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Sammanfattning 
 
Det här examensarbetet handlar om ämnet samhällskunskap, demokratibegreppet och därtill 

kommer vi även att undersöka hur gymnasielärare arbetar med samhälls- och 

värdegrundsfrågor.  

 
Under vår utbildning på lärarprogrammet med inriktning samhällskunskap har vi läst om 

demokratiska aspekter och hur och varför dessa behövs för att kunna fostra demokratiska 

medborgare. Skolverket tar i rapporten ”Ung i demokratin” upp en viss skillnad i 

gymnasieelevers kunskaper kring demokrati. Skillnaden som sådan ligger mellan elever på 

studie-, och yrkesförberedande program, där den senare gruppen har något större demokratisk 

kompetens. Detta väckte en nyfikenhet hos oss för att ta reda på om orsakerna till detta kan 

spåras till lärarnas sätt att undervisa i demokrati och värdegrundsfrågor. 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur samhällskunskapslärare på ett studieförberedande 

respektive ett yrkesförberedande program planerar sin undervisning med anknytning till det 

demokratiska uppdraget/värdegrunden. Vilka fakta och uppfattningar av demokrati och 

värdegrund uttrycks i undervisningen?  

 

Vi har valt att intervjua lärare och få höra deras resonemang kring de arbetssätt som de 

använder sig av. I uppsatsens resultat kan vi se att lärarna på de två typerna av program har 

liknande förhållningssätt när det kommer till samhällskunskapsundervisningen och de har lagt 

lika vikt på demokratiaspekter. De har både talat om och arbetat med demokratifrågor för att 

ge eleverna en bild av vad det innebär att vara en demokratisk samhällsmedborgare. 

 

Vi förstår det som att lärarnas planering av samhällskunskapsundervisning utifrån demokrati- 

och värdegrundsfrågor grundades på den gällande kursplan och läroplan. Vi anser att mer 

livskunskap i skolan med värdegrundsövningar är nödvändigt men vi tycker att skillnaden i 

elevers kunskaper kring demokrati har andra faktorer såsom vänskapskrets, familj och medial 

påverkan.  

 
Nyckelord: Demokrati, värdegrund, samhällskunskap A, studieförberedande program, 

yrkesförberedande program 
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1 Inledning  

 
Vi har studerat på lärarprogrammet med inriktning samhällskunskap och som blivande 

samhällskunskapslärare anser vi att vi har en viktig roll som förmedlare av kunskap om 

demokrati och dess värden.  

 

Skolan är en ständig aktuell verksamhet som kräver diskussion kring olika instanser i 

samhället och har ett viktigt uppdrag att ge kunskap om demokrati och värdegrund. Vi har 

allihop, mer eller mindre, kunskap om demokrati som vi har lärt oss i skolan. I dagens 

samhälle iakttar vi att ungdomar är en grupp som begår en väsentlig del av brotten vilket visar 

på en bristande värdegrund.1 De har lärt sig om sina rättigheter men de har begränsad kunskap 

om vilket ansvar och skyldigheter det innebär att leva i en demokrati, att var och en måste 

följa de demokratiskt fattade regler som finns i samhället.  

 

Vi anser att samhällskunskapsämnet har en viktig roll i detta uppdrag, då det inom ämnet 

finns stora möjligheter att arbeta med demokratiska frågor och ge eleverna möjlighet att 

uttrycka och argumentera för sina ståndpunkter i olika samhällsfrågor. I dagens skoldebatt har 

begreppet demokrati en viktig plats, vilket gör det intressant att följa hur detta använts och 

tolkats idag.  

 

I den senaste läroplanen Lpo 94 fokuseras koppling till näringslivet, det internationella 

samhället och en studieförberedande individuell arbetslivskompetens (Englund, 1995). 

Förberedelse för arbetslivet är ett viktigt mål för skolan men det kan inte vara det enda målet. 

Skolan har även ett viktigt uppdrag att förbereda elever för hela livet och inte bara arbetslivet. 

I enlighet med vår utbildning har skolan för uppdrag att fostra eleverna till medborgare i ett 

demokratiskt samhälle. Enligt skolverkets rapport ”Ung i demokratin” har elever olika 

uppfattningar kring demokratibegreppet. Det är intressant att undersöka och se hur olika 

skolor arbetar när det gäller just demokrati. Vi ska i vår undersökning studera begreppet 

demokrati, lärarnas arbetssätt i fråga om demokrati, hur de arbetar med värdegrunden samt 

hur de planerar undervisningen i samhällskunskap A. För att se hur demokrati kan tolkas i 

                                                 
1 Cirka en 1/4 av de som är skäligen misstänkta för brott är ungdomar mellan 15 och 20 år (www.bra.se) 
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skolan kommer vi att utnyttja oss av de aktuella styrdokumenten samt för ämnet aktuell 

litteratur. Arbetet kommer att avslutas med diskussionsdel där vi återknyter diskussionen till 

arbetets syfte.  

1.1 Syfte 

 
Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka hur samhällskunskapslärare i studie-

förberedande respektive yrkesförberedande program planerar sin undervisning med 

anknytning till det demokratiska uppdraget/värdegrunden. Vi ska även belysa hur lärarna 

lyfter upp dessa ämnen i sin undervisning. Detta kommer att ske inom samhällskunskap A på 

gymnasienivå. 

 

 Med tanke på den skillnad i demokratisk kompetens hos elever, som gick att utläsa ur ”Ung i 

demokratin”, anser vi att en jämförelse mellan dessa två program är både relevant och 

intressant att göra.  

1.2 Frågeställningar 

 
I rapport ”Ung i demokratin” tar Skolverket upp gymnasieelevers kunskaper om och attityder 

till demokrati och visar på att det finns en viss skillnad i demokratisk kompetens mellan 

eleverna. Rapporten väckte frågeställningen om vad som ligger bakom skillnaden mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande program. Kan den spåras till lärarnas undervisning 

eller är det andra faktorer som spelar in?  

Våra övergripande frågeställningar blir således:  

 

- Hur arbetar samhällskunskapslärare på studieförberedande respektive yrkesförberedande 

program med de demokratiska värdegrundsfrågorna? 

- Hur tolkas den demokratiska värdegrunden av samhällskunskapslärarna på 

studieförberedande respektive yrkesförberedande? 
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2 Metod 
 

2.1 Val av metod/intervju som metod 

 
I vår forskning har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ undersökningsmetod. Anledningen till 

vårt metodval är att syftet med forskningen är att hitta ett resonemang hos samhällskunskaps-

lärarna som kan vara svåra att hitta med en kvantitativ undersökningsmetod.  

 

De kvantitativa metoderna är strukturerade och teoribaserade och försöker kvantifiera data 

och göra statistiska beräkningar på data. I en studie med kvantitativ ansats är tillförlitligheten 

till den information som man samlat in i fokus medan det i en studie med kvalitativ ansats är 

syftet att få en bättre förståelse av vissa faktorer och att ha möjlighet till aktuell information 

(Holme & Solvang, 1991). 

 

Vi har i vår undersökning använd oss av en kvalitativ intervjumetod för att försöka finna olika 

tankegångar kring demokrati och värdegrund. Om vi ser till den första frågeställningen om 

hur samhällslärare på olika program arbetar med värdegrundsfrågor och demokrati skulle det 

till exempel göra sig väl med en observerande studie där vi på plats skulle kunna se hur 

arbetet går till rent praktiskt. Det skulle ge oss möjlighet att ställa frågor direkt i anknytning 

eller åtminstone inom rimlig tid till de gånger då fenomenet uppstår. Då skulle vi även haft 

möjlighet att undersöka elevers syn på undervisningen. På så sätt skulle vi också på plats 

kunna utgöra och analysera utan mellanhand. Detta skulle kunna anses ge en hög reliabilitet 

till arbetet och kanske höja det ett snäpp eller två i trovärdighet. Dock måste vi överväga den 

begränsade tidsram vi har som antagligen inte skulle kunna täcka den tid det skulle ta för att 

upparbeta ett tillräckligt underlag för en dylik studie. Genom en observerande metod kunde vi 

inte ha få svar på den andra frågeställning när det gäller att hur lärarna tolkar värdegrunden.  

 
Vi anser att intervju är den lämpligaste metoden för att besvara våra frågeställningar. Dess 

kvalité att utläsa nya värderingar passar speciellt i förhållande till vår andra frågeställning, 

som handlar om lärarnas syn på den demokratiska värdegrunden. Intervjun kan även ses som 

användbar i förhållande till frågeställningen som berör lärarnas arbete med demokratiska 

frågor/värdegrundsfrågor.  



 

 

                                         7 

Även vid valet av intervju så finns olika alternativ, nämligen kvantitativ och kvalitativ 

intervju. Enligt Starrin och Renck (1996) går det dock att se en grundläggande skillnad på de 

olika fenomenen. Den kvantitativa intervjun innehåller som regel en betydligt högre grad av 

standardisering och strukturering än den kvalitativa. Den standardiserade, kvantitativa 

intervjun har sin grund i en behavioristisk modell där intervjuobjektet anses vara i en situation 

där hon eller han är i en stimulus- och responsmodell. Den intervjuade personen kommer 

alltså att ställas inför exakt samma fråga i samma följd för att ge samma förutsättningar för att 

kunna svara (Starrin och Renck, 1996).  

 

Vi vill dock att situationen ska styra samtalet och på så vis försöka påverka den 

intervjupersonens svar så lite som möjligt. Därför väljer vi den kvalitativa metoden.  

 

Steinar Kvale (1997) nämner ett tredje alternativ i den halvstrukturerade intervjun. Enligt 

Kvale så innefattar den halvstrukturerade intervjun förslag på frågor och teman som kan tas 

upp under samtalet. En halvstrukturerad intervju innebär en kombination av öppna och lite 

mer slutna frågor som formuleras på förhand med anknytning till teoretiska fält. I en 

halvstrukturerad intervju är uppföljningsfrågor viktiga för att kunna fånga respondentens 

beskrivning utan missuppfattningar. Den halvstrukturerade intervjumetoden tillåter oss att ha 

en bas av frågor att luta oss emot under intervjuns gång samtidigt som den inte låser in, 

varken den intervjuade eller oss i en viss struktur.  Det gör också att den intervjuade kan 

utveckla spår som är intressanta för vår undersökning men som också ger en karaktär på 

svaren som blir representerande för just den intervjuade. 

 

Den kvalitativa intervjun lägger tonvikten på helheten och ger en förhållandevis stor 

möjlighet att kunna få tillgång till mer fakta kring lärarens arbetssätt. Det ger oss också en 

möjlighet att få en klar uppfattning i studien. Genom att tillämpa vår förkunskap i området 

hoppas vi att med vår analys kunna se vad som ligger bakom lärarnas upplägg i 

undervisningen. På vilket sätt skiljer sig de olika lärarnas praktiker? Förhoppningsvis ger vår 

analys en möjlighet att plocka ut olika spår som också kan förklara olika kompetenser 

grundade på den värdegrund som skolan ska förmedla. Avsikten är att utläsa något som vi på 

förhand inte vet. Detta skulle kunna jämföras emot en kvantitativ studie där vi skulle ha 

möjlighet till ett större antal lärare som skulle kunna besvara frågorna. Dock är våra frågor av 

en sådan karaktär att de inte nödvändigtvis behöver ett så stort kvantitativ underlag. Istället 

blir det mer intressant att ta reda på underliggande tankar och faktorer omkring demokrati och 
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dess möjligheter och svårigheter i just de program som lärarna undervisar i.  

 

2.2 Urval 
 

I studien avgränsade vi oss till lärarna som undervisar i samhällskunskap A på gymnasiet och 

deras arbete med demokratiaspekter. Utifrån detta bestämde vi oss till att intervjua tre 

samhällskunskapslärare på studieförberedande och tre på yrkesförberedande program.  

