannen likväl som rektorer 
bär ett stort ansvar för organiseringen av nyanländas utbildning. Trots det har det saknats tydliga 
riktlinjer för hur organiseringen av mottagandet ska ske. Det är huvudmannen och rektors ansvar att 
närmare undersöka behovet och tillgången på modersmålslärare samt SVA -lärare. Vidare åligger 5

det huvudmannen att ordna med kompetensutveckling för lärare och annan verksam skolpersonal 
för att utbildningen ska kunna individanpassas i en större utsträckning. Sammantaget har styrkedjan 
haft många svaga länkar vilket baseras på bristande ansvar men också bristande kunskap. 
(Skolverket, 2017, s.8-9) menar att lärarbristen och den höga arbetsbelastningen för verksamma 
lärare också är ett gensvar på problemkomplexet att skapa goda förutsättningar till utbildning för 
nyanlända.  

En problematik som råder för nyanlända elever är att boendesituationen i många fall har präglats av 
kortsiktiga lösningar. Under elevens första år i Sverige kan hen tvingas byta skola både en och flera 
gånger. Något som har en direkt inverkan på kontinuiteten i utbildningen men också den sociala 
situationen. Kommunikationen vid överlämningar är bristande vilket försvårar för elevens 
progression (Skolverket, 2017, s.22). 

Bouakaz & Bunar (2015, s.270-271) använder likt Långström & Virta (2016, s.22,) Gert Biestas  6

modell för att precisera utbildning och dess funktioner. Här förankras de tre begreppen - 
kvalificering, socialisering samt subjektifiering - med utgångspunkt för nyanlända elever. 
Kvalificeringen är en nödvändig del för nyanlända elevers fortsatta utbildning. Oavsett om det 
handlar om gymnasiet eller eftergymnasiala studier vilket ses som en väg till 
arbetsmarknadsetablering. Socialiseringen fyller en sådan funktion att förbereda nyanlända elever 
på ett samhällsmedlemskap och därtill den sociala, kulturella och politiska ordning som råder. 
Vidare poängterar Bouakaz & Bunar att det också handlar om överföringen av kunskaper som har 
en mer allmän karaktär såsom demokrati, moral, rättigheter med mera. Den tredje, 
subjektifieringen, citeras av författarna på grund av den värdefulla kontexten. 

 Svenska som andraspråk 5

 se kapitel 2.3 Demokratisk kompetens6
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Subjektifieringen, utgörs […] av utbildningens betydelse för individens personliga 
utveckling - att han eller hon formas till en självständig och kritisk medborgare. 
Det handlar inte enbart om att elever ska finna sig passivt insocialiserade i en viss 
social ordning. Utbildningens uppdrag är också att bidra till att göra eleverna till 
självständiga, kritiska och stolta individer som tillåts att granska och ifrågasätta 
den rådande sociala ordningen och sanningar som tas för givna. 
(Bouakaz & Bunar, 2015, s.271). 

Det är viktigt att skolan är en förmedlande mellanhand till att skapa jämställda medborgare. 
Eftersom det är inte alla gånger nyanländas familjer stödjer integreringen i det svenska samhället 
(Långström & Virta, 2016, s.117).  

Ett sätt för att skapa en smidigare integrering till svenska skolsystemet är att kartlägga elevens 
kunskaper. Det är Skolverket som har fått i uppdrag att utarbeta ett nationellt kartläggningsmaterial 
inom olika ämnen . Kartläggningen ska primärt genomföras på elevens starkaste språk. I annat fall 7

på ett språk som eleven behärskar. Elevens ålder samt personliga förhållanden, exempelvis tidigare 
skolgång, ska tillsammans med kartläggningen utgöra ett underlag för elevens kommande studier i 
svensk skola. Grundtanken är att basera elevens placering, grundskola eller gymnasieskola, på en 
tillräckligt utmanande nivå i relation till hens ålder. Vilket ska ske med hänsyn till elevens egna 
förutsättningar. Eleven kan placeras i förberedelseklass alternativt direktplacering om det rör sig om 
en grundskoleplacering. Handlar det om elever som uppnått en gymnasieålder (16 år eller äldre) får 
eleven bedriva studier språkintroduktionen (om behörighet till nationellt program saknas) alternativt 
på ett nationellt program (Juvonen, 2016, s.97-98, 101). 

Skolverket (2017, s.9) anger fyra utvecklingsområden som är viktiga att arbeta med i dagsläget. En 
av dem är skolans förmåga att möta nyanlända elever. De andra tre koncentreras mer till kvalitén 
inom varje skolform samt strategier för lärförsörjningen och därtill en skola som möter varje elev. 
Skolverket beskriver det såhär baserat på tidigare samt senaste undersökningen: 

En särskild utmaning för skolan är att många nyanlända elever har kommit till 
Sverige som ungdomar eller unga vuxna. Vi vet sedan tidigare att de som invandrat 
efter skolstart har svårare att nå godkända resultat än de som kommit till Sverige 
innan de börjat skolan. Många elever upplever också ohälsa, oro och trauman 
bland annat på grund av utvisningshot och krigsupplevelser (Skolverket, 2017, s.21) 

Varpå en väl organiserad och strukturerad utbildning är viktig för att hålla en god kvalitet där stort 
vikt bör läggas på mottagandet. 

Svenska, Matematik, Biologi, Engelska, Fysik, Historia, Idrott och hälsa, Kemi, Religionskunskap, Samhällskunskap, 7
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Bunar (2015, s.10-11, 14-15, 18-19) belyser problematiken med att en stor andel nyanlända elever 
har svårigheter med att få behörighet till nationella program på gymnasiet. Återigen hänvisas till en 
problematik gällande hur nyanlända inkluderas i skolan och samhället. Långström & Virta (2016, s.
120) menar att en hithörande svårighet handlar om att skapa tillhörighet till samhället innefattande 
existerande grundvärderingar hos individer samtidigt som de känner ett utanförskap. Skolverket 
(2017, s.22) menar att det bästa är att eleverna ska erbjudas en bredd av skolämnen i så snabb mån 
som är möjligt annars riskerar elevens kunskapsutveckling att avstannas. 

