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Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka vad svensklärare har för uppfattningar om 

demokratiuppdragets innebörd samt hur dessa lärare arbetar med detta i sin undervisning för 

att utveckla demokratisk kompetens hos eleverna. För att komma fram till detta har vi valt att 

använda oss av en fenomenografisk ansats och en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vi har 

inlett detta arbete med att i bakgrunden visa på demokratiuppdragets komplexitet utifrån 

aktuell forskning. Detta genom att belysa skolans dubbla uppdrag, värdegrunden och 

spänningar kring värden och ideal. Vi har även behandlat begrepp som jämställdhet och 

mångfald, som kan ha olika betydelser för olika människor. Utifrån de svar svensklärarna gett 

oss under våra intervjuer har vi fått fram ett antal beskrivningskategorier. Dessa kategorier 

visar hur lärarnas svar skiljer sig från varandra, men även att lärarna i vissa frågor svarar på 

liknande sätt. Lärarna menar att demokratiuppdraget innebär att eleverna får möjlighet till 

elevinflytande, deltagande och påverkan. De lyfter även värdegrunden och allas lika värde 

samt att förmågorna att läsa och skriva bör ses som demokratiska rättigheter. Detta i och med 

att dessa ses som en förutsättning för eleverna att kunna påverka samhället. Av den 

anledningen får läsförståelse och samtal en stor del i undervisningen hos några av lärarna. 

Svensklärarna lyfter elevernas möjlighet att vara med och påverka undervisningen, men i 

vissa fall tvingas lärarna att förklara för eleverna varför deras förslag inte går att genomföra. 

Detta lyfter de som en svårighet med att arbeta med demokratiuppdraget. Även möjligheter 

lyfts och då betonas det av lärarna att det är ett mycket roligare sätt att jobba och att eleverna 

lär sig bättre om de får delta och påverka.  
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1. Inledning 

Skolan har två centrala uppdrag att uppfylla i läroplanen, ett kunskapsuppdrag och ett 

demokratiuppdrag. Dessa syftar till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som de 

behöver för att utvecklas till goda samhällsmedborgare (Hultin 2007). Lena Fritzén (2003) 

menar att dessa uppdrag bör integreras i undervisningen, men dock är så inte fallet. Hon 

menar att det finns en motsättning mellan ämneskunskaper och demokratisk kompetens 

genom att skolan genomsyras av en nyliberal demokrati som främst arbetar med att utveckla 

individuella värden hos eleverna. Vad innebär det då att eleverna har en demokratisk 

kompetens? I läroplanerna (Lgr 11, SKOLFS 2011:144) lyfts att eleverna inte bara ska få 

kunskaper om demokrati, utan att undervisningen ska bedrivas genom demokratiska 

arbetsformer. Gunilla Molloy (2007) menar att i en demokratisk fostran ingår det att eleverna 

får diskutera det som sker i samhället, men hur bör dessa diskussioner se ut? Vidare står det i 

läroplanerna att eleverna ska få möjlighet till inflytande, men i vilken utsträckning? Detta är 

bara några frågor, men de visar ändå att läroplanerna (Lgr 11, SKOLFS 2011:144) skapar ett 

brett tolkningsutrymme för hur lärare bör arbeta med demokratiuppdraget i skolan. 

 Som blivande svensklärare för senare år/gymnasiet har vi under vår utbildning tillägnat 

oss en mängd kunskaper och färdigheter som gjort att vi känner oss förtrogna i arbetet med 

kunskapsuppdraget när vi kommer ut som nyutexaminerade lärare. Dock finner vi att vi inte 

har samma trygghet gällande arbetet med lärarens demokratiuppdrag och av den anledningen 

har vi valt att i denna uppsats fördjupa oss inom detta. Vi vill problematisera 

demokratiuppdragets komplexitet genom att undersöka vilka uppfattningar svensklärare för 

senare år/gymnasiet har om demokratiuppdragets innebörd samt hur de utifrån detta anser sig 

ge eleverna den demokratiska kompetens som eftersträvas.  

 

2. Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur svensklärare för senare år/gymnasiet uppfattar 

innebörden av demokratiuppdraget och hur de arbetar med detta i sin undervisning.  
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2.1. Frågeställningar  

 Vad uppfattar svensklärarna som demokratiuppdragets innebörd?  

 Hur uppfattar svensklärarna att de skapar tillfällen i undervisningen för att utveckla 

elevernas demokratiska kompetens?  

 Hur motiverar svensklärarna sina val av undervisningsinnehåll och metod för att 

utveckla elevernas demokratiska kompetens?  