 

Vi började vårt arbete genom att kontakta rektorer på skolor som var aktuella för oss. Dessa 

rektorer gav oss förslag på lärare som eventuellt skulle kunna passa för det urval vi 

efterfrågade. Vidare tog vi kontakt med dessa lärare via e-post och i den mån det var möjligt 

att möta dem direkt på plats. Vi meddelade att intervjun skulle ta 30-45 minuter och lärarna 

fick också veta att intervjun skulle handla om demokratibegreppet och dess innebörd. Vi har 

även talat om uppsatsens syfte. Den reella tiden för intervjuerna varierade men blev generellt 

något kortare än den på förhand nämnda tiden. Lärarna som har deltagit i intervjuerna, hade 

begränsade tid att disponera på grund av deras arbetsschema, vilket kan ha påverkat upplägget 

av dessa.  

 

Vi intervjuade lärare på olika skolor eftersom vi tror att skolorna har olika perspektiv på 

demokrati beroende på vilket program de är inriktade på. Lärarna som vi intervjuade på 

yrkesförberedande programmen undervisar på hotell- och restaurangprogrammet och 

byggprogrammet och lärarna på det studieförberedande programmet undervisar på 

samhällsprogrammet. Dessa program är enligt oss representativa för de grupper som togs upp 

i rapporten ”ung i demokratin” från Skolverket (2003).  

 

Vi har tagit vårt urval från de möjligheter vi har haft att få tag på lärare från bestämda 

kategorier. Variation av kön och ålder på lärarna har varit sekundär eftersom det har varit 

svårt att få möjligheter till intervjuer i en önskvärd omfattning då tiden som många lärare har 

att disponera är en begränsande faktor. 

 

Lärarna som vi har intervjuat har olika erfarenheter av lärarjobbet. På de yrkesförberedande 

programmen finns representanter som har arbetat mellan 4 och 36 år som lärare. En av dessa 

har erfarenhet från både studieförberedande och yrkesförberedande program; de andra två har 
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bara arbetat med yrkesförberedande program. Urvalet blev sådant att det bara var män bland 

de intervjuade på yrkesförberedande programmen. Bland lärarna på det studieförberedande 

programmet är en man och de andra är kvinnor. Lärarna på det studieförberedande 

programmet hade arbetat mellan 5 och 39 år. 

 

2.3 Genomförande av undersökningen 

 
Vårt mål har varit att vara så pålästa som möjligt för att kunna ställa de frågor som är 

relevanta för den undersökning som gjorts. Starrin och Renck (1996) framhåller att 

förberedelsen av intervjun är den viktigaste delen för att en kvalitativ intervju ska bli lyckad. 

Vid intervjuerna upplevde vi hur viktigt det är att ha förkunskaper i ämnet för att kunna ha 

utvecklande kommunikation. 

 
Vi har valt att göra en halvstrukturerad intervju där vi hade skrivna frågor som vi sedan 

kompletterade med några ytterliggare frågor som dök upp under intervjutillfället. 

Anledningen till att vi valde en halvstrukturerade intervju var att vi ville ge de intervjuade 

lärarna möjlighet att samtala fritt. Enligt Holme och Solvang (1991) inverkar faktorer som tid, 

plats och även hur man sitter och talar, på stämningen. Genom en bra presentation av oss samt 

av forskningens syfte och frågställningar kunde vi skapa en god stämning för att 

intervjupersonen skulle känna sig bekväm. Vi formulerade intervjufrågorna med syfte till tre 

teman vilka vi kommer att rubricera under resultatdelen. Vi har båda deltagit vid alla 

intervjuer med avsikt att kunna stödja varandra och ställa kompletterande följdfrågor och för 

att undvika eventuella misstolkningarna. Framför allt hade vi båda, ett intresse av att 

medverka vid intervjuerna för att också kunna lära av intervjuerna. Vi upplevde inte att det 

blev någon obalans i samtalet, trots det faktum att vi var två och den som blev intervjuad var 

ensam.  Vårt resonemang var att lärarna är vana vid att tala med en större grupp och det 

verkade heller inte som att de intervjuade stördes av situationen. Istället svarade de på ett 

tillfredsställande och avslappnat sätt på våra frågor. 

 

Vi har transkriberat hela intervjuerna ordagrant från våra inspelningar. Utfallet av detta blev 

sådant att transkriberingarna innehåller grammatiska fel och en hel del talspråk. Detta är 

utifrån ett sammanhang där även kroppsspråket, pauser och betoningar var med och berättade 

en del. Detta gick inte att få med vid transkriberingen och därför blev en del citat märkliga. Vi 

har varit tvungna att rätta en del av dessa för att de skulle få en vettig innebörd. Dock kvarstår 
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fortfarande en hel del av dessa fel. 

 

Vi hade bestämt oss att göra sex intervjuer men vid transkriberingen av intervjuerna 

uppdagades missöden i arbetet, två av intervjuerna hade på grund av tekniska fel inte blivit 

inspelade. Eftersom vi behövde sex intervjuer till undersökningen, bestämde vi oss för att 

göra ytterligare två intervjuer.  

 

2.4 Etiska ställningstaganden 

 
Liksom andra forskningsmetoder skall intervjuare ta hänsyn till etiska principer. Forskningens 

resultat skall inte skada någon och deltagarens identitet skall skyddas. Intervjuare skall skilja 

mellan privatlivet och det offentliga livet (Henriksson & Månsson, 1996).  

 

Vi har gått ut till berörda lärare med information om vår undersökning. I denna har vi även 

informerat de intervjuade och rektorer på berörda skolor vad som gäller i vår undersökning. 

Vi fick lov av lärarna att spela in intervjun. De är naturligtvis anonyma i texten och skolan 

som de arbetar vid blir också konfidentiell. Namnen på lärarna har bytts ut för att säkerställa 

denna trygghet. 

 

2.5 Arbetsgång 
 

Informationen som samlas måste ordnas och analyseras på ett sådant sätt att det belyser våra 

frågeställningar. Med analys av information kommer vi att hitta de orsaker till samt 

konsekvenser av en företeelse. Analysen av den information som kvalitativa intervjuer ger är 

ofta en både tidskrävande och omständlig process och anledningen till detta är den form som 

informationen har. Informationen är ofta inte i någon organiserad och klassificerad form 

(Holme & Solvang, 1991). 

 

Vi har tillsammans och även enskild lyssnat igenom de bandade intervjuerna flera gånger och 

överfört intervjuerna från tal till skrift. Vi har bifogat våra ursprungliga intervjufrågor. Dessa 

har på grund av utförandet av våra intervjuer, fått olika skepnader i praktiken. I resultat/ 

analysdelen har vi använt oss av de delar av intervjuerna som utifrån vårt syfte är viktiga. Vi 

har även bestämt oss för att citera valda delar av intervjuerna som är relevanta till vårt syfte 
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för att resultatet ska vara mera tillförlitligt. För att kunna analysera materialet, ordnade vi 

utifrån våra forskningsfrågor tre intervjuteman under tre rubriker: ”Lärarnas demokratiska 

arbetssätt”, ”lärarnas arbete med värdegrunden” och ”Lärarnas planering i samhällskunskaps-

undervisning”. Våra tolkningar och analyser av informationen har baserats på 

litteraturöversikten som vi även har tagit upp i diskussionsdelen.   

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

 
Holme & Solvang (1991) yttrar att reliabilitet bestäms av hur mätningen genomförs och hur 

noggranna vi är vid bearbetningen av information. Validitet är beroende av vad vi mäter och 

om detta är utklarat i frågeställningen. De framhåller att validitet i kvalitativa undersökningar 

är högre än kvantitativa undersökningar eftersom man har en större närhet till det/den som 

studeras.  

 

Kvale (1997) lägger tonvikten på de två viktiga faktorerna, reliabilitet och validitet, särskild 

när det gäller en kvalitativ metod. Kvale hävdar att forskningens validitet påverkas av hur 

intervjufrågor kopplat till syfte och frågeställningar. Reliabilitet handlar om i vilken 

utsträckning man kan lita på de resultat man har fått genom sitt mätinstrument. Man ställer sig 

frågan om man skulle få samma resultat om undersökningen skulle göras om en gång till. Han 

talar om validitet som handlar om ett giltigt resultat (Kvale, 1997).   

  

För att kunna pröva och besvara våra frågeställningar är det nödvändigt att ha information 

som är giltig och även är relevant i sammanhanget med forskningsfrågor. Vi anser att intervju 

skapar det möjlighet att kunna få tillgång till den gällande fakta om hur läraren planerar och 

arbetar med demokratiska värden, för att hitta en tillfredsställande förklaring till våra 

frågeställningar.  
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3 Bakgrund 
 
Uppsatsens bakgrund består av dels definitioner kring våra nyckelord, och dels olika 

uppfattningar om demokrati i allmänhet och i skolan. 

 

Enligt Joanna Giota är skolan samhällets största satsning på barn och ungdom där elevernas 

kunskap ska utvecklas samt lära eleverna hur de skall uppträda mot och förhålla sig till 

varandra som medmänniskor och samhällsmedborgare (Giota, 2002). 

 
Utifrån Giotas ovan nämnda påstående, har vi för avsikt att med hjälp av relevant litteratur ge 

en förståelse kring demokrati- och värdegrundsfrågor samt deras koppling till skolan. 

 

3.1 Definitioner 

3.1.1 Demokrati och dess innebörd 

 
Demokratin baseras på att alla människor har lika värde, det vill säga lika rättigheter och lika 

skyldigheter. Begreppet demokrati betyder ett folkstyre men det finns flera olika teorier om 

hur man genomför en demokrati. Alla ska kunna begära sin rätt att delta i samhällsutveckling, 

men det ska också vara frivilligt att göra det (Biesta, 2003). 

 
I Norstedts Svensk ordboken har ordet demokrati översatts som följer: 

 

Politiskt system i vilket regeringsmakten i princip företräder folkviljan, sådan den kommer fram 

genom fria allmänna och hemliga val och där vissa medborgerliga rättigheter, såsom yttrande- och 

församlingsfrihet, är garanterade. 

 

Demokratin fungerar inte som den ska om vi medborgare inte engagerar oss i 

samhällsfrågorna. Walter C. Parker (1996) resonerar att demokrati inte kan finnas utan 

demokratiska människor. Parker förklarar vidare att demokratiska människor inte är födda 

demokratiska utan utbildas till att bli det.  

 

 

 



 

 

                                         13 

3.1.2 Begreppet värdegrunden 

 
Zackari och Modigh (2003) nämner att värdegrunden är en slags moralisk grundhållning som 

bör finnas som ett förhållningssätt hos samhällsmedborgare. Värdegrund handlar ytterst om 

relationer mellan människor och hur vi behandlar varandra. Denna är inget som egentligen har 

med ämneskunskaper att göra utan sträcker sig vidare än så.  

 

Vi kan gå till läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 där det går att läsa följande 

under rubriken ”Grundläggande värden”:  

 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund […] verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar […] (Lpf 94, s. 1). 

 

 Dessa värden beskrivs i följande ordalag: 

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människolika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 

förmedla (Lpf 94, s. 1). 

 

Som Zackari och Modigh (2003) nämner blir skolan en plats där sociala normer och 

värderingar lärs in i och med att olika grupperingar bildas och möts. Här lär sig elever olika 

maktstrukturer i form av hur man står gentemot lärare och andra elever. Något som kan 

innefatta kön, klass och etnicitet, och som i praktiken bildar en praktisk ”demokrati”. 

Planering av undervisning har stort intryck på elevernas delaktighet och inflytande, vilket inte 

bara gäller undervisningen utan hur man bemöts och behandlas. Detta innebär en slags vardag 

där alla påverkar sin omgivning på ett eller annat sätt. I alla åldrar och olika nivåer skall 

elever kunna sträva mot att omfatta och praktisera värdegrunden. Detta är något som behöver 

arbetas med kontinuerligt. Det spelar stor roll för hur dessa elever kommer att agera i framtid, 

vilket i sig innebär att de skaffar en slags värdegrund. 

 

3.1.3 Samhällskunskap A 

 
Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som tidigare hade ingått i historieämnet och 

har varit viktigast för undervisningen i demokrati. Även idag har ämnet en viktig uppgift när 

det gäller att fostra demokratiska medborgare fastän ansvaret spridits ut på övriga ämnen. 
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Samhällskunskap har en karaktär som lyfter fram frågor som är nära förknippade med 

samhällsfrågor och bidrar med kunskaper om globala överlevnadsfrågor. Det står i kursplanen 

att kunskaper om nationella minoriteter och deras roll i samhället är en viktig aspekt. 