En framgångsrik undervisning baseras också i termer av språk- och ämnesutvecklande 
undervisning. Likväl som lärare anpassar den språkliga nivån behöver också ämnesundervisningen 
anpassas. Ett angreppssätt är att först fokusera på ämnesbaserad språkundervisning för att därefter 
omvandla till språkbaserad ämnesundervisning. Läraren antar ett språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt (Kaya, 2016, s.31). Den ideala undervisningen hittas i den situation: 

[…] där språket ständigt sätts i fokus i alla ämnen och där språk och innehåll integreras  
så att språket utvecklas parallellt med ämneskunskaperna (Kaya, 2016, s.32). 

Vinsten finns i att undervisningen blir meningsfull och skapar en helhetsbild för eleven. Dessutom 
handlar det om att eleven inte har tid att först lära sig svenska språket för att sedan utveckla 
ämneskunskaper. Samtidigt är det viktigt att eleven får använda alla språk som den behärskar för 
kunskapsinhämtning. Det finns ingen allmänt godtagen definition för vad som är språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Däremot går att det se fleratlet framgångsfaktor för en lyckosam 
arbetsmetod (Kaya, 2016, s.32-33). Kaya (2016, s.33) specificerar dem enligt följande: 

• undervisning som utgår från elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 
• strukturerad undervisning som kännetecknas av meningsfullhet, höga förväntningar,  

kognitivt utmanande uppgifter samt ett tillåtande klimat 
• undervisning som erbjuder eleverna rik stöttning utifrån elevernas förutsättningar  

och behov 
• att elevernas modersmål används som resurs i undervisningen och i lärandet 
• att eleverna i undervisningen ges stort talutrymme samt många och varierande  

möjligheter till interaktion, i helklass och i mindre grupper 
• att eleverna får utveckla språk- och ämneskunskaper parallellt. 

Brorsson (2016, s.137-138) hänvisar till fyra centrala komponenter som är samverkande i 
utbildningen för flerspråkiga elever. Den första gäller den sociokulturella stödjande miljön vilken 
följs av språkutveckling, ämnesutveckling och slutligen den kognitiva utvecklingen. 
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Klassrummen är en viktig del i den sociokulturella stödjande miljön. Vilken ska präglas av 
samarbete och trygghetsskapande. Hit hör också vardagslivet, familjen samt övriga samhället som 
viktiga delar. Språkutvecklingen förordar flerspråkighet för kunskapsutvecklingen. Alltså både 
första- och andraspråksutveckling. Ämnesutvecklingen ska fortgå parallellt med 
andraspråksutvecklingen och berör alla ämnen i skolan. Den kognitiva utvecklingen måste fortsätta 
oavsett att eleven har begränsade färdigheter i andraspråket. Uppgifter ska vara kognitivt krävande 
och utmanande.  

Stater blir alltmer beroende av varandra och påverkar således undervisningen i samhällskunskap på 
ett sådant sätt att medborgerliga fostran behöver förändras mot en mer global fostran. Följden i en 
global fostran kan innebära svårighet att som elev förstå vad man socialiseras till. Dagens 
mångkulturella elevgrupper kan stöta på krockar mellan olika värderingar inom områden såsom 
genus, levnadsstil, familjeliv och jämställdhet. Situationer som leder till kontroversiella 
diskussioner huruvida elever tar ställning till normer som står utanför det demokratiska principerna. 
Exempelvis jämställdhet mellan kvinnor och män. Här kan det vara aktuellt att förhålla sig genom 
att acceptera sådana värderingar som håller en etisk hållbarhet och ryms inom lagen. Till exempel 
att de inte är kränkande. (Långström & Virta, 2016, s.120-121).

Samhällskunskapen har tillskrivits ytterligare en uppgift med att förmedla de demokratiska idéerna. 
I dagens mångfaldiga samhälle möter ämnet ett nytt tidsavsnitt. Därför är det inte så självklart att 
det som tidigare handlar om att fostra medborgare till den omvärld som då var kopplad till 
nationalstaten. Nu handlar det om att skolan ska stötta elever in i det mångkulturella samhället där 
eleven ska forma sin etniska, kulturella och globala identitet. Idag präglas ämnet, liksom andra 
ämnen, av interkulturell pedagogik i en mångkulturell skola (Långström & Virta, 2016, s.115-116).  

Ordet interkulturell innebär samverkan och samarbete mellan individer eller grupper 
som representerar olika kulturer medan mångkulturell står för ett mer stabilt tillstånd 
i samhället eller i en skola […] (Långström & Virta, 2016, s.116). 

 
Betoningen finns i samverkan med andra oavsett om det handlar om elever som invandrat eller 
svenska elever. Ämnet samhällskunskap ska baseras på liberala likväl som pluralistiska principer i 
avseende om demokrati, rättvisa, jämställdhet och jämlikhet. Inom pluralismen handlar det om att 
framhålla likheter och olikheter. Samhället ska beskrivas utefter hur verkligheten ser ut (Långström 
& Virta, 2016, s.116, 118-119). Det handlar om att: ”skillnader ska erkännas men inte betonas; 
därtill kommer tanken att alla har lika värde och rättigheter” (Långström & Virta, 2016, s.119). 

Här ges möjligheten att beakta demokratiaspekten ur det perspektiv att minoritetsgrupper blir 
beaktade. Det har skett ett fokusskifte från att låta majoritetsgrupper vara måttstocken och 
minoritetsgrupper fick rätta sig efter det. Majoritetens värderingar var grunden och minoriteten 
skulle således lära sig svenska och svenska värderingar för att därefter bli effektiva svenska 
medborgare (Långström & Virta, 2016, s.117).  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4. Metod 
I metodavsnittet kommer vald metod att presenteras och behandlas på ett kritiskt sätt.  

4.1 Ansats 
I syftet att undersöka förhållandet mellan nyanlända elever och deras demokratiska kompetens 
användes en kvalitativ forskningstradition där semistrukturerade (halvstrukturerade) intervjuer 
tillämpats. En kvalitativ ansats medför en djupare kontext vilket är värdefullt för studien. Den 
sociala verkligheten förklaras i ord (Bryman, 2011, s. 362). Semistrukturerade intervjuer 
karaktäriseras av att ett tema behandlas och det är respondenternas beskrivningar av situationen som 
är det centrala (Bryman, 2011, s.415; Kvale & Brinkmann, 2017, s.43). Därför fick tio respondenter 
tala fritt utefter ett mindre antal frågeställningar inom området demokrati. 