3. Demokratiuppdraget 

Denna rubrik syftar till att presentera en övergripande bild av demokratiuppdraget. Vi vill ge 

en bakgrund för vilken komplexitet som ryms inom demokratiuppdragets innebörd, vilket 

kommer behandlas utifrån tidigare forskning och styrdokument. Vi kommer att inleda denna 

del med att ta utgångspunkt i demokratiuppdraget ur ett historiskt perspektiv för att därefter 

behandla skolans dubbla uppdrag. Vidare behandlas demokratiuppdragets komplexitet genom 

belysning av värdekonflikter, spänningar mellan olika ideal och värden samt genom att beröra 

begrepp som jämställdhet och mångfald. Vi kommer även behandla demokratiuppdragets 

arbetsformer, som läsa, skriva och samtala, för att slutligen beröra ämnet svenska som ett 

demokratiämne. Denna bakgrund representerar det som Ference Marton kallar för den första 

ordningens perspektiv (Benz 1995), vilket vi kommer återkomma till under rubriken 

fenomenografisk ansats. 

  

3.1. Demokratiuppdraget ur ett historiskt perspektiv 

I västvärlden fick demokratin sitt genombrott under 1900-talet. I och med detta ändrades 

synen på medborgarskap. Under Aristoteles tid ansågs det att endast en del av befolkningen 

kunde betraktas som jämlika medborgare. Han menade att det inte var möjligt att ”hålla 

samman en politisk enhet, till exempel ett land” (Kjellgren 2007, s 123) om det inte fanns en 

vänskap mellan medborgarna. I dagens demokratiska samhälle ses alla vuxna som jämlika 

medborgare. Vänskapen finns dock kvar då skolan, enligt Hanna Kjellgren (2007), ”är ett 

verktyg för den demokratiska staten att skapa […] en känsla av samhörighet och vänskap i ett 

samhälle” (Kjellgren 2007, s 123). 

Den allmänna folkundervisningen i Sverige infördes i mitten av 1800-talet. Då var 

skolans uppgift att ”fostra svenskar snarare än demokrater, medborgare som skulle vara 
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beredda på uppoffringar ’för Gud och fosterlandet’ […] Skolan uppfattades som statens och 

kyrkans förlängda arm som skulle starta ett ’lydigt’ och nationellt medvetet folk” (Skolverket 

2011, s 34)
1
. I och med att kyrkoherdarna år 1930 förlorade sin rätt till att sitta i skolstyrelser 

och att biskopens rätt till att inspektera skolorna försvann år 1985, minskade kyrkans 

inflytande över skolan. Vidare menar Skolverket (2011) att den globala politiska utvecklingen 

påverkade skolpolitiken i Sverige. Fostran till fred betonades i den läroplan som skrevs efter 

första världskriget. Efter andra världskriget fick skolan ansvaret att fostra medborgare som var 

politiskt mogna (Skolverket 2011). Nu skulle skolan skapa demokrater. Hur stor vikt 

demokratiuppdraget och dess värderingar har fått i skolan och läroplanerna har varierat under 

åren. År 1948 menade skolkommissionen att elever i skolan skulle fostras till ”kritiskt 

tänkande individer som utifrån sin kunskap om samhällsfrågor skulle kunna verka som 

engagerade demokratiska medborgare” (Skolverket 2011, s 36). Det dröjde dock endast ett 

fåtal år innan demokratins betydelse i skolan minskade. Istället ansågs det då att skolan skulle 

utbilda arbetskraft. I Lgr 69 lyftes återigen betydelsen av demokratifrågor och i Lgr 80 

förklarades det att skolan inte fick vara neutral till de demokratiska och grundläggande 

värderingar som fanns i samhället, utan de skulle istället få eleverna att respektera dem.  

I början av 1990-talet ansågs förmedlandet av värderingar höra hemma inom hemmet. 

Det var upp till familjen att avgöra vad, hur och vilka värderingar som skulle förmedlas. Trots 

detta skulle den kommande läroplanen, Lpo 94, lyfta demokratiuppdraget mer än tidigare. 

Skolan skulle inte bara lära ut kunskaper om demokrati. Den skulle dessutom vara en 

demokratisk miljö där eleverna skulle få en personlig och egen demokratisk kompetens 

(Skolverket 2011). Kjellgren (2007) menar att vi lever i ett mångfaldssamhälle med en rad 

olika kulturella och sociala grupper. Av den anledningen blir det därför viktigt att i Lpo 94 

förtydliga vilka gemensamma värden som skolan skulle utgå ifrån.  Det var också viktigt att 

förtydliga att detta inte bara gällde lärare på skolan utan all personal. ”Alla som arbetar i 

skolan ska göra det på ett sätt som överensstämmer med värdegrunden för att på så sätt fostra 

eleverna till att omfatta dessa värden” (Kjellgren 2007, s 123). Hon menar också att detta är 

ett resultat av att skolan gick över till målstyrning och decentralisering. Om det är 

demokratiskt att lyfta vissa värden framför andra har dock ifrågasatts. Kjellgren (2007) lyfter 

bland annat frågan om förhållandet mellan en demokratisyn där individers rättigheter är det 

                                                           
1
Skolan och medborgarskapandet (Skolverket 2011a) är en kunskapsöversikt författad av Joakim Ekman, 

professor i statsvetenskap vid Söderörns högskola, på uppdrag av Skolverket.   
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centrala med en demokratisyn där demokrati är ett sätt att fatta beslut som gäller kollektivet. 