(Kursplan i ämnet samhällskunskap, 2000).  

 

I lärarutbildningen är diskussionen kring demokrati central, speciellt blir den viktig inom 

ämnet samhällskunskap som innefattar demokratisk fostran. Kan hända att denna har varit 

främst inom den teoretiska delen av samhällskunskapen. Detta påpekas även i målen för 

ämnet samhällskunskap gymnasienivå där det står att: 

 

           Samhällskunskap syftar till att med demokratin som värdegrund bredda och fördjupa elevernas kunskaper  

           om nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor (Kursplan i ämnet samhällskunskap, 2000). 

   

Eleverna skall i arbetet inom samhällskunskapsämnet kunna värdera olika källors trovärdighet 

och använda olika sätt att samla in information. I arbetet med olika samhällsfrågor skall olika 

perspektiv, ideologier och utgångspunkter presenteras och bearbetas så att eleverna få en 

uppfattning om olika synsätt på samhällsutvecklingen (Kursplan i ämnet samhällskunskap, 2000).  

 

Enligt kursplaner skall elever i samhällskunskap A fördjupa sina kunskaper om demokrati och 

dess innebörder. Kursplanen klargör för ämnet samhällskunskap A på följande sätt: 

 
           I kursen Samhällskunskap A breddar och fördjupar eleverna sina kunskaper om och förståelse för  

           samhället och dess historia genom studier av olika samhällsfrågor [...] Kursen skall anknyta till elevens 

           studieinriktning och möjligheterna till samverkan med andra ämnen och kurser bör tillvaratas för att nå  

           programmets mål. Kursen är en kärnämneskurs (Kursplan för samhällskunskap, 2000). 

 

När det gäller målen som direkt berör demokrati i samhällskunskap A så utrycker kursplanen 

att: 

 
           Eleven skall ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt  

           Arbetssätt (Kursplan för samhällskunskap, 2000). 

 

3.2 Demokrati enligt läroplanen 

 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) lägger tonvikten på de grundläggande 



 

 

                                         15 

demokratiska värdena samt tar upp vikten av att praktisera demokrati i skolan och inte bara 

förmedla kunskap om demokrati. Vi anser att formen i den senaste läroplanen öppnar upp för 

ett praktiserande av demokrati i skolan då det finns stort utrymme för att påverka utifrån både 

ett lärar- och ett elevperspektiv. Dock är det fortfarande beroende av hur läraren tolkar och 

arbetar efter läroplaner och kursplaner.  

  
          Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska  

           värden. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas  

           förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet […] (Lpf 94, s. 4).                                                       

  
Lpf 94 betonar att de demokratiska värdena skall gestaltas av eleverna och inte bara läras 

utantill. Att som lärare försöka lyfta fram detta mål till en praktisk vardaglig verksamhet i 

skolan är en av de största utmaningarna inom yrket. Men det innebär också att läraren måste 

ha en tydlig förhållning sätt till demokratin och ha en klar uppfattning vad den står för. 

Utifrån detta kommer läraren också att lägga upp sin undervisning och sitt förhållningssätt 

gentemot eleverna. Läraren skall skilja mellan vad demokrati är i undervisningen och i 

praktiskt utövande exempelvis någon form av klassrumsdemokrati (Lpf 94).  

 

3.3 Demokrati ur olika perspektiv 
 

Mikael Carleheden (2002) försöker förklara hur samhället är och med det vad det 

demokratiska begreppet har för innebörd utifrån ett habermasianskt perspektiv. Det finns 

enligt Carleheden (2002) tre stadier där samhället utgår utifrån olika perspektiv vilka är 

beroende av det samhällsklimat som de varit rådande vid tillfället. Det första är att utgå ifrån 

ett liberalt perspektiv som han drar paralleller till 1800-talets senare hälft. Det utgår från ett 

privatägande samhälle som har klara drag av den klassiska liberalismen där staten har liten del 

i formandet av samhället. Rätten till egendom leder i sig till vissa politiska rättigheter. Dock 

var de politiska rättigheterna starkt kopplade till egendom.  

 

Efter detta kommer en socialstatlig period där det kollektiva ägandet blir mer dominerande. I 

och med detta blir medborgarens politiska roll marginaliserad till att rösta vid enstaka val. 

Den socialstatliga perioden ses av Carleheden (2002) fortfarande som den dominerande men 

han ser dock öppningar för den tredje så kallade rättsparadigmen som utifrån Habermas kallas 

för proceduralistiskt rättsparadigm, som utgår från en slags tvåvägskommunikation mellan det 
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beslutsfattande ledet och demos, det vill säga folket. Hur kan då detta överföras i ett 

skolperspektiv? Rent konkret innebär dessa olika sätt angående om hur skolan ska förhålla sig 

till fostrande av elever, och därmed de nya medborgarna. I den liberala idésfären behöver 

människan inte utbildas till demokratiska medborgare i större utsträckning än just det faktum 

att inte inkräkta på andras frihet, vilket i sig blir en paradox, då den medfödda friheten ibland 

kan tänkas krocka med varandra. Här ligger också statens huvudansvar i det liberala 

rättsparadigmet, där människan ska förhindras att överträda dessa friheter. Carleheden (2002) 

pekar på tolerans och respekt som två ”dygder” som blir nödvändiga för att det liberala 

samhället ska fungera. I den socialstatliga skolan eftersträvas en reell jämlikhet mellan 

medborgarna. Därför blir skolans roll i denna modell att lära ut solidaritet för att demokratin 

skall fungera på ett tillfredsställande sätt. I den socialstatliga skolan eftersträvas en reell 

jämlikhet mellan medborgarna. Därför blir skolans roll i denna modell att lära ut solidaritet 

för att demokratin skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Den tredje modellen, 

rättsparadigmen, är svår att sätta in i konkret skolsammanhang. Han menar istället att det 

handlar om en teoretisk konstruktion (Carleheden, 2002). 

 

Sedan 1990-talet har den deliberativa perspektivet vuxit sig stark i den pedagogiska 

forskningen. Begreppet deliberativ demokrati är i sig otydligt i och med att den har definierats 

på olika sätt av olika användare. Det som gör att det hänger ihop är en tro på att demokratin 

kommer att utövas genom argumentation mellan medborgare som är jämlika (Premfors & 

Roth, 2004).  

 

Tomas Englund (2004) sätter hur som helst upp fem stycken kriterier för vad han anser vara 

de viktiga och centrala beståndsdelarna i det deliberativa samtalet. Det första handlar om att 

argument får mötas och stå mot varandra. Det andra kriteriet bygger på en ömsesidig hänsyn 

för de enskilda individernas tankar och argument. Det tredje kriteriet handlar om det 

deliberativa samtalet som en slags beslutsprocess där de deltagande i samtalet genom 

argumenten kommer fram till en gemensam hållning angående det diskuterade. Beslutet 

behöver dock inte handla om någon slags konsensus i den form att ett av argumenten anses 

vara det bästa och därmed klubbas igenom. Istället kan det handla om att det inte finns 

utrymme för annat beslut än att inget av de tidigare presenterade argumenten kan värderas och 

kan vara av den karaktären att de andra behöver kliva åt sidan för det; med andra ord att inget 

beslut kan tas. I det fjärde kriteriet finns det ett ifrågasättande av gällande normer och 

auktoriteter.  Ett argument som i sig innebär att det finns en inneboende jämlikhet mellan alla 
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parter i diskussionen och det därför också bör ses som en självklarhet att de gällande 

normerna i samhället inte behöver tas för givet. Det är istället subjektet som i sig har 

perspektiv som den utgår ifrån. Dessa perspektiv är något som kan och i vissa fall också bör 

skilja sig från de gällande normerna och auktoritativa tankarna och idéerna. Genom detta 

kommer också en garanti att det finns en mångfald i samhället, vilket som vi förstår har ett 

stort egenvärde i den deliberativa demokratin. Den sista punkten rör sig mer i ett rent 

pedagogiskt sammanhang än det rent deliberativa samtalet, som i sig kanske inte är obundet 

från en lärandeprocess, men ändå inte direkt kopplat till det heller. Det handlar alltså om 

elever som obundet från en lärare löser eller belyser problem och företeelser. Detta 

kännetecken är snarlikt med det första kriteriet med skillnaden att det är bundet till en speciell 

situation (Englund, 2004). 

 

Detta resonemang ligger inte långt ifrån den definition av demokrati som Robert Dahl (2003) 

gör. Han menar att demokratin alltid är ansluten till en specificerad grupp. Att gruppen i sig 

måste vara specificerad har att göra med att den också kommer att infalla under den 

beslutandeprocess som demokratin innebär. Dock är det inte bara skyldigheter att följa de 

beslut som fattats som tillkommer under inramningen av medborgare eller medlemmar, utan 

också rättigheter att påverka dagordningen. Utifrån hans resonemang så tas alla medlemmars 

intresse till vara utifrån lika förutsättningar, vilket bygger på en tro på att alla människor har 

lika värde. Ingen kan alltså sätta sig över någon annan med argumentet att den andre har 

mindre värde som människa. Ingen kan heller säga sig ha vetskap om någon annans intressen 

och därmed inte heller kunna omyndigförklara en annan. Det enda som en människa inte kan 

veta är de medel som finns att tillgå för att kunna uppnå hennes egna mål. Annars är den 

enskilde individen som alltid vet vad som är hennes mål och genom denna kunskap kunna ta 

bästa beslut angående vad som gagnar personen mest. Detta tankesätt är dock i större 

utsträckning kopplat direkt till en beslutsfattandeprocess än vad de deliberativa tänkarna är 

(Dahl, 2003). 

  

3.4 Praktisk demokrati i skolan 
 

John Dewey (1999) presenterade en utbildning som skulle passa i ett modernt samhälle. Ett 

demokratiskt samhälle medför att alla deltar att skapa de värden som på bästa sätt leder till 

medborgarnas gemenskap. Han påstod att man kan överbrygga klyftan mellan tanke och 
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handling genom att eleverna i skolan får göra praktiska uppgifter. Enligt Dewey innebär 

utbildning att individen får ta del av mänsklighetens sociala medvetande och i så fall blir 

skolan en social institution för att göra individer sociala. Han hävdar att människan blir 

människa genom socialisation. Dewey tog upp vikten av samspelet mellan individ och 

samhälle, skola och demokrati. Han menade att skolan ska vara öppen mot samhället och 

eleverna ska utbildas i demokrati, vilket vi idag kallar för elevinflytande samt delaktighet 

(Dewey, 1999).  

 

Det finns olika tolkningar kring demokrati hos lärarna. Beroende på dessa tolkningar, men 

även vilka mål den enskilda skolan strävar efter, kommer elever, det vill säga framtidens 

demokratiska medborgare, att ha olika uppfattning om demokrati. Oavsett vilka politiska 

åsikter lärarna har måste de opartiskt, med avseende till värdegrunden, våga lyfta och 

diskutera fördomar. Lärarna skall ge elever det praktiska utövande av demokrati för att de ska 

kunna lära sig att vara kritiskt tänkande och samtidigt studerar hur man kan leva och verka i 

ett demokratiskt samhälle (Mathiasson, 2005). 

 

Skolan är en institution som har ett uppdrag att utveckla demokratisk kompetens hos barn och 

unga och fostra eleverna till aktiva och kritiska samhällsmedborgare. Detta ska inte enbart 

innefatta att ge barn och unga kunskap om demokratins innehåll utan att ge elever det 

praktiska utövandet av demokrati t.ex. elevinflytande. Skolan arbetar aktiv för att öka 

elevernas möjlighet till inflytande över det egna skolarbetet och verksamheten. Eleverna skall 

genom att praktisera demokrati i skolan skaffa erfarenhet av demokrati. Eleverna blir alltmer 

kompetenta att ta ansvar och lär sig att leva med människor som har andra perspektiv på 

tillvaron. Därför är det verkliga utövandet av demokrati som bygger på tillit till elevens egen 

vilja och förmåga att ta ansvar nödvändigt (Ekman & Todosievic, 2002). 