Till stöd under intervjuerna användes en intervjuguide  för att förhindra ett öppet vardagssamtal 8

men också för att undvika ett strikt frågeformulär. Ordningsföljden och formuleringen kunde variera 
beroende på respondentens svar (Bryman, 2011, s.415; Kvale & Brinkmann, 2017, s.45). 
Intervjuguiden utformades som så att respondenten fick till en början besvara bakgrundsinformation 
där ålder, nationalitet och skolgång i hemlandet efterfrågades. Därefter följer fyra öppna frågor med 
en vald formaterad ordning (Bryman, 2011, s.419). Som komplement till frågorna definierades ett 
antal nyckelord baserat på Oscarssons (2003, s.21) analysmodell för demokratisk kompetens. Syftet 
var att, vid behov, skapa fylligare svar från respondenterna men också ett verktyg vid 
resultatanalysen.  

Urvalet har skett i flera steg genom målstyrt urval i kombination med ett bekvämlighetsurval. 
Intervjufrågorna är riktade till nyanlända varpå jag frågade elever som fanns i min närhet på 
språkintroduktionen. Den klass som kommit längst i svenska språket , baserat på 9

informationskravet inom etiska principerna, tillfrågades gruppen vilka som var intresserade att ställa 
upp eftersom deltagandet ska vara frivilligt. Här ges också en kort inblick av undersökningen och 
dess syfte. Efter att muntligt intresse anmälts genomfördes det sista utvalet med att få respondenter 
som representerar olika kön och nationaliteter. (Bryman, 2011, s.131,194, 433-437). Fram till den 
tidpunkten var det fem pojkar och fyra flickor som representerade undersökningen. Viljan att få helt 
olika nationaliteter på samtliga respondenter fallerade då det inte var representativt möjligt i 
klassen.  

För att få en jämn könsfördelningen tillfrågades en flicka i en annan klass, baserat på hennes 
nationalitet, om hon kunde tänkas ställa upp. Respondenten väljer att delta och det fastställda 
urvalet blev följaktligen fem pojkar och fem flickor. Pojkarna representeras av tre olika 

 Se Bilaga 38

 Svenska språket styr i första hand gruppindelningen 9
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nationaliteter. Kazakstan, Syrien och Afghanistan (3 stycken). Flickorna representeras av olika 
nationaliteter. Somalia, Djibouti, Irak, Eritrea och Etiopien.  

4.1.1 Presentation av respondenter  
I presentationen av respondenter har topplistan över Sveriges populäraste namn använts som fiktiva 
namn. Detta för att beakta konfidentialitetskravet men också nyttjandekravet (Bryman, 2011, s.132). 
Respondenterna informerades om att allt material och andra delar som kan kännetecknas med dem 
förvaras på ett sådant sätt att ingen annan ska ta del av det och inte heller kunna känna igen dem. 
Presentationen utgår från ålder, nationalitet samt eventuell tidigare skolgång i ursprungslandet. 

William - 17 år och kommer från Syrien. Han har gått sju år i skola i Syrien och två år i Dubai. Han 
är här med sin familj.  
Oscar - 17 år och kommer från Kazakstan. Åtta år gick han i skolan i Kazakstan. Han är här med 
sin familj.  
Liam - 18 år och kommer från Afghanistan. En ensamkommande pojke som hann gå cirka åtta år i 
afghansk skola.  
Lucas - 18 år och kommer från Afghanistan. Ensamkommande pojke som har sju års skolbakgrund 
från hemlandet. 
Oliver - 19 år och kommer från Afghanistan. Ensamkommande pojke som gick sex år i afghansk 
grundskola.  

Alice - 17 år och kommer från Somalia. I tre år gick hon i somalisk skola. Hon är här med sin 
familj.  
Alicia - 19 år och kommer från Djibouti. Hon gick tre år i skolan i Djibouti. Hon är här med sin 
familj/släktingar.  
Olivia - 18 år och kommer från Irak. Åtta år gick hon i irakisk skola. Hon är här med delar av sin 
familj.  
Ella - 18 år och kommer från Eritrea. Hon har nioårig skolgång bakom sig. Ella är här med familj/
släktingar.  
Ebba  - 18 år och kommer från Ogadeen som ligger i Etiopien. Ett område där det bor många 10

somalier. Hon beskriver det själv som att hon är somalier i Etiopien. Tidigare skolgång sträcker sig 
till cirka fyra och ett halvt år. Hon är här med släkt.  

Samtliga respondenter läser på språkintroduktionen vid en gymnasieskola belägen i en mindre 
kommun.  

 Tillhör inte samma grupp (klass) som övriga deltagare10
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4.1.2 Datainsamling och analysmetod 
Intervjutillfällena startade med att de etiska principerna repeterades och nytillkomna principer 
presenterades. Respondenterna fick ge medgivande till att intervjun spelades in och informerades 
om att allt kommer att raderas så snart undersökningen är sammanställd. Med avseendet att uppfylla 
informationskravet informerades om intervjuns upplägg men utan att avslöja för mycket för att 
undvika en påverkan . Vidare informerades, enligt samtyckeskravet, att respondenteran kunde när 11

som helst avbryta intervjun om de så önskade (Bryman, 2011, s.131-137). Slutligen poängterades 
att det finns inget - rätt eller fel - utan det är deras uppfattning som är det centrala. 

Intervjuerna genomfördes på skolan i ett avsides grupprum. De spelades in med mobiltelefon och 
anteckningar genomfördes löpande under intervjuerna. Anteckningarna var i huvudsak relaterade 
till kroppsspråk och ansiktsuttryck för att vid databearbetning kunna bibehålla ett samlat intryck.  

Respondenterna fick besvara och resonera om frågorna. Vid några intervjutillfällen följdes 
intervjuguiden enligt ordningen. Vid annat tillfälle skiftande ordningen på frågorna och/alternativt 
att nyckelorden presenterades för att nyansera respondenternas svar ytterligare. Till sist frågades om 
respondenten själv hade några frågor. När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades 
materialet för att underlätta kommande dataanalys (Bryman, 2011, s.420,428).  

För att analysera datan kategoriseras de i enlighet med de fyra olika dimensionerna som Oscarsson 
anger är värdefulla för att utveckla en demokratisk kompetens. Ändamålet var att skapa en 
förståelse kring vilken av dessa fyra dimensioner som nyanlända elever behärskar mest. Därtill 
vilken/vilka dimensioner som eleverna behöver träna mer på (Kvale & Brinkmann, 2017, s.241; 
Oscarsson, 2003, s.21). Svaren har analyserats ur ett helhetsperspektiv. 