Detta förhållande kan anses vara motsägelsefullt. Kjellgren (2007) kommer dock inte fram till 

något svar på sin fråga om hur det förhåller sig till varandra.  

Vi är just nu i ett skifte av styrdokument. Under hösten 2011 började de nya 

läroplanerna att gälla (Lgr 11, SKOLFS, 2011:144). Vid en granskning av dessa läroplaner ser 

vi att innehållet består av två respektive tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, 

övergripande mål och riktlinjer för utbildning samt kursplaner som kompletteras med 

kunskapskrav. Läroplanen för gymnasieskolan har inte den sistnämnda delen. Det har gjorts 

en del förändringar gällande betygsskalan och gymnasieskolans ämnesuppdelning i bland 

annat svenskämnet, vilket ingår i kunskapsuppdraget. Då det gäller demokratiuppdraget och 

de grundläggande värderingar som skolan vilar på är dock inte förändringarna lika stora. I 

stora drag lyfter båda läroplanerna samma saker då de behandlar skolans demokratiuppdrag, 

men med vissa undantag. Vi kan se en skillnad mellan läroplanerna för grundskolan och 

gymnasieskolan gällande familjeaspekten. I Lpo 94 liksom i Lgr 11, ska skolan fungera som 

ett stöd för föräldrarna då de ska fostra sina barn. Föräldrarna har i och med detta ett delat 

ansvar för eleverna tillsammans med skolan, vilket varken lyfts i SKOLFS 2011:144 eller  

Lpf 94.  

3.2. Skolans dubbla uppdrag 

 

Skolan har det dubbla uppdraget att dels förmedla ämneskunnande, dels fostra barn och 

ungdomar till självständiga samhällsmedborgare. Skolan och undervisning har aldrig 

handlat enbart om att förmedla fakta. Skolan har haft uppgiften att överföra normer och 

värden som samhället efterfrågat. I det svenska skolsystemet kan dessa båda uppdrag 

formuleras i termer av kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag (Fritzén 2003, s 68). 

 

Fritzén (2003) menar att kunskapsuppdraget kan ses som tämligen enkelt att utvärdera, medan 

demokratiuppdraget blir svårare att nå med traditionella mätinstrument. Eftersom det är de 

kunskaper som kan bedömas som står i fokus för lärare och elever, så har det skapat en 

motsättning mellan dessa båda uppdrag. Vidare menar Fritzén (2003) att dessa uppdrag ofta 

setts som åtskilda konkurrenter som kämpar om skolans begränsade tid, vilket lett till att 

elevernas lärande blivit ytlig och fragmentarisk. Författaren betonar även vikten av att 

integrera såväl kunskaper som normer och värden för att göra lärandet till en helhet.  
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Niclas Rönnström (2004) hänvisar till David Hansen
2
, som menar att moralforskning i skolor 

pekar på att undervisning alltid bör ses som en moralisk aktivitet. Att försöka skilja på 

undervisning och fostran menar Hansen, är vilseledande. Vidare hänvisar Rönnström (2004) 

till Etienne Wenger
3
. Han menar att lärande sker genom deltagande i sociala sammanhang och 

där överföring av ämnesinnehåll formar deltagarnas identiteter. Rönneström (2004) menar att 

detta medför en vidgad syn på lärande som gör att lärandet inte kan ses som varken 

kontextoberoende eller värdeneutral. Författaren menar vidare att genom att skolan ses som en 

plats där relationer skapas och identiteter formas blir undervisningen moralisk. Han lyfter 

begreppet moralisk pluralism som syftar till att erkänna konflikter mellan olika värden, utan 

att bestämma en given lösning som bör eftersträvas i varje enskild moralisk situation. Dessa 

komplexa konflikter bör därför ses som kontextbundna (Rönnström 2004). Detta innebär att 

en person inte kan bestämma vad andra ska tycka. Istället bör de erkänna att de har olika 

åsikter och respektera varandra för detta. Det kan dock vara problematiskt i skolans värld då 

det finns en gemensam värdegrund som alla bör följa. Frågan är hur läraren bör förhålla sig 

till de elever som eventuellt inte har de värden som står i värdegrunden. Denna fråga kommer 

vi återkomma till senare.   

 

3.2.1. Ämneskunnande och demokratisk kompetens 

Övergången från Lgr 80 till Lpo 94 innebar en förflyttning från en tydlig formulering av 

undervisningsinnehåll och form till en mål- och resultatstyrd skola (Fritzén 2003). Med  

Lpo 94 ska demokratiuppdraget genomsyra skolans verksamhet i form av värden som 

”människans okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Lpo 94, s 3) . 