 

Enligt David Mathews (1996) ska historia och samhällskunskap inte studeras bara för 

ämnenas skull utan man ska studera dessa ämnen för att kunna förstå hur man kan bli en 

bättre människa. Han hävdar att för att komma till detta syfte bör vi använda skolor som en 

verkstad för praktisering av samhällsliv och demokrati. 
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3.5 Olika typer av program på gymnasieskolorna 

 
Gymnasieskolan är en frivillig skolform där elever har möjlighet att välja mellan studie-, eller 

yrkesförberedande program. Detta är beroende av val av kurser som har för mål att ge 

grundläggande kunskaper om yrkes- och samhällsliv och/eller för vidare studier. Även har 

utbildningen för syfte att fostra eleverna till demokratiska medborgare (Skolverket, 2005).  

Vi kan också urskilja en uppdelning av program som domineras av flickor respektive av 

pojkar. 

 

I rapporten ”Ung i demokrati” talar Skolverket om hur gymnasieskolan skall oavsett vilket 

program de inriktar sig, förmedla och utveckla elevernas kunskaper att de har beredskap för 

yrkesverksamhet och studier samt underlätta elevernas utveckling till ansvarskännande 

människor som aktiv deltar i yrkes- och samhällslivet. Både studie -, och yrkesförberedande 

program innehåller teoretiska och praktiska delar (Skolverket, 2003). 

 

3.6 Ungdomars demokratisyn enligt tidigare forsknin g 

 
Utifrån skolverkets rapport går det att utläsa att det finns skillnader i den demokratiska 

kompetensen inom den svenska gymnasieskolan men att den över lag är förhållandevis god i 

ett internationellt perspektiv. Det gick att se att de program som inriktade sig mot yrkes-

verksamma praktiker, som är dominerade av män, var den demokratiska faktakunskaperna 

mindre. Dock ser rapporten ljust på den medvetenhet som förstagångsväljarna har. Det 

konstateras att ungdomarna har en demokratibild som överensstämmer med den klassiska 

svenska bilden av demokrati där det är centralt med företeelser och begrepp som möjlighet att 

rösta, yttrande- och demonstrationsrättigheter osv. Synen på den goda medborgaren är också 

något som är av vikt för eleverna. Detta innebär bland annat att de anser att det är mycket 

viktigt att gå och rösta samt att det borde vara en del av den demokratiske medborgarens 

skyldighet att sätta sig in i politiska frågor som miljö, mänskliga rättigheter mm. Flera av 

eleverna säger sig vara villiga att se till att införskaffa sig information angående de politiska 

partierna innan val. Nästan hälften av de tillfrågade anser sig ha något att säga om politiska 

frågor och problem (Skolverket, 2003). 

 

När vi läste skolverkets rapport uppfattade vi att inflytande hos elever varierar beroende på 
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om utbildningen är ett yrkesförberedande (mansdominerande program) eller ett 

studieförberedande program. Det kan tolkas som två olika orsaker som ligger bakom detta. 

Det första skulle kunna vara att det finns större andel från arbetarklassen bland dem som går 

yrkesförberedande linjer där man förmodligen inte diskuterar det demokratiska statsskicket på 

teoretisk nivå. Det kan också tolkas som att lärarnas förhållningssätt gentemot dessa elever är 

ett annat, vilket gör att dessa elever faktiskt inte har samma möjlighet att föra en diskussion 

med läraren där en reell påverkan kan ske (Skolverket, 2003). 

 

I rapporten yttrar forskarna att de flesta 18-åringar i Sverige idag är beroende av föräldrar och 

samhälle för att klara sitt underhåll. Detta skulle kunna vara något som gör att dessa 

ungdomar inte lever ut sina demokratiska tankar fullt ut eftersom de är begränsade i sin 

handlingskraft och självständighet. Det innebär också att eleverna är en del i en verksamhet 

som ska fostra de till demokratiska medborgare, något som eleverna i praktiken redan ska 

vara i och med att de redan är myndiga. De lever då, för en stund i ett utbildningsväsende som 

har stor potential, men också innebär en kultur som är hämmande för ett vidare 

samhällsperspektiv. Detta i och med att skolan av tradition är förbunden till ett 

omhändertagande och ett förhållningssätt där elever trots allt är under stort inflytande av 

målsmän (Skolverket, 2003). 

 

Frågan som kan ställas som följd på detta är: Hur stämmer denna bild överens med den gode 

medborgaren och aktive demokraten som ställs upp i till exempel Lpf 94 och i målen för 

kursplanen för samhällskunskap i gymnasiet? I Lpf 94 står det till exempel att: 

 
          Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja  

            att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet (Lpf 94, s.4). 

 
Rapporten konstaterar att många elever anser sig att de har ganska stort inflytande över sin 

situation i skolan. Det går dock att utläsa en skillnad mellan könen här. Flickor i studie-

förberedande program anser sig ha betydligt större möjligheter att påverka sin situation än vad 

pojkar i studieförberedande program anser sig ha (Skolverket 2003). 
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4 Resultat 

 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa relevanta delar från både intervjuerna på det 

studieförberedande programmet och de yrkesförberedande programmen utifrån tre 

intervjuteman under tre rubriker för varje program. I följande kommer vi att redogöra en del 

av lärarnas yttrande och använda dem som citat för att kunna analysera och dra slutsatser av 

dessa. Vi har tolkat och analyserat lärarnas yttranden med stöd av litteratur vi har lyft upp i 

bakgrundsdelen. 

 

4.1 Redovisning av intervjuer på de studieförbereda nde 

programmen 

Vi har intervjuat två samhällskunskapslärare, i en studieförberedande skola, vilka vi kallar L4 

och L5 och en samhällskunskapslärare i en annan studieförberedande skola som vi i 

redovisningen identifierar som L6. 2  Lärarna som vi intervjuade undervisade i 

samhällskunskapen både A-, B- och C-kurser. Detta gjorde att vissa jämförelser med B- och 

C-kurserna inte gick att undvika på vissa ställen i intervjun och dessa blev också nödvändiga 

för att få en helhet. För eleverna på samhällkunskapliga programmet börjar 

samhällskunskapsundervisningen redan på höstterminen första året. 

 

4.1.1  Lärarnas demokratiska arbetssätt  

 
L5 berättar att hon börjar A-kursen i samhällskunskap att gemensamt med eleverna tittar på 

kursplanen, vilka mål ska de nå, sen diskuterar hon med klassen hur de ska jobba. Då är 

elever med och planerar själva och ta eget ansvar för sin utbildning.  

 

[...] på höstterminen, i ettan börjar de då och det ofta så mycket annat som, det är ny klass och det 

nytt och alla nya ämnen börjar [...] ett par veckor efter det är det så att man liksom har kommit in lite 

på det och då får de ju komma med egna förslag och önskemål och sen så brukar jag skriva på tavlan 

                                                 
2 På grund av tidpunkten då lärarna intervjuades så är deras nummer inte i ordning. Detta är alltså ett resultat av  

vid vilken tidpunkt som transkriberingen har skett, vi ber er därför ha överseende med namnsättningen av 

lärarna. 
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allt som har kommit fram till och att vi försöker gemensamt titta en rimlig tidsplan och ska man har 

prov ska man ha, hur mycket diskussioner ska man ha, vad ska man göra, ska man se någon film och 

så där.   
 

L6 talar om hur hon arbetar med ett demokratiskt sätt. Elever får vara med och bestämma 

vilka delar som de tycker är mer intressanta och som de vill lägga ner mer tid på. Ibland måste 

dock L6 som lärare gå in och bestämma med tanke på vad kursplanen har att säga.  

 

Ja, det är det som är så svårt om det kommer nya, de vill sitta där och bli matade, och sen upptäcker 

de efter ett tag då att det är, de måste jobba. Göra en massa saker. Och först ska man besluta om kan 

göra kursplanen i A [...] måste man få dom att tycka att, det här ska jag väl läsa mer om. Då som 

någon slags omröstning, efter det kan man se att brott och straff, det vill alla ha som första största, 

[...] och det tycker dom är så spännande, så det om de fick de göra det ett helt år till tycker de att det 

är kul, men det får dom ju inte, det här måste vi försöka få dom förstå att det måste vi faktiskt ta det 

här med riksdagen och regering och sånt med på valet och alltihopa. 

 
L4 har svårt att berätta vilka aspekter av demokratin som är speciellt viktiga. Begreppet är så 

pass bundet till vilken situation som det dyker upp i. L4 väljer ändå att ta upp att demokratin 

sträcker sig över majoritetsbeslut.  

 

Ja, alltså det där med demokrati det är det är ju svårt. Det beror på vad man menar men jag tycker att 

man försöker att förstå, även om man. De brukar ju säga ibland, eleverna, att vi kan rösta om det där 

va. Och sen ska majoriteten bestämma. Och det kan man väl göra ibland men man kan ju inte göra det 

jämnt, tycker jag. Utan för mig är demokrati också att man låter de som är i minoritet få bestämma 

ibland. Om du förstår vad jag menar. I alla fall inom skolan. 

 

L4 menar vidare att det är nödvändigt att eleverna får en förståelse för minoriteterna. I en 

demokrati så blir mångfalden något som är nödvändigt att ta hänsyn till, vilket L4 påpekar att 

hans elever ska ha insikt i. L6 menar istället att eleverna ska kunna tolka sin omvärld. Att 

kunna se hur media till exempel fungerar som en opinionsbildare och att inte bara slå ifrån sig 

sådan information som finns i samhället. L6 säger att ett av de farligaste hoten mot 

demokratin är att människor stänger ute information, för att den är för jobbig att ta till sig. 

Hon ser också att det måste finnas en jämvikt mellan hopp att kunna påverka i samhället och 

kunskap om samhällsfenomens komplexitet. Hon framhåller att det måste finnas en vilja att 

kunna påverka utifrån en demokratisk aspekt. Denna hotas av att människor finner det för 

svårt att vara med och ändra och påverka samhället. Dock tycker hon att det är svårt att hitta 
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den balansen i sin undervisning.  

 

Jag kan säga så här att de fattar vidden och vikten av att vara medveten om vad som händer ute i 

världen och att de kan förstå också att läsa tidningar och ta till sig nyhetsflödet och även genomskåda 

att inte allting är sant som sägs utan att det sägs med vissa baktankar, att allting så alla nyheters olika 

aspekter beror på varifrån man, vilken politisktillhörighet, vilket land man kommer ifrån och vilka 

källor man har använt och att man är medveten om det så att man kan ta det rätta beslutet sedan, och 

att man, det här tror jag är det farligaste för demokratin är att man stänger av,[...] man måste ta till sig 

hur utvecklingen är nu då, [...] 

 

L5 nämner att lärarna måste hålla sig så neutrala som möjligt, åtminstone när det gäller 

politiska partier och att gå och rösta. Man ska belysa alla sidor och undvika att styra elevernas 

tankar. 

 

[...] men just då man om politiska partier så där till exempel så försöker man ju verkligen och få det 

så neutralt som möjligt eller neutralt men belysa från alla sidor, [...] Elever brukar alltid frågar vad 

man röstar på själv inför valet, det säger jag aldrig sån där så att, jag vet inte om det spelar någon roll 

i och för sig, men man kan ju få gissa. 

 

Analys av lärarnas demokratiska arbetssätt  
 
Vi tolkar att L5 anser att i början av samhällskunskap A är nödvändigt att styra mer upplägget 

av undervisningen. Detta gör hon eftersom det krävs att skapa en grundtrygghet i klassen 

innan en helt demokratisk praktik går att genomföra med eleverna. L6s upplägg är i princip 

likadant som det tillvägagångssätt som vi beskrivit hos L5. 

 

Vi uppfattar utifrån citatet från L4, att han med hänsyn till ett minoritetsperspektiv går ifrån 

majoritetsprincipen i sin undervisning. Vi tolkar hans undervisningssätt så att han försöker att 

fostra medvetna demokratiska medborgare genom att visa den minoritetskultur. Exakt hur 

detta går till har vi inget underlag för att uttala oss om. Dock ser vi att möjligheten att han 

som lärare ibland går in och bestämmer själv för att även tillgodose en minoritet i klassen. Vi 

tolkar L4s yttrande angående förståelse av minoriteter som att arbetet med de demokratiska 

frågorna också innehåller en del av den socialstatliga modell som Carleheden (2002) 

presenterar. Detta kan tolkas som att det blir en strävan mot en reell jämlikhet mellan grupper. 