4.2 Metoddiskussion  
För undersökningen har det varit värdefullt att arbeta med en kvalitativ forskningsgrund. 
Respondenternas svar skapar en kontext som inte skulle visas i samma utsträckning om en 
kvantitativ ansats använts. Med en kvalitativ metod får moderatorn också chans att ställa följdfrågor 
vilket inte är lika lätt vid ett kvantitativ angreppssätt. Eftersom det råder språkliga brister ges 
respondenten möjlighet att i interaktion med moderatorn skapa en annan förståelse av 
intervjusituationen. 
  
I efterhand, med tanke på urval av respondenter, hade en mer strukturerad intervju varit mer 
förståelig för respondenterna eftersom det råder en viss ovana att resonera fritt och sökte bekräftelse 
om de svarat ’rätt’ eller ’fel’. Vilket tydliggörs då en av respondenterna var benägna att hitta ’de 

 se avsnitt 4.1 Ansats11

!25



rätta svaren’ och läste således på om demokratibegreppet innan intervjun . Så snart frågan ställdes 12

var de snabba att svara för att sedan tappa resonemanget.  

Varpå en strukturerad intervju med ett fastställt frågeformulär och fler nyckelbegrepp hade 
möjligtvis medfört en mer begriplig situation för eleverna (Bryman, 2011, s.203). Respondenterna 
fick ändock en behållning av intervjuerna eftersom det genererade ett tillfälle att öva att reflektera 
likväl som chansen att inhämta nya kunskaper i sitt resonemang.  

Intervjuguidens tre första frågor var för respondenterna snarlika varpå upprepningar uppstod. En 
annan utformning av intervjun torde vara att ställa en fråga om demokrati. Exempelvis att välja ut 
en av de tre första frågorna. Därtill med följdfrågan om respondenterna upplevt skillnader mellan 
hemlandet och Sverige. För att slutligen fråga om varje nyckelbegrepp med hopp om att ytterligare 
resonemang framkallades.  

Studiens generalisering är inte helt självklar. Den bygger på en naturalistisk syn eftersom det är 
personliga erfarenheter som har efterfrågats i intervjuerna. Därför finns det en svårighet med att 
säga att dessa tio respondenter kan representera en hel målgrupp (Kvale & Brinkmann, 2017, s.
311).  

Reliabilitet innebär att studiens resultat kan återskapas av andra forskare och därmed anses 
tillförlitlig (Bryman, 2011, s.352). För att höja reliabiliteten redovisas studiens tillvägagångssätt 
samt intervjuguide.  

Kvale & Brinkenman (2017, s.124) menar att olika moderatorer använder sig av olika 
intervjutekniker vilket för med sig att olika svar kan komma att ges från respondenterna. Vilket 
påverkar den rättvisande bilden.  

Eftersom det råder en relation mellan respondenterna och moderatorn kan svaren ifrågasättas. Var 
respondenterna, trots påpekande, verkligen helt eniga med att det är en intervju där deras svar inte 
inberäknas i den normala studiesituationen? Alltså den situation när mötet sker som lärare och elev. 
Dessutom är svenskan begränsad och kan således göra att de har svårigheter att förklara det som de 
egentligen tänker.  

Skolans organisering påverkar också respondenternas svar och följaktligen den rättvisande bilden. 
Med utgångspunkt i bemötandet av nyanlända och de verksamma lärarna som finns runt eleverna 
men också hur skolan som helhet samordnar utbildningen på språkintroduktionen (Bryman, 2011, s.
357). 

 Lucas12
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5. Resultat 
Här redovisas undersökningens resultat. Dispositionen utgår från en orsak-verkan princip där 
resultatet redovisas först. Därefter resoneras det kring möjliga orsaker och effekter. 

5.1 Nyanlända elevers syn på demokrati 
Eleverna betraktar demokratiska fri- och rättigheter som det primära i ett demokratiskt samhälle. 
Vilket framkommer i beskrivningarna gällande vad ett demokratiskt samhälle är men också i termer 
av vad ett demokratiskt samhälle inte är.  

Viktigast är frihet tror jag. Att folket väljer vad de ska ha för politiker typ som  
demokrati. Tänk Ryssland som exempel. De har haft Putin i flera år och det  
går inte att byta han (Oscar, 17 år, Kazakstan). 

Det är främst åsiktsfrihet och religionsfrihet som behandlas i intervjuerna. Rättigheter framställs 
primärt i egenskap av rätten att få bestämma över sig själv. Det är inte styret eller någon 
familjemedlem som gör det utan var och en har potentialen att forma egna beslut. Alltså, alla har ett 
lika värde.  

Om vi kollar på Sverige, det här landet är demokratiskt. För att man är fri, man 
kan säga vad som helst, man får tycka vad som helst men man måste ha respekt 
för dom andra också. Vad dom tycker! Och hålla med dom andra också. Det är  
ett demokratiskt land. För här får man bestämma, här får man tycka vad som  
helst, här kan man få rösta. Till exempel här får en homosexuell säga att jag 
är homosexuell men om vi kollar på Afghanistan eller länderna som är muslimska 
där får man inte säga så. Jag är homosexuell, jag är bisexuell. Men i Sverige får 
man säga eller i Sverige får man vara ateist som jag är. Jag var muslim men nu är 
jag ateist. Så man får tycka vad som helst att tro på. Men i Afghanistan man får  
inte så (Liam, 18 år, Afghanistan). 

En orsak till att eleverna värdesätter dessa aspekter kan härledas från att elverna kommit till Sverige 
som flyktingar (Dahlstedt & Olson, 2013, s.23). Då från länder med en bristande demokratin 
alternativt där det inte förekommer demokrati alls (The Economist, 2017). Ytterligare ett perspektiv 
går att tolka utifrån ett motsatsförhållande till den negativa och positiva frihet som förklaras inom 
den beskyddande demokratin. Eleverna kan ha upplevt att den negativa friheten -  alltså frihet från 
politiska makten samt att ha valmöjligheter - på ett omvänt sätt. Vilket resulterar i att den positiva 
friheten, valförverkligandet, negligeras. En politik som bedrivs för att vinna, utnyttja och behålla 
makten inskränker på medborgarnas friheter (Held, 2005, s. 38-39, 75).  
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Flertalet av flickorna uttryckte ordet jämlikhet som en förutsättning i en demokrati. Någon åsyftade 
att Sverige erbjuder lika utbildning för alla. Någon menade för att resurser omfördelas mellan 
människor. Ebba beskrev vikten av jämlikhet med utgångspunkt i tidigare upplevelser: 

Här i Sverige tycker jag att demokrati är att man bestämmer själv allt i livet. 
Det är ingen annan person som bestämmer eller att familjen bestämmer. Det 
är ett stor problem i Etiopien, att det är familjen som bestämmer. Pappa, han 
bestämmer allt i hemmet. Därför är problem där. […] flickor och kvinnor dom 
har ingen demokrati där. Det är alltså så att de ska jobba bara hemma, pappa 
säger du kan inte studera längre, du kan bara skriva och prata ditt hemspråk, laga  
mat och hjälpa mamma (Ebba, 18 år, Ogadeen). 