Dock lämnas ansvaret för hur detta ska ske över till lärarna att avgöra (Fritzén 2003). Med Lpf 

94 blev det lika viktigt att skapa en demokratisk miljö för eleverna där deltagande, inflytande 

och samtal får en central plats för att utveckla elevernas demokratiska kompetens (Skolverket 

2011). 

Fritzén (2003) problematiserar motsättningen mellan ämneskunnande och demokratisk 

kompetens, och undrar om dessa kan ses som komplement till varandra. Dock menar hon 

vidare att demokrati- och värdegrundsfrågor inte kopplas till ämneskunnande. Molloy (2007) 

                                                           
2 ”Teaching as moral activity” (2001). 

3
Communities of practise- learning, meaning and identity (1998). 
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belyser även detta och menar att det beror på att de diskussioner som förs i skolan enbart 

behandlar avgränsade skolämnen som blir åtskilda från normer och värderingar. Vidare menar 

hon att det kan innebära att:  

 

[U]nder en lektion om demokrati kan några elever håna andra elever för deras åsikter skull. 

Läraren kan tala om respekt och ett demokratiskt förhållningssätt i klassrummet samtidigt 

som hon hotar med disciplinära åtgärder och kommande prov på olika styrelseskicket, utan 

att kritiskt granska hur förmedlingen av ämnet är organiserat i klassrummet (Molloy 2007, s 

35). 

 

Att elever och lärare inte tillämpar ett demokratiskt förhållningssätt visar på en tvetydighet, 

vilket kan ses som ett exempel på en värdekonflikt som försvårar arbetet med 

demokratiuppdraget. Det räcker således inte att arbeta med demokrati som en kunskap, utan 

också som en förmåga som eleverna bör kunna utöva även utanför skolan.  

Kan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget ses som komplement till varandra och 

hur kan vi veta om eleverna tillägnat sig tillräckliga ämneskunskaper och demokratisk 

kompetens för att klara sig i samhället? ICCS rapport Morgondagens medborgare (Skolverket 

2010a) är en internationell utvärdering som avser ”att mäta elevers kunskaper, attityder och 

värderingar såväl som samtida och framtida engagemang i samhälle, demokrati och 

medborgarskap” (Skolverket 2010a, s 3). Utvärderingen syftar således till att visa hur elever 

förbereds att delta i samhället genom skolans demokratiuppdrag. Fritzén (2003) ställer sig 

kritisk mot tidigare versioner av denna utvärdering, CivEd (1999) och menar att den bara 

bygger på mätbara kunskaper då den följer de kunskapsområden som behandlas inom ämnet 

samhällskunskap. Detta har gjort att utvärderingen endast behandlar ”’kunskap om demokrati’ 

istället för ’kunskap i demokrati’” (Fritzén 2003, s 70). Hon menar vidare att denna 

utvärdering bygger på en enkät med flervalsfrågor som ska mäta elevernas faktakunskaper 

och tolkningsförmåga. Genom att bedöma demokrati med traditionella mätmetoder får 

demokratin endast utrymme som en innehållsfråga.  

 

Då ämneskunnande och demokratisk kompetens hålls åtskilda kan, något förenklat, 

ämneskunnande relateras till didaktikens innehållsaspekt (vad) och den demokratiska 

kompetensen till didaktikens formaspekt (hur). Medan innehållet i undervisningen av 

tradition utgått från något av skolans ämnen, har den demokratiska aspekten reducerats till 

en arbetsform i termer av elevinflytande, elevmedverkan, delaktighet och dylikt (Fritzén 

2003, s 71). 

 

Fritzén (2003) menar att läroplanerna (Lpo 94, Lpf 94) visar en integrerande syn på 

ämneskunnande och demokratisk kompetens, men trots det finns en klyvning mellan 
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demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget. Skolan handlar om den enskildes valmöjligheter 

istället för delaktighet och påverkan, som är centrala för samhället. Vidare menar Fritzén 

(2003) att kunskapsuppdraget syftar till att mäta en avgränsad kunskap objektivt, i termer av 

vad eleven kan eller inte kan, medan den demokratiska kompetensen som demokratiuppdraget 

åsyftar, innebär en mer subjektiv, kontextbunden kunskap som skapas i samspel med andra. 

Av den anledningen är det svårt att jämföra dessa uppdrag eftersom läraren arbetar med dem  

på väldigt olika sätt 

 

3.3. Demokratiuppdragets komplexitet 

Då vi undersökt vad som skrivits om demokratiuppdraget inom tidigare forskning har vi 

funnit ett antal motsägelser och värdekonflikter gällande demokratiuppdraget, vilket visar på 

dess komplexitet. Detta avsnitt syftar till att övergripande behandla dessa. 

 

3.3.1. Värdekonflikter 

Jon Pierre (2007) menar att ”decentraliseringen har skapat en otydlig politisk styrning av 

skolan” (Pierre 2007, s 10). Detta menar han, borde dels bero på att vi i skolarbetet har fått ett 

större deltagande av olika myndigheter och politiker som formulerar mål, och dels på att dessa 

formuleringar blivit otydliga och motstridiga. Vidare menar Pierre (2007) att även skollagens 

centrala styrdokument innehåller motsägelser som framträder när de ska förverkligas i skolan. 