  
L6 påstår att som samhällskunskapslärare skall hon få elever att kunna se hur media fungerar 

som opinionsbildare och att inte bara slå ifrån sig sådan information som finns i samhället. Vi 
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tolkar henne som att elever ska vara reflekterande och nyfiken för att kunna ta beslut och ta 

ställning till olika frågor. Vi tycker oss kunna urskilja att detta har sin grund i kursplanen för 

samhällskunskap A på gymnasiet där det står att eleverna ska kunna värdera olika källors 

trovärdighet. Vi uppfattar det som att dessa förmågor också är centrala demokratiska 

kompetenser. 

 

L 5 säger att hon håller sig så neutral som möjligt, åtminstone när det gäller politiska partier 

och att gå och rösta. Vi anser att hon på det sättet skapar förutsättningar att eleverna själva får 

värdera olika källor. Detta tyder också på en förhållning som är i överensstämmelse med de 

föreskrifter som kursplanen för samhällskunskap A tar upp.  

 

4.1.2 Lärarnas arbete med värdegrunden  

 
Alla lärare på studieförberedande programmen nämner, angående värdegrund, att de har 

lektioner som brott och straff där de tar upp människors rättigheter. L6 ger ett exempel för att 

förklara hur hon försöker utveckla elevernas uppfattningar kring det demokratiska livet. Hon 

anser att människor är olika, har olika bakgrund och har olika upplevelse men det är viktigare 

att man har kunskap om detta.  

 

Man har alltså, ja, familjeförhållanden som är väldigt jobbiga eller man kommer från andra länder 

med traumatiska upplevelser. Men alltså, om man får en uppfattning att det är inte så lätt, man utgår 

lätt som lärare från en medelklass miljö. En villa, lugnt, två, kärnfamiljen med mor och far [...] men 

medvetenheten om att världen ser ut sådant. Det är viktigt alltså, att du fattar, alla människor du 

möter har olika bakgrund. 

 

L6 berättar att på lektioner om brott och straff, och även på lektioner som handlar om alkohol 

och narkotika, diskuterar eleverna mycket angående etikiska frågor och ställningstaganden, 

vad som är rätt och fel. 
 

Ja, då får de tar en diskussion om bl. a. vad som rätt och fel alltså det här med etik och då får de gör 

sitt moderna inferno av Dantes Inferno, [...] sedan när vi kommer in på alkohol, narkotika då 

använder vi oss av diskussionsuppgifter och då är det etik grejer och det är ju om Börje Dahls 

uppgifter som vi använder oss av och det är bara diskussioner, det är mycket etik alltså i det hela. 

 

L5 beskriver hur hon löser problem när en elev har icke-demokratiska idéer på följande som: 
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Ja, det beror ju på hur det dyker upp så att säga. Men det klart man måste ju reagera från början så att 

man inte slätar över eller så, [...] man verkligen diskuterar med den eleven och liksom hur menar då 

och vad tänker du om det här? Vad det bara någonting du bara sa? Vilken, i vilket syfte så att säga? 

Men sen att man också då förstås utifrån skolans värdegrunder och allt, så här, att man visar att det 

inte är, ja. Sina åsikter får man ju ha så att säga men det beror ju på vad man, hur man uttrycker dom 

[...] man tar upp det med rektor eller elevråd men i alla fall att man inte låter det passera då om man 

ska säga.  

 
L6 nämner också hur hon anser att en lärare ska bemöta elever som har värderingar som inte 

överensstämmer med vår demokratiska värdegrund. Hon talar om att hon i sin undervisning 

har varit lyckligt förskonad från elever med ickedemokratiska tankar. Endast någon enstaka 

gång har det hänt att någon elev har haft rasistiska eller nynazistiska värderingar. Dock har 

eleven inte utryckt dessa tankar under lektionerna. L6 berättar vidare om elever som under 

slutet av 60-talet istället utryckte värderingar som var förankrade i radikalvänstern och som 

hade våldsamma tendenser i form av revolutionära tankar. Hon anser dock att det är 

diskussion och argumentation som gäller för att bemöta liknande tendenser. Hon anser att det 

inte är alltid lätt att bemöta ickedemokratiska värderingar på ett sakligt sätt.  

 

Det värsta är att jag, inte ironiserar över de som person, utan ironisera deras åsikter. Det klart om man 

inte har någon bakgrund och man vet väldigt lite, då kan man ju få den uppfattningen. Så där försöker 

jag så att det inte blir mot personen. Jag är rädd att man blir lite, jag vet att man inte ska attackera 

personerna absolut inte attackera personerna. 

 
Vid frågan om hur L4 som samhällkunskapslärare väljer att behandla antidemokratiska 

tendenser svara han: 

 

Ja det beror på vad det är för situation och hur det dyker upp och sådär va. […] Det var några killar 

som stack ut näsan lite väl långt där. Och då hade det med det här med invandring att göra. Och då 

var det en flicka som blev väldigt upprörd över det här för hon hade någon personlig relation med en 

flyktingfamilj och blev illa berörd av det där. […] Det är inte så att jag bara kastar mig så fort jag hör 

någonting, så måste vi diskutera det. Så är det inte. Men jag menar det här är ju sånt där som är stora 

frågor inom samhällskunskapen och som kan komma in i många olika sammanhang när man läser 

samhällskunskap så det faller sig ju naturligt att man pratar om det vid flera tillfällen. Jag har ingen 

speciell strategi, förstår ni hur jag menar. 
 

Vi frågade vidare angående detta. ”Utifrån läroplanen står det ju att man ska fostra 
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demokratiska medborgare. Går du in och visar på något sätt hur det ska vara eller vilka 

normer som bör gälla?” På detta svarade L4: 

 

Alltså jag tror att om det är några elever som utrycker någonting som man reflekterar över om det var 

riktigt rumsrent eller inte så brukar nog kompisarna, de andra eleverna, reagera på det och ta upp det. 

Så om jag upplever att det där nog inte var riktigt också ställer jag frågan till de andra eleverna: Vad 

tycker ni då? Och då brukar alltid några bemöta det här och så blir det en diskussion av det. 
 

Analys av lärarnas arbete med värdegrunden  
 

Vi uppfattade det som att lärarna hade svårt att ha en klar tolkning kring begreppet 

värdegrund. Men de försökte ändå genom exempel komma fram till vad begreppet handlar 

om. Enligt L6 är förståelsen för människors olikhet ett sådant exempel som bidrar till lärande 

om etik. Hon tar även upp värdegrundsfrågor inom området för brott och straff. Det sker ofta i 

form av diskussioner, något som enligt Zackari & Modigh (2003), är en väg till att kunna 

möta andras åsikter på ett respektfullt sätt och detta kan i sig leda oss till att forma 

värdegrunden. 
 

Vi uppfattar L6 som att hon anser att lärare ska bemöta antidemokratiska tendenser på ett 

sakligt och argumentativt sätt. L6s citat tolkar vi som att hon upplever det som svårt att 

uppfylla sina egna ideal angående detta bemötande, något som kan vara en konsekvens av att 

hon inte behövt ta tag i liknande problem och därför känner sig osäker i en sådan 

argumentation. 
 

Värdegrunden kommer även in då lärarna talar om ickedemokratiska idéer. När L5 diskuterar 

hur hon skulle kunna tänka sig att bemöta denna typ av tankar och idéer kommer återigen 

diskussioner upp. L5 verkar anse att det är viktigt att direkt konfrontera eleven om varför 

han/hon utryckt antidemokratiska idéer eller rasistiska åsikter. Utifrån detta tolkar vi det som 

att hon väljer vilka vidare åtgärder som bör åtas. Vi kan även se att L4 väljer ett liknande 

tillvägagångssätt. Skillnaden verkar vara att L4, trots att han säger att han inte har några 

speciella strategier, ofta använder klassen som ett diskussionsforum för den här typen av 

frågor. Vi uppfattar att L5s och L4s åtgärd har sin grund i Lpf 94 där det står hur skolan skall 

gestalta och förmedla de värdena om mänsklighet. Vi tolkar det att L4 i första hand alltså 

försöker få till en diskussion mellan elever istället för att ta diskussionen enskilt.  

 

4.1.3 Lärarnas planering i samhällskunskapsundervis ning  
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L5 arbetar med demokratiaspekterna genom att bedöma hur mycket elever vet redan om detta 

begrepp. Hon påstår att elever först tolkar demokratibegreppet som att demokrati är lika med 

folkstyre. Men sedan försöker L5 gemensamt med klassen tränga genom det formella som går 

att läsa om i läroböcker, som stadskick och sedan utvidga begreppet till yttrandefrihet och 

åsiktsfrihet. L5 talar om att undervisningen som hon bedriver mestadels är i form av 

diskussioner och hon försöker att få demokratin lite mer levande istället för det stela begrepp 

som står i skolboken. Undervisningen kan vara som klassiska övningar, till exempel som ett 

litet rollspel i ett par lektion där elever ska tänka självständig. Hon yttrar att de tittar även på 

olika filmer som handlar om samhällsfrågor och sedan diskuterar och argumenterar elever 

mot varandra. Hon nämner att undervisningen planeras gemensamt med elever utifrån deras 

tankar om demokrati.  

 
 Ja, man kan ju säga att det är ju, eftersom de kommer att läsa samhällskunskap A i ettan så får man 

ju först försöka göra någon sort samlad bild av vad de har för begrepp eller för innebörd i ordet 

demokrati först då.[...] man ska försöka tränga genom lite grand det här, ja vad ska man säga mer 

formella vad man kan läsa i läroboken då som allt från statsskick till det brukar finnas demokratins 

rötter i Aten och såna saker att man kanske försöket att utvidga det begreppet då till att det kanske 

snarare handlar om allt från yttrande frihet, åsiktsfrihet, demokrati på olika nivåer då, demokrati kan 

annars för en del blir det som man sysslar med i riksdagen i Stockholm ungefär så. [...] 

 

Enligt L6 är undervisningen mest i form av diskussioner som handlar om olika 

samhällsfrågor, då etiken har stor betydelse. Hon nämner även rollspel som ett praktiskt sätt 

att öva demokratin. L6 hoppas att hennes undervisning ska leda till: 

 
[…] att de ska få omvärldskunskap så att de uppfyller kraven och förstå vad demokrati är. Målet är att 

delta och delta utan världskunskap och omvärldskunskap går ju inte. Man måste få massor på fötterna 

så att man kan förstå vad som händer i tiden och varför det händer och förstå historiska aspekter på 

och så att man kan ta det rätta beslutet. 

 

L6 framhåller att för att förstå vad demokrati är och vad detta innehåller kan utvecklingen inte 

begränsas i kurs A utan att de lär mer när de försätter och läser kurs B och C. Hon menar 

vidare att undervisning i samhällskunskap A numera bara gäller den liberala synen på 

demokrati det vill säga statsskick, regering, riksdag, rösträtt och att gå och rösta.  

      

L4, som är lärare på en annan skola, ser lite annorlunda på fenomenet demokrati. 
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Ja det beror ju på hur man ser på det där. Dels kan det ju vara att man själv ur ett demokratiskt 

perspektiv försöker vara så demokratisk som möjligt. Det kan ju vara en aspekt på det. Och en annan 

aspekt kan ju vara att eleverna ska förstå själva begreppet demokrati och vilken kraft det kan ha om 

man har förmåga att kunna utnyttja det. Det är ju svårt att kunna formulera sådär pang, rakt nu.  

 

L6 hävdar att målet med samhällskunskapsundervisning är att de fattar vidden och vikten av 

att vara medveten om vad som händer ute i världen. Det finns ingen rätt eller fel utan att man 

försöker att argumentera för att få dom att förstå vad man är ute efter egentligen. Med andra 

ord målet med samhällskunskapsundervisning är att informera och ge kunskap om de 

mänskliga rättigheternas och demokratins utveckling. Att kunna förstå hur olika förhållanden 

och faktorer påverkar samhället. En av de viktigaste uppgifterna som skolan har är att göra 

eleverna medvetna om demokratins värde. 