Kvinnor har varit väldigt utsatta i den bemärkelsen att de inte har inkluderats i demos (Held, 2005, 
s.40-43). Vilket fortfarande är verkligheten i Etiopien. De tre demokrativågorna har inte präglat 
Afrika på samma sätt som flertalet andra kontinenter (Långström & Virta, 2016, s.44-49). Om Helds  
(2005, s.436-437) tankar att en kosmopolitisk demokrati blir verklighet vore det betydelsefulla 
framsteg för många länder i Afrika.  

Effekten av att eleverna värdesätter fri- och rättigheter underlättar för att det demokratiska samhället 
ska bestå. Eftersom demokratiska samhället förutsätter att det finns medborgare som förvärvar 
demokratins grundstenar (Eriksson, 2006, s.29). En positiv följd är att det gynnar subjektifieringens 
utveckling hos eleverna. I samband med att eleverna uttrycker sina åsikter skapas förutsättningar för 
deras egen personliga utveckling. Det frambringar en möjlighet att utvecklas till självständiga och 
kritiska medborgare (Bouakaz & Bunar, 2015, s.271).  

Eleverna poängterar att ett demokratiskt land förknippas med rätten att rösta. Sambandet att det 
anses vara en skyldighet är outtalat. I första hand resoneras skyldigheter utifrån statens åliggande. 
Held (2005, s.395-396) klargör att ansvaret är tvunget att anbefalla både staten och det civila 
samhället. Det är endast Lucas som närmar sig tanken att skyldigheter också förknippas med det 
medborgerliga ansvaret.  

I: Får man verkligen göra som man vill? 
L: I ett demokratiskt land? 
I: Aaa. 
L: Ja, man får göra vad man vill men man måste göra genom lag. Man måste acceptera  
det här landets lag sen man göra på det här sättet (Lucas, 18 år, Afghanistan). 

Beskrivningarna kring rätten att rösta går också att tolka utifrån den deltagardemokratiska 
modellen. Vilken eftersträvar en medborgarkår som är deltagande i politiska processer (Oscarsson, 
2003, s.15-16).  

Demokrati är att låta människor eller folket som bor i det landet rösta eller 
vara med i regeringen, att det är inte bara regeringen som bestämmer men 
också folket dom som bor där. Och att alltså de blir engagerade med regeringen. 
(Ella, 18 år, Eritrea).  
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Alltså, jag tycker demokrati är folkstyre, alltså det betyder att man får någonting 
välja i samhället. Och man väljer någonting som hjälper tillbaka man. Liksom,  
om vi tittar på val, när vi röstar, vi väljer liksom en president till ett land 
men det betyder att den presidenten hjälper tillbaka oss (Lucas, 18 år, Afghanistan) 

Här åskådliggörs Oscarssons (2003, s.13) teori om att deltagardemokratiska modellen grundas ur 
den valdemokratiska modellen. Kunskaper om det demokratiska systemet genererar en förståelse 
för varför medborgare ska delta och engagera sig i politiska processer.  

En orsak till att eleverna har svårt att se sambandet mellan rösträtt och skyldigheter kan grundas i 
att skolan har i större utsträckning lyckats att förmedla om-kunskap än i-kunskap gällande 
demokrati. Den deltagardemokratiska modellen omfattas inte under om-kunskap utan relateras mer 
till i-kunskap (Långström & Virta, 2016, s.55; Oscarsson, 2003, s.13-16). Ett annat motiv rör 
nyanländas skifte av skolsystem. Eleverna ska mogna i ett nytt utbildningssystem och befatta sig 
med nya kunskaper och förmågor som tidigare har varit ett okänt område. Komponenter som i sin 
tur ska appliceras på en samhällelig nivå (Kaya, 2016, s.15-22).  

5.2 Hur lär sig nyanlända elever om demokrati? 
Eleverna uppger att det är i skolan och då kopplat till SO -ämnena som de lär sig om demokrati. 13

De flesta anger samhällskunskap men någon lyfter också fram historia och religion som 
kunskapskälla. Därtill tycker de att demokratin också omger dem i vardagen.  

Där (eg. not. samhällskunskap) finns det typ ett måste att man pratar om  
demokrati och diktatur. Skillnader och sen vad är i demokratiland och vad  
är i diktaturland (Oscar, 17 år, Kazakstan). 

[…] allt som finns i livet är demokrati. Det spelar ingen roll hur man ser ut 
eller hur man klär sig. Alla dom har möjlighet och rättighet. Jag är muslimsk 
kvinna, det finns många muslimska kvinnor som bor i Sverige dom har ingen 
sjal. Det finns dom som frågar varför har du ingen sjal, men det här är demokrati.  14

Jag har kjol, det finns somaliska och muslimska kvinnor som har byxor, det 
är också demokrati. Du och jag har inte samma religion, det är demokrati. 
Man respekterar varandra också i en demokrati (Ebba, 18 år, Ogadeen) 

Skolan ska vara en demokratisk plats. Den bär ett ansvar att bidra till att kommande generationer får 
en positiv syn på demokrati (Ekman & Todosijevic, 2003, s.106). Där ges också möjligheten att 
reproducera samhället (Långström & Virta, 2016, s.29). För eleverna är det värdefullt att få 
kunskaper likväl som utbildning eftersom det är vägen till demokrati (Bronäs, 2003, s.191). Genom 
att integrera pedagogiska och sociala strukturer främjas elevernas kunskapsinhämtning kring 
demokratins kontenta (Bunar, 2015, s.30-31). Fördelen med att skolan bär ett stort ansvar för den 

 Samhällsorienterade ämnen (samhällskunskap, religion, historia och geografi)13

 Ebba har sjal14
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demokratiska uppfostran är att miljön för inlärningen är densamma oavsett individ (Ekman & Pilo, 
2012, s.7). 