Det står bland annat i skollagen att skolundervisningen ska vara religionsneutral, men 

samtidigt lyfts hur en kristen tradition bör prägla undervisningen.  Vidare står det att skolan 

bör eftersträva att införliva invandrare i det svenska samhället, främja mångfalden och 

försvara invandrargruppers kulturer. Detta bör ses som en värdekonflikt då det blir en 

motsättning mellan normer, mål och värden (Pierre 2007). Han menar vidare att skolans 

styrning och institutionella organisation skapar spänningar som inte uppfattas förrän på lokal 

nivå när läraren möter konkreta frågor i hur de bör förhålla sig till oförenliga värden (Pierre 

2007). Hur kan skolan vara religionsneutral, vila på en kristen tradition och samtidigt främja 

invandrares mänskliga rättigheter? 
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3.3.2. Spänningar mellan olika demokrati- och medborgarideal 

Fritzén (2003) menar att det är svårt att definiera vad det innebär att vara en demokratisk 

medborgare. Detta då demokrati som begrepp inte kan ses som enhetlig, och att en definition 

av begreppet inte heller är önskvärd. Hon menar vidare att detta medför svårigheter i att 

utvärdera elevers demokratiska kompetens då läroplanerna (Lpo 94, Lpf 94) presenterar en 

nyliberalistisk syn på såväl medborgarskap som demokrati, vilket resulterat i en 

individualistisk demokratisyn. Vidare hänvisar Fritzén (2003) till Christer Fritzell
4
, som 

skiljer på tre olika föreställningar om demokrati: den representativa, participativa och 

deliberativa demokratin. Den representativa demokratin syftar till val av representanter till 

beslutande församlingar som i skolan representeras av exempelvis elevråd. En participativ 

demokrati syftar till att låta människor delta i beslut om områden som berör dem. I skolan kan 

denna föreställning representeras av klassrådet då eleverna får utrymme att göra sin röst hörd 

kring det som de finner viktigt. Den deliberativa demokratin lägger större fokus på samtalet 

som medel (Fritzén 2003). 

Gert Biesta (2003) presenterar ett liknande perspektiv genom att belysa tre olika synsätt 

på demokratisk fostran: den teoretiska, formella och informella. Det första synsättet innebär 

att undervisningen sker på en abstrakt nivå. Det kan till exempel handla om hur 

styrelseskicket ser ut och fungerar. Eleverna får lära sig vad demokrati kan vara genom att 

läsa om den. De formella och informella synsätten är till skillnad från den första mer praktisk 

genom att eleven få pröva på hur demokrati kan fungera i sin egen situation. Inom den 

formella synen kan eleverna bland annat få möjlighet att välja mellan kurser och få 

möjligheten att delta i klass- och elevråd. Eleverna får öva sig i att agera kollektivt. Den sista 

synen (informella) berör undervisningen mer än övriga. Inom den får eleverna möjlighet att 

vara med i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Eleverna får också 

lära sig om demokrati genom att delta i diskussioner och samtal. De får då lära sig att samtala 

på ett demokratiskt sätt samt få reda på vilka de demokratiska värderingar är som skola och 

samhälle vilar på (Biesta 2003). Detta kan ses som olika sätt att se på vad eleverna bör 

utveckla kunskaper och förmågor om för att på så sätt fostras till demokratiska medborgare. 

 

                                                           
4
”Demokratisk kompetens – Några steg mot en praktisk-pedagogisk deliberationsmodell” (2003). 
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3.3.3. Spänningar mellan kollektivistiska och individualistiska värden 

Kjellgren (2007) presenterar olika perspektiv på demokratiska värden som granskats i 

läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94. Dessa värden kan delas in i två huvudgrupper: 

individualistiska och kollektivistiska värden. Inom individualistiska värden representeras en 

liberal demokrati vars värdegrund syftar till att främja människors lika värde, individens frihet 

och integritet, tolerans samt människans okränkbarhet. De kollektivistiska värdena kan delas 

upp i riktning mot demokratiska och traditionella värden. Den demokratiska gruppens 

värdegrund syftar till demokrati som innehåll och beslutsform, jämställdhet mellan könen 

samt solidaritet med svaga och utsatta. Inom den traditionella gruppen placeras en kristen 

tradition, västerländsk humanism, människolivets okränkbarhet samt respekt för gemensam 

miljö. Kjellgren (2007) menar att undersökningar har visat att lärare i svenska och SO samt 

rektorer främst fokuserar de individualistiska värdena och de värden som får minst utrymme 

är de traditionella, som till exempel kristen tradition. Hon menar att det finns samband mellan 

hur lärare och rektorer tolkar dessa värden och vilken politisk riktning som styr samhället. 