 

Analys av lärarnas planering i samhällskunskapsundervisning 
 
 
Lärarna verkar hålla sig till kursplanen och den läroplan som är gällande då de eftersträvar 

demokratiska arbetsformer i klassrummet. Detta kan vi tydligt se när L5 talar om hur hon 

planerar sin undervisning. Vår tolkning av L5 tyder på att hon anser att det är nödvändigt att 

använda sig av en stark ledarroll för att foga samman klassen, men att undervisningen därefter 

håller starka demokratiska former. 

 

När L6 talar om sin undervisning ser vi hur en rent teoretisk tolkning av vad som händer blir 

nödvändig för att få eleverna att förstå och kunna fatta beslut kring sin samtid. Det handlar till 

större del om att hennes egen undervisning ska ge möjlighet för eleverna att kunna 

underbygga sitt tyckande med argument. Här ser vi den del undertoner av den deliberativa 

idén där samtalet ska leda till att argument får stå mot varandra, i enlighet med Englund 

(2004), och till slut leda till något slags beslut. Detta skulle kunna vara en del av det som 

eleverna utökar sin kompetens utifrån den grund som läraren utrycker. L6 undervisning 

innehåller också spår av praktisk undervisning i just de demokratiska aspekterna. Detta sker 

med hjälp av olika rollspel där eleverna får ta på uppgifter och se hur teorin återspeglas i de 

verkliga resonemangen. Vi kan se liknande drag i L5 planering av sin undervisning som även 

den innehåller en del av olika rollspel. 

 

Vi tolkar L4 som att han har en annan fokus i samhällskunskapsundervisning. Här handlar det 
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inte så mycket om att ha en förståelse som kan praktiseras i form av att eleverna använder sin 

demokratiska kompetens till att argumentera. Det handlar mer om en förståelse av begreppen.  

 

Vi tolkar L6s mål med samhällskunskapsundervisning som en återspegling av kursplanen där 

det står att eleverna ska fördjupa sina kunskaper om samhällsförhållanden och samhällsfrågor. 

Vi tycker oss även kunna se Dahls (2003) resonemang i L2s undervisning, 

där medborgarna både har skyldigheter och rättigheter som påverkar 

dagordningen. 

 

4.2 Redovisning av intervjuer på de yrkesförberedan de 

programmen 

 
Vi har intervjuat två samhällskunskapslärare i en yrkesförberedande skola som vi kallar de för 

L1 och L2 och en samhällskunskapslärare i en annan skola som vi kallar honom för L3. 

Samhällskunskapsundervisningen sker endast under ett år i de yrkesförberedande 

programmen. Det är alltså bara A-kursen i samhällskunskap som dessa elever får under sin 

utbildning. 

   

4.2.1 Lärarnas demokratiska arbetssätt  

 
Samhällskunskapslärarna anser att det är viktigt att utbilda demokratiska medborgare fast 

programmets mål är att förbereda elever för arbetslivet. Vikten av demokratisk kompetens 

kommer dock ofta fram fast lärarna har lite svårt att precisera exakt vad som är kärnan. Det 

skiljer sig också lite i vad som anses vara kärnan i den demokratiska kompetensen. Det verkar 

att de egna tankarna hos eleverna är viktiga, vilket L1 talar om som följande: 

 

Ja jag ser nog mig, som samhällskunskapslärare, att ge eleverna kunskap om samhället i stort. Alltså 

att, dels att förstå samhället i stort men också att ge dem verktyg för att påverka på olika sätt. Och 

genom at få de att förstå så kan de ju, ta initiativ och tycka och tänka. Annars är det lätt att ungdomar 

slår ifrån sig och säger ”att jag inte förstår det där, så därför bryr jag mig inte”. 

 

L1 säger i en annan kommentar att: 
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Jag brukar säga att de ska förstå myndigheter. Och förstå brev och förstå sina rättigheter å. Det är väl 

en demokratisk aspekt om något. 

 

Enligt L3 ska demokratiaspekten genomsyras i varje block man läser eller med andra ord allt 

man läser ska genomsyra med demokratiska uppfostran. Vanligtvis talar lärarna mycket om 

demokratibegreppet och vad det handlar om och använder demokrati i form av elev 

inflytande. Elever har inflytande och får vara med och bestämma om sin utbildning. Vilka 

delar är mest intressanta och vilka block vill de lägga mer tid på. L3 nämner vidare att han 

behandlar elever på ett demokratiskt sätt, genom att de får rösta om vad och hur de vill att 

undervisningen ska vara. Det är majoritets röst som gäller. De får tala fritt om sina åsikter när 

det gäller olika samhällsfrågor. Poängen är att de vågar säga vad de tycker och tänker.  

 

Ja, det första jag brukar göra det, vi har ju vissa block för samhällskunskap man ska jobba med eller 

man har vissa saker man ska ta upp i samhällskunskapen o då ofta jag skriver upp dom på tavlan i alla 

fall förrätterna o sen kan vi bestämma vilka vi ska lägga största tyngden på. Vad de tycker kanske är 

mest intressant då har vi omröstning, de får rösta vilket de tycker är mest intressant och det kanske får 

mest poäng på liksom, det avsnittet lägger vi på längre tid och lägger vi mest tid på, sen ska vi alltså 

bearbeta varje block då eleverna får vara med och bestämma [...]. 
 

Det finns olika avsnitt som lärarna lägger ner mer tid på beroende på elevernas intresse.  

Enligt L3 styrs arbetssättet av elevens behov och förutsättningar för att kunna ta ett eget 

medvetet ansvar för sitt lärande. Eleverna och lärarna bestämmer gemensamt om hur 

arbetssättet ska se ut. 

 

Lärare L1 utrycker en viss begränsning i att använda ett demokratiskt förhållningssätt i 

undervisningen. Begränsningen menar han ligger i att eleverna på de yrkesinriktade linjerna 

inte har samma ambitioner och förkunskaper som elever på ett studieförberedande program 

har. Dessa förkunskaper anser han är nödvändigt för att ett helt demokratiskt klassrum ska 

fungera smidigt. Han menar vidare att det i sin tur leder till att han måste använda större 

ledning för att få eleverna att bli intresserade av ämnet. 

  

Även L2 utrycker en viss skepsis mot skolans möjligheter att forma demokratiska 

medborgare. Det handlar enligt honom om så många faktorer som kan ha större påverkan på 

hur eleverna formas och till vilka värderingar som de tar till sig. Samtidigt menar han på att 

det heller inte går att trivialisera skolans möjligheter.  
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Det skulle ju vara befängt att tro något annat men vi ska nog inte ha någon övertro på oss själva som 

lärare. Att vi kan påverka så väldigt mycket. Jag tror mer att politikers attityder, tidningars förakt, 

tidningars och medias förakt för politiker och även att den demokratiska vägen, att man har en lite 

nedsättande syn på den demokratiska vägen så att säga. Och att de demokratiska spelreglerna, att vi 

måste nästan återerövra de demokratiska spelreglerna igen. 

 

L2 menar vidare att farten i samhället är ett dilemma. Tankarna om effektivitet och 

tillgänglighet gör att det blir lättare att tänka och rösta på enfrågepartier.  

 
Analys av lärarnas demokratiska arbetssätt   

    
Vi anser att, trots att det finns vissa små skillnader i vad som är det centrala i demokratin, 

råder någon slags konsensus bland lärarna på de yrkesförberedande programmen. Denna 

konsensus handlar om att ge eleverna en grund där den egna tanken står i centrum, att våga 

utrycka sig och argumentera för sina egna tankar och värderingar. Vi tolkar detta i enlighet 

med Dewey (1999). Han talar om att man genom praktiska uppgifter kan överbrygga klyftan 

mellan tanke och handling.  

 

Detta kan vi bland annat se i den första kommentaren av L1. Vi tolkar citatet som ett tankesätt 

som bär spår av den deliberativa demokratin. Detta i och med att lärarens mål är att eleverna 

ska kunna föra en dialog i samhället. I det följande citatet visas en strävan mot ett tillstånd där 

eleverna genom sin utbildning kommer att befinna sig på en nivå där de har en sådan kunskap 

att de bli jämlikar med myndigheter. På så sätt kommer de också att kunna ha en dialog med 

det övriga samhället. Detta är något som även kan ses i några av Englunds (2004) fem 

kriterier för det deliberativa samtalet. 

 

Vi tolkar det som att L3 har anammat kurs- och läroplan i stor utsträckning då han menar att 

det demokratiska arbetet måste genomsyra all slags undervisning. L3 bygger stor del av 

demokratin i klassrummet kring majoritetsbeslut där eleverna får rösta kring olika frågor som 

de är berörda av. Detta kan beröra både vilket djup de vill lägga på ett speciellt block men 

även vilka arbetssätt som ska användas.  

 

L3 känner att han måste styra upp undervisningen till och från just för att eleverna inte ska 
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missa något av det som står i kursplanen. Han försöker att ge eleverna inflytande så mycket 

som möjligt så att de kan påverka sin utbildning. 

 

Vi tolkar vissa av lärarnas uttalanden som att de uppfattar att eleverna på de 

yrkesförberedande programmen inte riktigt har ambitionen och kunskapen som krävs för en 

demokratisk undervisning. Se bland annat L1 och L2.  

 

Slutet av det sista citatet av L2, kan tolkas som att det finns en stor uppgift i att utbilda 

medborgare som anammar de demokratiska spelreglerna fullt ut. Dock tar inte L2 upp exakt 

hur problemet ska lösas eller hur han går till väga. En del av arbetet handlar om att eleverna 

skall stanna upp och tänka efter. 

4.2.2 Lärarnas arbete med värdegrunden  

 
När det gäller värdegrund utrycker sig L1 lite otydligt: 

 
Värdegrund är ett modeord tycker jag. Det är inte fel att säga att nu har vi värdegrund för det handlar 

ju om demokrati i alla de här sakerna som vi har pratat om. Men hur man använder begreppet i 

verkligheten och i skolans värld här på Skola 1, det är ju det som är det viktiga. 

 

Även L3 utrycker en osäkerhet vad det gäller begreppet genom att säga: 

 
Det är svårt att sätta begrepp på värdegrund egentligen. Ohm [...] När det gäller värdegrund har vi 

diskuterade om alkohol problem. Vi har haft ett mänsklighetstema också. Vi tog upp t.ex. 

människohandel. 

 
L3 menar att lärarna i hans arbetslag inte har diskuterat just begreppet värdegrund så mycket. 

Det blir då också svårt för honom att utveckla svaret på något annat sätt. Han fortsätter med 

att säga att arbetet i första hand utgår från kursplanen där begreppet inte dyker upp på samma 

sätt. 

 

L1 fortsätter att uttolka betydelsen av begreppet värdegrund, utan att direkt sätta en 

innehållsmässig mening i det, genom att konstatera att:  

 
Just att man säger att värdegrunden är viktig är en skillnad mot en 10, 15 år sen. Och just att det här 

speglar sig i böckerna och att det finns demokratiområden. Förut låg det lite överallt. Nu kan det 

finnas speciella områden i litteraturen som tar upp det. 
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Det krävs att ta ett steg tillbaka som samhällkunskapslärare för yrkesförberedande 

programmen. Med detta menar lärarna att inte försöka lägga sig i och beblanda sig med 

elevernas åsikter utan att eleverna själva får utrymme att stå upp för det de tycker. Samtidigt 

tycker både lärare L1 och L2 att det står upp och visar väldigt tydligt när det kommer till att 

bemöta antidemokratiska värderingar. Detta är något vi kan se i hur lärare L2 svarar på hur 

han ser på den värdegrund som Lpf 94 tar upp. 

 
Min inställning till det demokratiska begreppet. Och återigen så är jag i första hand ickenormerande 

och se när det kommer till att man berör det här våldsbegreppet då är jag tydlig. Men jag kan 

acceptera andras åsikter. Men jag kan tala om för de att kommer du till mig och ger mig en snyting 

och säger att du ska tycka som jag då vänder jag mig bara om och går jag bara därifrån. Däremot om 

du kan övertyga mig med ord då kan jag acceptera din åsikt 

 
Samtidigt kan det ifrågasättas när kommentarer som ”…jag tycker inte om ordet påverka” 

yttras. I följande citat visas också en viss skepsis vad det gäller möjligheterna till att förmedla 

en demokratisk värdegrund. 