Det är många länder som har demokrati som styrelseform även om den ser olika ut mellan länderna 
(Held, 2005, s.17). Ekman & Pilo (2012, s.7) menar att skolan ansvarar för att utveckla medborgare 
med de färdigheter som behövs för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle. En sanning med 
modifikation med tanke på vad William uttrycker: 

[…] här i Sverige vi lär oss om demokratin i Sverige. Jag kan säga att demokratin 
i Syrien är inte samma sak som demokratin i Sverige. För jag bodde i Syrien och 
jag vet om demokratin i Syrien men jag tror inte de svenska eleverna har koll på 
demokratin i Syrien. För dom vet inte om demokratin i Syrien (William, 17 år, Syrien).  

Å andra sidan är det bekräftat att Sverige är en föregångare när det kommer till demokrati och dess 
principer (The Economist, 2017).  

5.3 Hur får nyanlända elever träna på demokratiska 
arbetsformer? 
Beskrivningarna kring hur eleverna tränar på demokratiska arbetsformer inbegrips inom den 
deltagardemokratiska modellen. Eleverna erbjuds på olika sätt att vara med i beslutsfattande 
(Oscarsson, 2003, s.15-16). 

[…] valet vi skriver något på pappret och lägger det i boxen, sen tar X  och X 15

med sig boxen till rektorn och pratar om det (Oscar, 17 år, Kazakstan). 

[…] till exempel vilken klass eller vilken lektion vi kan ta eller vi vill ha. 
Hur vi kan göra för att utveckla skolan eller göra lektionerna mer varierande 
och sådär (Ella, 18 år, Eritrea).  

Därtill är en av eleverna representant för skolkonferens (jmf elevråd) samt elevskyddsombud. 

Skolan innefattas av en institutionell uppgift men också en organisatorisk uppgift. Den förstnämnda 
handlar om att skolan ska förmedla grundläggande färdigheter så att elever ska kunna delta i 
demokratiska processer. Den andra rör elevers upplevda och reella inflytande på skolan. Det skolan 
säger måste återspeglas i det skolan gör (Almgren, 2006, s.18). Skolan är en förmedlande plats för 
att skapa en jämställd befolkning (Långström & Virta, 2016, s.117). När skolan erbjuder 
demokratiska arbetsformer ökar socialiseringen för nyanlända elever (Bouakaz & Bunar, 2015, s.
270-271). Vilket har en positiv inverkan på språkinlärningen och på samma gång inkluderingen av 
nyanlända elever (Bunar, 2015, s.39).  

 X egen notering 15
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5.4 (O)demokratisk utbildning   
Utbildningen i elevernas hemländer klassas som högst odemokratisk till skillnad från den svenska 
utbildningen. 

Alltså i Afghanistan lär man sig inte om demokrati. Man läser bara religionen 
och deras lagen som religionen säger. Det finns bara den, inte någon särskild 
demokrati. Det är bara dom man läser, det är bara dom man tänker på. Man 
säger bara att det är den vägen som är rätt. Det finns inga andra håll. Det får 
man inte helt enkelt (Oliver, 19 år, Afghanistan).  

I mitt land vi pratade inte om demokrati (Oscar, 17 år, Kazakstan).  

Det finns mycket skillnader mellan Afghanistans skola och här i Sverige. 
I Sverige läraren får inte säga nu måste du göra det här eller bli arg på 
elever eller slå i elever, men i Afghanistan dom slår elever, att säga dåliga 
saker till elever. Att du är inte bra, du kan inte det här, du kan inte bli det 
här som du tycker och såna saker. 

Det är en elev som är av annan åsikt. 

[…] ibland diskuterade vi om demokrati. Hur fungerar demokrati mellan 
olika länder i världen. Och mina lärare berättade om demokrati, vad är 
demokrati och hur kommer demokrati i ett land och vilket land har en bra 
demokrati och vilket land har inte en bra demokrati (Lucas, 18 år, Afghanistan). 

Utbildning är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Den är relevant ur den aspekten att den 
associeras till makt och framgång (Ekman, 2007, s.27). Den markanta skillnaden i utbildning 
mellan elevernas hemländer och Sverige kan vara en förklaring till att elever upplever den svenska 
skolan som oriktig. Dessutom att det råder problem vid att anpassas till ett skolsystem där 
demokratiska principer i egenskap av kritiskt tänkande, grupparbeten och eget ansvar är högt 
värderat (Bunar, 2015, s.285-287).  

Sverige har valt att låta de demokratiska principerna ingå i en av våra fyra grundlagar (SFS 
1974:152). Därför att i ett demokratiskt samhälle är det elementärt att alla medborgare säkras 
tillräckligt goda demokratiska kunskaper för att kunna kämpa men också för att försvara sina egna 
intressen (Ekman, 2007, s.29). En svårighet med att elevernas hemländerna ska anta en demokratisk 
styrelseform finns i att skilda intressen råder mellan individer och grupper. Å andra sidan är det i 
vissa avseenden gott då nya utvecklande aktiviteter kan ske i landet (Långström & Virta, 2016, s.
44-49). Emellertid så erbjuds eleverna en livsform och en plats i Sverige där värden samt 
värdekonflikter förhandlas på ett rättvist sätt (Held, 2005, s.364).   
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6. Diskussion 
I diskussionen kommer undersökningens syfte att diskuteras. Vidare förs också ett resonemang om 
nyanlända elevers förhållande till demokrati. Även förslag på ny forskning behandlas för att till sist 
presentera arbetets slutsats.  

6.1 Nyanlända elevers demokratiska kompetens 
Det är attityddimensionen som skildras mest i elevernas beskrivningar om demokrati och dess 
innebörd. Det är både värdegrundsfrågor och de demokratiska fri- och rättigheterna som upptar en 
stor del av elevernas intervjusvar (Oscarsson, 2003, s.21). Eleverna kommer från länder som anses 
ha en låg demokratinivå vilket också bekräftas av eleverna i deras jämförelser mellan hemlandet 
och Sverige. Vidare påpekar eleverna att de uppskattar religionsfriheten som finns i landet. Samtliga 
länder förknippas som starkt religösa länder med huvudsak islam som religion. Ett sekulariserat 
Sverige öppnar vägar för att utöva sin religion i den mån man önskar, konvertera eller avsluta sin 
tro.  