 

3.3.4. Värdegrundsbegreppet – ett försök att definiera skolans demokratiuppdrag 

Christina Osbeck (2004) menar att skolverksamma, såväl lärare som annan personal, ser 

värdegrunden som en självklarhet, trots att begreppet inte började användas förrän 1994-års 

läroplan sattes i bruk. Hon menar vidare att en etablerad definition saknas, och att uttrycket 

istället ses som ett samlingsbegrepp för ett flertal fenomen. Dessa fenomen kan sammanfattas 

i följande utdrag från Lpo 94 under rubriken ”Grundläggande värden”: 

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden 

som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med 

den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 

individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen 

i skolan skall vara icke-konfessionell (Lpo 94, s 3). 

 

Sara Övermalm (2004) anser att dessa grundläggande värden bör ses som samhällets 

grundstenar. Vidare står det i Lpo 94, under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet”, att 

förståelse och inlevelseförmåga skapas i mötet med andra människor, samt att mobbning och 

trakasserier inte är acceptabelt. Det betonas även att eleverna bör vara medvetna om sitt 

kulturarv, och utveckla en förmåga att förstå andra människors värderingar (Lpo 94). Detta är 
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något som vårt mångkulturella samhälle måste uppmärksamma i värdegrundsammanhang 

(Övermalm 2004). Vidare menar hon att en empatisk kompetens krävs för att människor ska 

kunna bemöta varandra på ett respektfullt sätt.  

Ola Sigurdson (2008) tar upp tre tydliga drag i läroplanernas (Lpo 94, Lpf 94) 

formuleringar av värdegrunden. För det första menar han att de värderingar som rör 

mänskliga rättigheter, som till exempel människolivets okränkbarhet och människovärdet 

representerar skolans mål för att uppfostra demokratiska medborgare. För det andra menar 

han att läroplanernas målstyrning resulterat i att förmedlingen av dessa värderingar kan se ut 

på olika sätt. För det tredje så har dessa värderingar ”förankrats genom ’västerländsk 

humanism’ och ’kristen tradition’” (Sigurdson 2008, s 68). Han menar att hur detta konkret 

kan tillämpas i skolan kan se väldigt olika ut och helt bero på skolans situation.   

I Lgr 11 står det under rubriken ”Grundläggande värden” att: 

 

[s]kolväsendet vilar på demokratins grund. […] Utbildningen ska förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (Lgr 11, s 

7). 

 

En av skolans främsta uppgifter är att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. I 

tidigare läroplaner stod det att skolan ska fostra eleverna till demokratiska människor eller 

medborgare. Idag har ett visst avstånd tagits från uttrycket att skolan ska fostra. Istället står 

det i Lgr 11 att detta ska ske tillsammans med hemmet.  

 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 

kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska 

vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste 

därför ske i samarbete med hemmen (Lgr 11, s 9).  

 

En del i ansvaret har därmed flyttats tillbaka till föräldrarna. Samarbetet mellan skola och 

hemmet finns dock inte med i gymnasieskolans läroplan. Detta kan delvis bero på eleverna 

ålder, då en stor del av dem är myndiga. 

I skolan liksom i övriga samhället ska ingen utsättas för diskriminerande eller 

kränkande handlingar och därför är det viktigt att skolan förankrar dessa demokratiska värden 

hos eleverna. Wilfred Carr & Anthony Hartnett (1996) hänvisar till Amy Gutmann 
5
 som 

                                                           
5
 Democratic Education (1987). 
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menar att en demokratisk utbildning leder till att diskriminering och förtryck minskar. I Lgr 

11 står det att eleverna ska lär sig att känna och visa empati, tolerans och respekt för varandra. 

De mål som grundskolan har för varje elev, då det gäller normer och värderingar är att de: 

 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen, och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv (Lgr 

11, s 12). 

 

I läroplanen för gymnasiet står det dessutom att eleven: ” kan samspela i möten med andra 

människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” 

(SKOLFS 2011:144, s 7). Centrala begrepp som lyfts i styrdokumenten är således att kunna ta 

etiska ställningstaganden, visa respekt för människor och miljö, motverka kränkningar samt 

känna empati för andra människor. 

 

3.3.5. Olika betydelser av jämlikhet, jämställdhet och likvärdighet 

Maria Hedlin (2006) menar att begreppet jämställdhet har olika betydelser hos olika 

människor. Hon anser att de ibland förväxlar jämställdhet med begreppet jämlikhet, vilket har 

en bredare innebörd än det förstnämnda. Det handlar om förhållandet mellan allt från 

generationer och klasser till människors etniska ursprung. Jämställdhet däremot syftar till 

förhållandet mellan män och kvinnor (Hedlin 2006). Att skolan ska vara jämställd håller 

många med om men vad det egentligen innebär är en svårare fråga.  