 
Vi skall fostra demokratiska.. jaja. Jag tycker att tanken är väldigt god, men kan vi komma dithän att 

de har någon typ av åsikt så att säga som är åt det demokratiska hållet och att de kan stå för den så är 

jag fullt nöjd. Kan man sen acceptera de demokratiska spelreglerna, kan man känna till dem så är jag 

också väldigt nöjd. Men det här med en egen värdering, och stå för den och inte bara åka som en 

vindflöjel i samhället. Ja det är mitt mål. 

 

Analys av lärarnas arbete med värdegrunden 
 

Värdegrunden är ett begrepp som flera av lärarna3 på de yrkesförberedande programmen, som 

vi intervjuat, ser som lite otydligt.  Men som Zackari & Modigh (2003) säger i 

Värdegrundsboken, så menar lärarna också att det i mångt och mycket handlar om att eleverna 

ska respektera andras åsikter. 

 

 L1s kommentar om att värdegrunden är ett modeord, tolkar vi som att begreppet inte fått en 

fast betydelse bland lärarna. Det är ett ord som ska finnas men som i grund och botten inte har 

några klara strukturer och kan tolkas på många olika sätt av olika lärare. Detta är något som vi 

också understöds av L3s kommentar om samma sak. Trots att begreppet innehållsmässigt 

                                                 
3 Se citat av L1 och L3, i början av stycken 4.2.2. 
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anses vara luddigt så tycker lärarna att det är ett begrepp som är viktigt att lyfta upp och föra 

in en mening i. Detta tolkar vi som att lärarna anser att det behövs någon slags etisk grund för 

eleverna att stå på. 

 

Vi tolkar L2s svar angående hur han tolkar värdegrunden enligt Lpf 94, som att praktiken i 

L2s undervisning kan ses som en förlängning av det Zackari & Modigh (2003) säger om hur 

skolan bildar sociala strukturer. När L2 tar ett steg tillbaka i sin undervisning och blir 

ickenormerande, öppnar han upp för elevers tyckande. Detta i sin tur leder till att elever vågar 

ta ställning vilket också är en grund i ett demokratiskt samhälle. Dock gör L2 ett markerande 

mot något som av många anses höra utanför en demokratisk svär, nämligen användandet av 

våld. Det handlar om ett deliberativt förhållningssätt i denna värdegrund, att genom en 

argumentativ hållning, och inte genom våld, påverka samhället. Vi kan koppla detta till 

Parkers (1996) påstående om demokratiska medborgare och att demokrati inte fungerar utan 

demokratiska medborgare. Vi tolkar L2s citat som en kommentar till hur lärarna genom att 

behandla elever på ett demokratiskt sätt, som har sin grund i skolans värdegrund, fostrar 

demokratiska medborgare.   

 

4.2.3 Lärarnas planering i samhällskunskapsundervis ning 

  
Undervisningar äger rum i en form av diskussion som nästan alla deltar i. Enligt L2 har elever 

olika tankar och åsikter som ibland krockar. Dock är situationen sådan att eleverna ofta kan 

acceptera olika värderingar. Detta blir tydligt när vi frågar om det inte blir allvarliga 

konfrontationer i diskussioner om rasism och främlingsfientlighet, då det finns elever som har 

motsatta åsikter. L2 svarar följande: 

 

Nej, det är det som är det märkliga alltså. Man är så fascinerad av de här åsikterna som många 

ungdomar ha så man: aah. Ååå vad spännande att han vågade säga det och att han fick säga de här 

sakerna. Det man försöker göra då är att man försöker hjälpa de här då, som inte vågar eller som inte 

vet ens vad de har för värderingar, att leta rätt på de värderingar som de har själva. Det är ett stort 

dilemma och stort problem. 

 

Läraren försöker styra upplägget av hur ordningen av de olika delarna i 

samhällskunskapsundervisningen ska gå till, exempelvis när brott och straff kommer upp på 

tal så finns tendensen som visar på ett mer styrt upplägg. Om detta berättar L1 följande: 
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Brott och straff, där får man ofta frågor och idéer kring. Det brukar jag börja med. För det är ett 

område som de flesta engagerar sig i och har åsikter, tycker och undrar om […] det är ju kanske 

pedagogiskt bra också, att få med eleverna på vagnen så att säga. Här är ett ämne som är spännande 

[…] Och av den anledningen är det inte bara jag som börjar med det. 

 

Enligt L2 är dialogen mellan lärare och elever ett centralt moment som avspeglas i 

undervisningen. L2 jobbar mycket utifrån elevernas tankar och erfarenheter när just avsnittet 

brott och straff kommer in. Han berättar att han brukar ta upp egna erfarenheter för att locka 

in eleverna i diskussion. Diskussionerna brukar ibland röra sig kring frågor som har att göra 

med brott som skett i elevernas direkta närhet vilket kan vara jobbigt att berätta om. L2 menar 

att det även är bra, inte bara ur en diskussionssynpunkt, utan också för att lätta upp i elevernas 

egna samveten. Det leder även till bättre förståelse enligt honom.  

 

L3 går till väga på ett helt annat sätt när det gäller brott och straff. Hos honom blir inte 

elevernas egna erfarenheter inom området lika framträdande. L3 berättar: 

 

Vi har kört i brott och straff att elever skulle ta reda på olika brott eller dagens nyheter och sen går 

framför tavlan och diskutera och argumenterar mot varan. Mening med detta är att de tänka fritt och 

ha dialog med varan. Det tar lite tid med detta jag menar det går inte att ha någon argumentation 

redan i andra lektion, eftersom alla är osäkra på varan och så och vågar inte prata om sina idéer och 

diskuterar med varan. 

 

L1 talar om ett utrymme för rent praktisk övning för demokratiska kompetensen som kan ske i 

klassrummet. De får vara med och påverka upplägget i undervisningen, åtminstone gäller det 

examinationsformerna då det finns möjlighet att välja hur det ska gå till. Dock menar L1 att 

det i ett yrkesinriktat program inte finns lika stora ambitioner att påverka sin situation som det 

finns i ett studieförberedande program, som han också har tidigare erfarenheter ifrån. Här 

påpekar läraren att det ofta rör sig om en bristande kunskap om vad eleverna vill lära sig. L1 

berättar att han ibland hjälper elever genom att:  

 

[…] i just ambition och kanske idéer om vad man vill lära sig och vad man undrar över. Så ibland kan 

jag behöva locka de till nyfikenhet på ett annat sätt än om du har elever som riktar in sig mot 

högskolor och universitet. 

 

När det gäller målen som lärarna på yrkesprogrammen har för samhällskunskapens A-kurs, 
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går det att uttyda att eleverna dels ska kunna vad begreppet är, vad det innehåller, vad en 

demokratisk medborgare är och vilka rättigheter respektive skyldigheter man har i samhället 

och dels att eleverna kan förstå och respektera andras åsikter, enligt L3. Han yttrar vidare att 

elever har dåligt insikt på vilka rättigheter och skyligheter de har. När lärare L1 får frågan om 

vilka mål han anser att eleverna ska uppnå i slutet av A-kursen, när det gäller demokratisk 

kompetens, svarar han: 

 

Den demokratiska kompetensen är ju inte något speciellt område, som jag ser det, utan den finns ju 

med hela tiden. Man tar ju upp demokratifrågorna på olika sätt inom olika områden som jag sa. Bara 

att få de att bli delaktiga i planeringen och respektera varandra i klassen. Och respektera mig och det 

jag står för och som ska leda det hela. Så det finns ju med hela tiden och är inget specifikt som jag 

bockar av; Demokratisk kompetens avklarat 

 

L1 fortsätter att berätta att han tycker det är viktigt att klassen har en förmåga att diskutera. I 

diskussionerna med klassen berättar han: 

 

[…] Och sen pratar jag om rättvisefrågor och där är jag väldigt tydlig, just i min roll att som lärare 

ska man vara objektiv i stort sätt i allt, men när det gäller demokrati med könens jämställdhet och lite 

sånt här, då är jag ju väldigt, jag kan nog vara väldigt hård mot elever som träder över gränsen just 

med det här med rasism. Då markerar ju jag hårt och då märker de ju vart jag står det och det är ju 

inte bara att det är min yrkesroll utan det är min person som sådan som är tydlig.  
 

Han tycker dock att man ska förhålla sig objektivt i rollen som lärare men han kan vara sträng 

mot elever som träder över gränserna. 

 

Analys av lärarnas planering i samhällskunskapsundervisning  
 
L2 beskriver en tillåtande attityd i klassrummet. Vi menar att detta inte minst kan ses när det 

kommer till så laddade diskussioner som rasism och främlingsfientlighet där argument, både 

för och emot, får mötas i en saklig diskussion. Vi tolkar L2, på så sätt som Englund (2004) 

beskriver i det första kriteriet, att han eftersträvar samhällskunskapsundervisningen att vara en 

plats där argument ska få mötas och på så vis också leda till förståelse varför olika åsikter 

finns till.  

 

I L1s kommentar om brott och straff verkar det som att en krock mellan det pedagogiska 

upplägget och den praktiska demokratin uppstår. Han påstod att läraren är ibland tvungen att 
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locka fram intresset hos eleverna för att bestämma. I detta ser vi en struktur som påminner om 

Carlehedens (2002) liberala perspektiv där medborgarnas roll i det demokratiska samhället 

var mer att rösta fram redan bestämda val än att vara med och aktivt påverka dessa. Ingenting 

i intervju säger att det sker någon slags progression under tiden då samhällsundervisningen 

pågår. 

 

När det kommer till avsnittet om brott och straff kan vi se hur lärarna på de yrkesförberedande 

programmen förhåller sig olika i hur de går till väga, för att lyfta ämnet. Vi tolkar det som att 

L3 lyfter denna undervisning på ett sätt som innehåller större teoretisk reflektion medan L2 

mer använder sig av sina egna och elevernas erfarenheter vad gäller ämnet. 

 

Vi tolkar inte L1s uttalande om att eleverna på yrkesförberedande program har bristande 

kunskap om vad de vill lära sig som en nedvärdering av eleverna. Istället ser vi det som en 

utmaning för L1, som utgår ifrån läroplanen, där det står att lärarna skall locka eleverna till 

nyfikenhet. 

 

 L1s och L3s svar på frågan om vilka mål de anser att eleverna ska ha uppnått vid slutet av 

samhällskunskap A, tolkar vi som att det finns en allmän strävan att utifrån läroplaner och 

kursplaner hålla sig till ett demokratiskt förhållningssätt under samhällskunskapslektionerna, 

oavsett vilken del av samhällskunskapen som är aktuell. Ser vi på kursplanen för 

samhällskunskap så kan vi konstatera att lärarnas tankar om vilka mål som eleverna ska ha 

uppnått när det gäller den demokratiska kompetensen så är de ändå inne på samma spår. Det 

handlar om att kunna följa ett demokratiskt arbetssätt. 

 

I L1s citat angående diskussionerna med klassen och dess innehåll ser vi hur 

värdegrundsfrågor lyfts för diskussion. Vi tolkar även citatet som att L1 väljer att ta 

diskussioner med elever som inte håller sig till den demokratiska värdegrunden, där han 

argumenterar för de demokratiska värdena i likhet med vad Mathiasson (2005) påstår.  

 

Alla lärare på de yrkesförberedande programmen anser att det är viktigt att ta in diskussioner 

och argumentationsövningar i undervisningen för att få just ett djup i de demokratiska 

frågorna. Det här kommer tydligt fram när vi under intervjuerna frågade om 

ungdomsbrottslighet och hur lärarna lyfte fram de samhällsmoraliska aspekterna av detta. 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi utifrån vår undersökning och med stöd av läroplaner och relevanta 

litteratur besvara våra frågeställningar. Vi har delat diskussionen i två delar för att på så vis 

göra den tydligare för läsaren. Vi ska diskutera och jämföra likheter och eventuella skillnader 

mellan de programmen utifrån uppsatsens syfte. Vi kommer även tar upp de problem som vi 

har hamnat i under vår undersökning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

 
Vi har via intervjuer kunnat fråga lärare direkt hur de arbetar med den demokratiska 

värdegrunden som skolan har att förmedla. Vårt tillvägagångssätt med en halvstrukturerad 

intervjumetod har både för- och nackdelar. I fördelarna ligger det faktum att vi genom att inte 

ha en på förhand färdigstrukturerad intervju, kommer närmare det perspektiv som lärarna har 

på sin egen undervisning. Genom detta kan vi få förståelse om vad lärarna anser vara viktiga 

delar i deras arbete beroende på vilka spår de plockar upp. Det återberättar implicit också hur 

de intervjuade lärarna prioriterar sina lektioner. Vi kan således inte säga något om hur 

eleverna uppfattar det som lärarna säger.  