Ett annat perspektiv för att eleverna dominerar inom attityddimensionen kan förklaras med att de 
utsätts för en segregering från övriga skolan. Verksamheten är avskild vilket försvårar 
socialiseringen till svenska elever (Nilsson Folke, 2015, 51-53). En vardag som präglas av 
ojämlikhet kan vara en förklaring till att fri- och rättigheter och likaledes värdegrundsfrågor 
värderas i större omfattning. Utanförskap kan vara begynnelsepunkt till vad som faktiskt anses vara 
viktigt.  

Enligt Bunar (2015, s.48-50) upplever elever att förberedelseklass/språkintroduktion  i stor 16

utsträckning präglas av en social trygghet vilket förenklar för eleverna att ta ett större utrymme. 
Vilket går att tolka utifrån en aspekt att eleverna prövar att uttrycka sina åsikter i en trygg 
klassrumsmiljö.  

Om så är verkligheten, varför går inga intervjusvar att kategorisera under den samtalsdemokratiska 
dimensionen? Den dimensionen som utgörs av elevers möjligheter att träna samtalsdemokratiska 
färdigheter men också det klassrumsklimat som eleverna befinner sig i (Oscarsson, 2003, s.21).  

Demokratiuppdraget ska som bekant både förmedla kunskaper och värderingar men också 
klassificeras som en arbetsform. Fritzén (2003, s.70) understryker att begreppet demokratisk 
kompetens handlar om att balansera förmedlandet av kunskaper om demokrati likafullt som i 
demokrati. Skolinspektionen (2012, s.12) och Långström & Virta (2016, s.55) hävdar att det är 
främst om-kunskaperna (den formella och representativa demokratin) som dominerats och i-
kunskaperna har hamnat i skymundan.  

 Ordet språkintroduktion kommer att användas i diskussionen 16

!32



En simpel förklaring kan vara att eleverna inte förknippar samtalets centrala betydelse eller 
klassrumsmiljön till ett demokratiskt sammanhang. Något som Bouakaz & Bunar också redogör för. 
De hävdar att elever upplever oklarheter angående alla förväntningar och krav som råder i den 
svenska skolan (2015, s.264). Å andra sidan borde samtalsdemokratiska dimensionen utgöra en mer 
klarsynt funktion eftersom språkinlärning och inkludering är sammanbundna med varandra (Nilsson 
Folke, 2015, s.39). 
Det är kunskapsdimensionen som eleverna behärskar efter attityddimensionens första placering. 
Vilken innefattar elevers kunskaper om demokrati och den politiska processen. Därtill också elevers 
förståelse av demokratins principer (Oscarsson, 2003, s.21).  

Med utgångspunkt i intervjuerna visar eleverna på tämligen goda kunskaper. Upplevelsen är att de i 
första hand lär sig i skolan som helhet i kombination med vardagslivet men hänvisar också till SO-
ämnena med undantag för geografi.  

I ett tidigt skede vävs samhällskunskap in i SVA-undervisningen (Nilsson Folke, 2015, s.50-51). 
Detta för att skapa en framgångsrik undervisning som präglas av ett kombinerat språk- och 
ämnesutvecklat lärande. En metod som innefattas av att i första hand fokusera på ämnesbaserad 
språkundervisning för att sedan ersättas av en språkbaserad ämnesundervisning. Vilket resulterar i 
en språk- och kunskapsutvecklande undervisning (Kaya, 2016, s.31). Exakt det som eleverna 
behöver. Dels för att kunskaper förenklar integrationen i samhället men också av den orsak som 
Almgren (2006, s.13) framhåller, att kunskap är makt. För med kunskap kan eleverna också 
utveckla sin kompetens inom deltagar- och engagemangsdimensionen. Vilken placerar sig näst 
längst ner på skalan i vilken utsträckning eleverna behärskar de olika dimensionerna.  

Deltagar- och engagemangsdimensionen utgörs av elevernas inflytande och deltagande i skolan. 
Därtill elevers intresse för politik men också deras möjligheter att träna deltagardemokrati. Till sist 
handlar den också om elevers aktiva och potentiella deltagande i samhället (Oscarsson, 2003, s.21).  
Elever som deltar och engagerar sig demokratiska processer återgäldas av en bredare och djupare 
kunskap om demokrati (Oscarsson, 2003, s.15-16). Med följden att en positiv spiral skapas. Vilken 
är en klar förmån i skolans uppdrag med att stärka elevernas självförtroende beträffande deras 
demokratiska kompetens (Ekman, 2007, s.15).  
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6.2 Nyanlända elevers förhållande till demokrati 
Tidigare forskning om nyanlända elever i Sverige berör i stor utsträckning integration och 
språkinlärning. Ingen av intervjuerna behandlade den problematik som härleds till att nyanlända 
elever upplever ett utanförskap (Bunar, 2010, s.25; Bunar, 2015, s.51-53). Det var snarare motsatsen 
som framkom. Elever är nöjda med att Sverige är ett land som erbjuder likvärdig utbildning för alla 
och att den sker i gemenskap med svenska elever. Exempelvis att allmänna ytor används 
tillsammans.  

Förklaringar till detta kan vara att elevernas nuvarande skola har lyckats i en större utsträckning att 
integrera de pedagogiska och sociala strukturerna än vad tidigare forskning tillkännager (Bunar, 
2015, s.30-31). En annan tolkning hittas också i Nilsson Folkes (2015, s.48-50) resonemang. Hon 
framlägger att språkintroduktionen är en plats som präglas av en social trygghet. Vilket kan ses som 
en motivering till att eleverna inte riktigt stött på den eventuella åtskillnaden som råder mellan 
nyanlända och svenska elever.  

En tredje orsak går att finna i att det faktiskt inte efterfrågades i intervjuerna. Inte på ett tydligt sätt 
åtminstone. Problemtiken gällande inkludering såväl som utanförskap finns som ett dolt 
resonemang bakom demokratibegreppets innebörd. Carlsson (2006, s.26) menar att begreppet 
förknippas som ett mycket komplext ord. Emellertid uttrycker eleverna det på ett enkelt sätt. Det är 
just frihet ur olika aspekter som är grundläggande i en demokrati enligt dem. Sverige är 
möjligheternas land baserat på bland annat att alla har ett lika värde. 