 

En person kanske menar att skolan är jämställd om könsfördelningen är jämn: ’Hälften 

flickor, hälften pojkar, det är jämställt.’ En annan menar att flickor och pojkar ska ha lika 

stort inflytande över undervisningen: ’Både flickor och pojkar ska få komma till tals i 

klassrummet.’ En tredje tycker att det krävs en mer djupgående kunskap och analys av de 

könsmönster som gestaltas både i skola och i övriga samhället: ’Vi måste börja syna våra 

föreställningar om manligt och kvinnligt och vilka konsekvenser de får.’ (Hedlin 2006, s 

11) 

 

Hedlin (2006) menar att det finns en kvantitativ och kvalitativ dimension av jämställdhet. Den 

kvantitativa dimensionen innebär en strävan efter att få en så jämn könsfördelning som 
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möjligt, liksom den syn som den första personen har ovan. Den kvalitativa dimensionen 

handlar mer om att män och kvinnor ska ha samma möjligheter. Även om det finns lika 

många män som kvinnor i en klass är det inte säkert att flickorna får ta lika mycket plats i 

undervisning och diskussioner som pojkarna eller tvärt om.  

Ellen Almgren (2006) behandlar begreppet jämlikhet i samband med den likvärdiga 

skolan ur ett samhällsperspektiv. Hon menar att dessa två begrepp ofta använts som 

synonymer till varandra. En anledning kan vara att jämlikhet, som tidigare stod i läroplanerna, 

byttes ut mot likvärdighet, att det ska vara ”[e]n likvärdig utbildning” (Almgren 2006, s 24). 

Detta innebär att alla ska ha lika tillgång och lika möjligheter till utbildning. Almgren (2006) 

menar att innebörden kan skilja sig mellan olika människor. Vissa fokuserar på ingången till 

en utbildning, att alla ska ha tillgång till en utbildning, oberoende av kön, etnicitet eller klass. 

Andra fokuserar mer på ”utfallet av processen” (Almgren 2006, s 24). Detta innebär att 

eleverna som går en utbildning ska få den hjälp de behöver och därmed att utbildningen ska 

vara anpassad efter de elever som går den. Hon lyfter även svårigheterna i dagens skola då 

elevers valmöjligheter i skolan ökat. Hon menar att detta kan leda till segregation, i och med 

att elever och föräldrar utnyttjar sin möjlighet till att välja olika mycket.  Elever med sämre 

förutsättningar att klara sig i skolan kan då lätt hamna på samma skola och detsamma gäller 

för elever med bättre förutsättningar.  

Även Seyla Benhabib (2004) tar upp detta problem, men på individnivå. Hon menar att 

för att vi ska frångå segregation och den uppdelning som kan finnas, måste vi ge olika typer 

av grupper ett erkännande genom att öppet visa att vi vill förstå dem. Risken finns alltid att 

det kan skapa konflikter, men det kan även leda till en gemensam förståelse. Benhabib (2004) 

menar att vår identitet till viss del skapas då vi får ett socialt erkännande genom dialog, och 

att en frånvaro av detta kan ge motsatt effekt. I Skolverket (2000) står det att: 

 

En verksamhet som öppnar möjligheter för demokratiska samtal innebär inte med 

automatik att alla åsikter och uttryck ska tolereras. Värdegrund, demokratiska relationer 

och samtal handlar också om att sätta gränser och ta hänsyn. Varje individ ska kunna 

utnyttja sina fri- och rättigheter och måste respektera att andra som kanske har helt andra 

åsikter har samma möjlighet (Skolverket 2000, s 15). 

 

Detta innebär att lärare och elever inte får uttrycka alla typer av åsikter utan de måste anpassa 

sig efter den värdegrund som finns på skolan. Det är dock viktigt att det finns en öppenhet 

inom skolan där eleverna får möjlighet att yttra sina åsikter. Även Benhabib (2004) 

förespråkar öppenhet i att samtala kring olikheter mellan olika grupper för att främja en 
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gemensam förståelse. Hon betonar även vikten av att bli medveten om sin gräns för tolerans, 

det vill säga hur mycket som bör tolereras. Detta kan medföra att elever också bli mer 

medvetna om andras toleransnivå. 

 

3.3.6. Olika betydelser av mångkultur och mångfald 

Gunilla Molloy (2011) menar att om vi beskriver ett samhälle genom att använda begreppet 

mångkultur så är Sverige mångkulturellt, vilket innebär att Sveriges invånare kommer från 

flera olika kulturer. Hon menar vidare att Sverige gjort skillnad mellan olika medborgare och 

deras kulturer. Detta är något som bland annat har visat sig i skolan då vissa elever med annat 

modersmål än svenska inte fått tala sitt eget språk i skolan. Sabine Gruber (2008) menar att en 

mångkulturell skola innebär att eleverna på skolan har många olika etniciteter. Skolor kan 

anses vara heterogena även om samtliga lärare kommer från Sverige och i det här 

sammanhanget är homogena. Det som avgör om en skola är mångkulturell är elevgruppen. 