 

En nackdel som vi ser är att tiden som vi har haft till förfogande inte alltid haft den rymd som 

har varit nödvändig. Detta har fått till följd att vissa av de intervjuade och vi som intervjuade 

har känt oss stressat vilket har påverkat upplägget av intervjun. Det har lett till att 

intervjupersoner kanske inte tagit sig tid till att tänka igenom sina svar ordentligt. 

 

När det gäller förkunskap om ämnet så skulle vi kunna ha varit ännu mer förberedda vilket 

hade resulterat i fokuserat våra följdfrågor lite mer. Positivt var att vi lyckades ställa våra 

frågor på ett sådant sätt att vi upplevde att lärarna svarade uppriktigt och utan några 

intentioner att vara bättre än någon motpart. Endast en av lärarna svarade i väldigt korta 

ordalag. Vi ansåg inte att vi kunde pressa ur honom något som personen inte ville svara på. En 

av anledningarna till detta var att tiden som vi fick till förfogande för intervjun var i kortaste 

laget och att både han och vi upplevde en viss stress. 
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Vi har försökt att uppnå hög validitet i vår studie genom att använda oss av en 

halvstrukturerad intervjuform med intervjufrågor som vi anser kunna besvara våra 

frågeställningar. Detta medförde att vi kunde ställa både kompletteringsfrågor och följdfrågor 

för att uppnå precision och komma åt de delar som är betydelsefulla för resultatet.  

 

Vi har använt oss av bandspelare i våra intervjuer vilket också har höjt reliabiliteten, eftersom 

vi har kunnat lyssna igenom intervjuerna fler gånger för att försöka undvika misstolkningar 

och felbedömningar. Att vi var två intervjuare har också lett till hög reliabilitet då vi kunnat 

resonera kring respondenternas svar. Det som är viktigt för oss är att finna det svar som är 

mest aktuellt och har hög validitet. 

 

Vi anser att samhällskunskapslärarna i både studie-, och yrkesförberedande skolor har lagt 

vikt på demokratiaspekter och har talat om och arbetat med detta för att ge elever en klar bild 

av ett demokratiskt samhälle. Med detta menar vi att det liktydiga resultatet i de olika 

intervjuerna gör att hög reliabilitet har uppnåtts i vår forskning. Forskningsresultatet visar 

även en bra överensstämmelse mellan det resultat vi kommit fram till och de olika teorier som 

presenterats. Med detta menar vi att vår forskning har uppnått en vis mån validitet.   

 

5.2 Resultatdiskussion 
 
Vi har tolkat lärarnas arbetssätt, på båda typerna av program, som ett försök att skapa en 

positiv diskussionsmiljö där eleverna i så stor grad som möjligt får vara med att påverka sin 

utbildning. Lärarnas positiva inställning till diskussion i undervisningen kan tolkas som en 

strävan efter att skapa en trygghet för eleverna i argumentativa samtal. I dessa samtal kan 

argument få stå och vägas mot varandra vilket förhoppningsvis kan leda till förståelse eller till 

beslutsfattande. Dessa klassrumsargumentationer kan vägas mot det deliberativa samtalet som 

bland annat Englund (2004) har varit med och definierat. Englund menade att genom att skapa 

förutsättningar för deliberativa samtal kan lärarna skapa en situation där eleverna får 

möjlighet att ställa skilda synsätt mot varandra och argumentera kring dem.  

 

Lärarna på båda typerna av program tillämpar ofta elevinflytande, vilket i detta fall kan ses 

som ett demokratiskt förhållningssätt, när de ska planera undervisningen för samhällskunskap 

A. Detta sker oftast i början av en kurs då lärarna tillsammans med eleverna bestämmer hur 
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mycket tid som ska läggas ned på varje avsnitt. Detta upplägg bottnar i elevernas intresse för 

de olika delarna i undervisningen. Enligt lärarna styrs arbetssättet av elevens behov och 

förutsättningar för att kunna ta ett eget medvetet ansvar för sitt lärande. Detta visar att lärarna 

håller sig till kursplanen och den gällande läroplan och således eleverna har inflytande i 

undervisningen. Det finns element som tyder på att lärare vid båda programmen anser att det 

kan vara nödvändigt att styra eleverna i viss mån. Med detta menar vi att lärarna då inte 

använder sig av direkt elevinflytande.  

 

Även etiken är inte mindre viktig i dagens skola som läroplan för de frivilliga skolformerna 

(Lpf 94) lägger vikten på under rubriken Skolan värdegrund och uppgifter: 

         

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, [...] I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 

och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans 

och ansvarstagande (Lpf 94, s.1). 

 
Vi anser att lärarna över lag var osäkra hur de skulle tolka begreppet värdegrund men vi 

uppfattade att elever fick uppleva och praktisera värdegrundfrågor under de diskussioner som 

ägde rum på lektionerna som bland annat brott och straff och nazism och rasism.  

När det gäller icke- demokratiska åsikter yttrar Zackari & Modigh (2003) i Värdegrundsboken 

att: 

 
Skolan måste mycket tydligt ta avstånd från alla former av odemokratiska åsikter och handlingar. För 

att kunna arbeta långsiktigt måste skolan föra samtal som kopplar samman kränkande behandling 

med bakomliggande värderingar, normer och samhällstraditioner. (Zackari & Modigh 2003 s.74) 

 
Vi anser att lärarnas arbete utgår ifrån Lpf 94 som under rubriken Normer och värden har 

beskrivit hur lärarna skall påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar. 

 

Enligt kursplanerna måste lärarna lyfta fördomar och ta diskussionen om samhällsfrågor och 

även det är i lärarnas uppdrag att bemöta icke- demokratiska åsikter. Vi har tolkat lärarna som 

att de är villiga att lyfta liknande problem och har varit verksamma att genom diskussioner tar 

upp värdegrundsfrågor. För att få insikt om vad den demokratiska värdegrunden innebär 

diskuteras det mycket om brott och straff, nynazism och rasism och även mobbning.  
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Vi anser att demokratiuppdraget inte har fastnat i undervisning om den formella demokratin 

utan det sker även på praktiskt väg genom till exempel diskussioner och argumentations-

övningar där eleverna får öva på att ta ställningstaganden.  

 

Det verkar som att de studieförberedande programmen i större grad använder sig av rollspel i 

undervisningen. Detta skulle kunna vara en metod som gör att eleverna lättare kan sätta sig in 

i olika situationer. Med tanke på Deweys teori om att man kan överbygga tanke och handling 

genom att eleverna få göra praktiska uppgifter så tror vi att dessa typer av undervisningar 

leder till en effektivare kunskapsförmedling som ger en bättre förståelse och som också 

stannar längre i elevens minne. 

 

Vi har dock kunnat se att det inte finns någon betydande skillnad mellan de olika typerna av 

program som skulle kunna anses ha stor betydelse för elevernas attityder till demokrati. 

Däremot inser vi att mängden samhällskunskap spelar in på elevernas kunskap om demokrati 

vilket leder oss till slutsatsen att detta kan vara en större faktor än hur själva undervisningen 

går till. Även karaktären på undervisningen skiljer sig då den utgår från vilken inriktning som 

programmet har. Därav blir samhällskunskapen på ett studieförberedande program mer 

teoretiskt upplagd medan det på ett yrkesförberedande söker sin grund mer i den praktiska 

verkligheten. Vi anser att både de studie-, och yrkesförberedande program delar metoder som 

bär spår av deliberativa samtal, så som Englund (1995) presenterar dessa. Detta anser vi också 

vara en praktisk övning av demokrati och den demokratiska kompetensen.  

 

Eleverna får förklaringar om vad demokrati är och vilka rättigheter de har. Lärarna påpekar att 

det är mycket som ska hinnas med under kursen samhällskunskap A. På grund av den knappa 

tiden som lärarna har till förfogande på denna kurs är det svårt att få in vissa moment som 

skulle kunna tänkas förbättra och gå in djupare på just aspekterna som berör demokrati- och 

värdegrundsfrågor. 

 

6 Slutsats 
 

Det går inte att säga att det resultat vi kommit fram till är generaliserbart, utan istället visar 
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undersökningen hur ett mindre urval verksamma lärare ser på och arbetar med den 

demokratiska värdegrunden.  

 

Utifrån resultatsdel har vi fått uppfattning att samhällskunskapslärarna i både studie-, och 

yrkesförberedande skolor har lagt vikt på olika demokratiska aspekter och genom samtal, 

diskussioner och olika övningar arbetat för att ge elever både pratisk och teoretisk kunskap 

om det demokratiska samhället. Det är likväl småsaker som till exempel utbildningens mål 

och det faktum att elever vid de samhällsvetenskapliga programmen fortsätter att läsa 

samhällskunskap B- eller C-nivå skiljer de två typerna av program åt och som vi anser kan ha 

viss betydelse för hur eleverna ta till sig de demokratiska kunskaperna.  

 

Skolan har ett viktigt uppdrag att uppfostra de demokratiska medborgarna men vi tycker att 

omgivningen har sitt ansvar i detta. Dewey (1999) påstår att människan blir människa genom 

socialisation och tar upp vikten av samspelet mellan individ och samhälle. I socialisationen 

finns även faktorer som vänskapskrets, familj och medial påverkan som alla spelar minst lika 

stor roll för elevernas attityder som skolan gör.  

 

Vi har genom vårt resultat och med hänsyn till ovan nämnda tolkningar, kommit fram till att 

ungdomar kommer genom sin utbildning att få olika uppfattningar och olika erfarenheter, inte 

bara när det gäller demokratin utan även i andra samhällsfrågor. I enlighet med Zackari och 

Modigh (2003) har planering av undervisningen inflytande på elevernas delaktighet, vilket i 

förlängningen inte bara gäller undervisningen utan också hur dem bemöts och behandlas.  

 

7 Framtida forskning 

 
Som vi har nämnt i vår metoddiskussion säger inte vårt resultat något om hur eleverna ser på 

undervisningen. För att göra denna studie mer generellt tillämpbar skulle man kunna studera 

fenomen mellan elever. Man kunde jämföra gymnasieelevers uppfattningar kring 

demokratibegreppet i större städer med gymnasieelever i mindre städer för att se hur 

undervisningen om demokrati på studieförberedande respektive yrkesförberedande program 

skiljer sig åt mellan städerna. Det finns alltså ytterligare luckor att fylla när det gäller hur 

eleverna själva uppfattar betydelsen av undervisning kring demokrati- och värdegrundsfrågor. 
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Bifogat dokument: 

 

Intervjufrågor  
 

• Vilka förväntningar har du av din egen samhällskunskapsundervisning? 

 

• År 2005 registrerades 25 400 ungdomar (15–20 år) som skäligen misstänkta, vilket är en 

ökning med 1 procent, jämfört med år 2004. Det motsvarar 24 procent av de misstänkta 

personerna år 2005.  

-Hur arbetar du för att lyfta fram samhällsmoraliska problem? 

 

• Hur gör du för att engagera elever vid till exempel inledningen av ett arbete? 

- Har de möjlighet att påverka undervisningen? 

- På vilket sett sker detta? 

 

• Vilka mål anser du att elever ska ha uppnått vid slutet av samhällskunskap A, när det gäller 

demokratisk kompetens? 

 

• Har du stött på främlingsfientlighet under lektioner? ISF Hur hanterade du detta? Ge gärna 

exempel 

 

• Hur tolkar du den värdegrund som läroplanen säger att vi som lärare ska lära ut/ge eleverna? 

-Hur arbetar du med detta? 

 

• I mån finns det utrymme för argumentationsövningar och samtal kring värdegrundsfrågor? 

Hur går dessa till? 

 

 