Aktiva medborgare bildas av politisk kännedom (Almgren, 2006, s.15). Vilket genererar 
medborgare som kan kämpa och försvara sina intressen (Ekman, 2007, s.29). Något som är viktigt 
för nyanlända elever att anamma ur flera aspekter. Dels handlar det om att kunna leva och verka i 
det svenska samhället. Emellertid är det en progression som också växer fram i takt med att eleven 
vistas i Sverige. Den andra aspekten, som kan anses som ännu viktigare, har att göra med den andel 
nyanlända elever som inte har uppehållstillstånd i Sverige och riskerar att bli hemskickade igen. 
Även om ursprungslandet inte är format i enlighet med de demokratiska principerna är det 
värdefullt för eleven att ha upplevt och också känna sig förtrogna med tankesättet. Med hopp om att 
de demokratiska riktlinjerna kommer till uttryck på något sätt.  

Det finns stora utmaningar i att skapa en likvärdig utbildning för nyanlända (Bunar, 2015, s.304). 
En utbildning som de har rätt till att få men som ändå är bristfällig. Ett skäl är att 
språkintroduktionen har under de senaste tre åren vuxit avsevärt och nådde en form av topp för 
cirka två år sedan. Senaste året har det stabiliserats mer.  

Det var år 2015 som en stor andel ensamkommande pojkar från Afghanistan mötte Sverige för 
första gången. En lång asylprocess kombinerat med att elever tvingas byta kommuner flera gånger 
under kort tid utgör en direkt svårighet i arbetet att skapa en likvärdig utbildning. För likvärdighet 
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och kontinuitet hör samman. Det försvårar för huvudman, rektorer, lärare och annan verksam 
personal att möta individen och hens behov på det precisa planet som egentligen ligger i anspråk.  

Ett sätt att öka likvärdigheten är att kartlägga elevens kunskaper (Juvonen, 2016, s.97-98). Idag 
erbjuds material för kartläggning i flertalet ämnen. Huruvida kartläggningsmaterialet används är 
direkt beroende av exempelvis lärartäthet likväl som engagemanget hos lärarna. En annan faktor 
som påverkar tillämpningen av kartmaterialet förenas med tidsaspekten. Att kartlägga tar en del tid 
samt att det också kan behövas tolk.  

6.3 Förslag på vidare forskning 
Det finns ett behov av att forska mer om nyanlända och deras förhållande till demokrati alternativt 
demokratisk kompetens. Dels för att få en förståelse för vad skolan lyckas bra med. Dessutom i 
synnerhet för att få en uppfattning om vad som behövs utvecklas eller förändras. Därtill inte minst 
för att få höra elevernas uppfattningar.  

Forskningen berör idag till stor del mottagande, inkludering och språkinlärning. En studie som 
innefattas av demokrati och demokratisk kompetens resulterar också i en framtida uppfattning som 
är värdefull för nyanlända elevers fortsatta roll i det svenska samhället. 

Slutligen kan en framtida forskning vara värdefull i jämförelser mot studier som genomförts med 
elever som har majoriteten av sin skolgång i Sverige. Det är elever som redan deltagit i flertalet 
studier kring deras förhållningssätt gentemot demokrati och demokratisk kompetens. Vilka likheter 
och skillnader råder mellan svenska och nyanlända elevers förhållande till demokrati? Kan 
resultaten komplettera varandra på något sätt för att skapa bättre förutsättningar för svenska elever 
likväl som för nyanlända elever? 

6.4 Slutsats 
Nyanlända elever beskriver bäst demokratibegreppet i termer av vad det inte är. De viktigaste 
delarna handlar framförallt om friheter och rättigheter. Eleverna upplever att de lär sig om 
demokrati i sin vardag. Alltså i skolan, av media eller i socialiseringen med andra människor. Det 
upplevs svårt för eleverna att precisera vad demokratiska arbetsformer innebär och således har de 
svårt att på ett tydligt sätt beskriva detta.  

Eleverna är fostrade i ett skolsystem som princip är en motsats till det svenska utbildningssystemet. 
Vilket gör att lärare behöver vara extra tydliga i kommuniceringen av de demokratiska principerna 
som tillämpas inom skolan. Elevernas önskan är att tillägna sig konkreta kunskaper för att kunna 
komma vidare med nya studier alternativt annan sysselsättning. Vilket medför att delar av de 
demokratiska metoderna hamnar i skymundan. 

!35



Skolans uppdrag är komplext men en del handlar om att skapa en positiv bild av demokrati (Ekman 
& Todosijevic, 2003, s.106). Något som nyanlända elever redan har med sig. De har sökt sig till ett 
land som erbjuder andra möjligheter än hemlandet utifrån flertalet olika aspekter. Bland annat 
utbildning. Utmaningen ligger således mer i att förankra demokratiska arbetssätt likaledes som 
arbetsmetoder. 

Sverige har länge arbetat med medborgaruppfostran. Nu möts landet av nya utmaningar däribland 
integrering av nyanlända elever. Ett arbete som är pågående vilket gör det svårt att sätta ett ramverk 
för vad som egentligen anses vara fungerande i mötet med nyanlända.  

Regeringen utformar ständigt nya lagförslag kring villkoren för att nyanlända ska få stanna i 
Sverige eller inte. Detta är en oerhörd stress för eleverna som redan är omringade av så många nya 
intryck och situationer. Vilket kan vara en orsak till att eleverna värdesätter friheter och allas lika 
värde i hög grad.  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Bilaga 1 - Elevers demokratiska kompetens 
 

Oscarsson (s.21, 2003) 
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Bilaga 2 - Tre idealmodeller 

 

Oscarsson (s.13, 2003) 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
Hur gammal är du? Vilken nationalitet har du? Gick du i skolan i ditt hemland? Hur länge? 

Vad är demokrati för dig? 

Vad tycker du definierar ett demokratiskt samhälle? 

Vad tycker du är viktigt i en demokrati? 

Finns det skillnader i undervisningen om demokrati om du jämför ditt hemland med den svenska 
skolan? 

Nyckelord:  
• politik, representativ demokrati, mänskliga rättigheter  

• fri- och rättigheter, skyldigheter (tryckfrihet, yttrandefrihet, alla lika inför lagen, fria val)  

• värdegrund, respekt, uttrycka sina åsikter  

• inflytande 

• delaktighet  

• alla människors lika värde  

• majoritet/majoritetsbeslut
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