Gruber (2008) menar att beskriva något som mångkulturellt innebär även att bortse från den 

svenska kulturen och istället se dessa som varandras motsatser. Om mångkultur och svensk 

kultur ses som motsatser så skulle det innebära att även invandrare bör ses som en motsats till 

svensk. Gruber (2008) menar att dessa motsatser ligger till grund för de kategoriseringar som 

skolpersonalen gör. Hon menar även att vissa elever varken kategoriseras in under svensk 

eller invandrare. ”Skolpersonalens kategoriseringar kan dock inte heller på ett enkelt sätt 

förklaras som varierande. Istället verkar elever uppfattas som invandrare, svenska eller romer 

i olika omfattning, allt beroende på sammanhanget” (Gruber 2008, s 158). Dessutom kan 

vissa elever som är framgångsrika och presterar bra i skolan undgå att bli kategoriserad som 

eventuell invandrare. Istället blir dessa elever sedda för deras prestationer och inte för vilken 

kulturell bakgrund de har (Gruber 2008). 

Molloy (2011) menar att begreppet mångfald infördes i en riksdagsproposition på 1990-

talet. Begreppet innebär att varje individ är unik och att de av den anledningen har olika 

behov. Begreppet har dock ofta använts som synonym till mångkultur, vilket inte var tanken 

eftersom det senare begreppet är mer kopplat till just kulturer. Vidare hänvisar hon till 

Johannes Lunneblad
6
, som menar att mångfald och etnisk tillhörighet inte bör förknippas med 

varandra. Detta är på grund av att ”vi alla utifrån vårt individperspektiv kan tillföra något till 

                                                           
6
Den mångkulturella förskolan (2009). 
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mångfaldsbegreppet, kan alla också identifiera sig med begreppet, oavsett klass, kön och 

kulturell bakgrund” (Molloy 2011, s 22). Det innebär alltså att mångfalden inte enbart 

behöver ha att göra med vilken folkgrupp en individ tillhör. Författaren menar även att trots 

att en klass endast består av elever som har svenska som modersmål bör elevernas åsikter och 

värderingar behandlas ur ett mångfaldsperspektiv (Molloy 2011). Det handlar om att eleverna 

ska förstå att alla människor är lika mycket värda och att deras hud- eller hårfärg inte spelar 

någon roll.   

 

3.3.7. Möjligheter och svårigheter med elevinflytande och delaktighet 

I Lgr 11 står det att det inte räcker med ett sätt för att lära ut vad demokrati är. Det står: 

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta 

ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 

undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin 

förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Lgr 11, s 8).  

 

Enligt Lgr 11 ingår det i demokratiska arbetsformer att eleverna får utöva inflytande och vara 

delaktiga i val som berör såväl undervisningen som sin utbildning. De bör få möjlighet att 

utveckla sin förmåga att ta ansvar för att på så vis kunna delta aktivt i samhället. Fritzén 

(2003) menar att undervisningsinnehållet följer traditionen att utgå ifrån skolans ämnen, 

medan demokratiuppdraget kommer till uttryck som en arbetsform som behandlar 

elevinflytande och delaktighet. 

Michael Tholander (2005) menar att tidigare forskning och utvärderingar kring 

demokrati- och inflytandefrågor i skolan visar i grova drag tre saker: att elever inte äger det 

inflytande som de enligt lagar och förordningar har rätt till, att elever vill ha inflytande, samt 

att elever uppvisar dåligt utvecklade färdigheter för att utöva inflytande (Tholander 2005). 

Detta kan tolkas som en ond spiral då eleverna upplevs inte klara av att utöva inflytande, men 

att de inte heller får möjlighet att öva på att göra det. I kunskapsöversikten från Skolverket 

(2011) beskrivs att ett öppet och tolerant klassrumsklimat medför bättre medborgarkunskaper 

hos eleverna, oavsett bakgrund. I klassrum där det finns goda möjligheter till inflytande är 

kunskapsnivåerna lägre, vilket visar att det snarare handlar om ett bra diskussionsklimat än 

direkt inflytande över innehåll och form på undervisningen (Skolverket 2011). Men hur ser 

det då ut med elevers delaktighet? Hittills har skolans demokratifostran behandlats med 
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förutsättningen av kommunikation som grund, men vad händer om eleverna inte deltar? 

”Delaktighet kan tänkas inkludera både en aktiv och en passiv komponent, på det viset att det 

handlar om både att få ta del av någonting, men också om att kunna påverka någonting” 

(Skolverket 2011, s 96). Skolverket (2011) hänvisar till Helene Elvstrand
7
, som menar att 

delaktighet dels kan ses som socialt, genom att vara en del av en gruppgemenskap och dels 

politisk, genom deltagande i beslutsfattande. Skolverket (2011) lyfter en motivering till varför 

elever ska ges möjlighet till inflytande, som presenteras i Inflytande på riktigt (SOU 1996:22) 

genom dessa tre skäl: 

 

• Inflytande är en mänsklig rättighet.  

• Skolan har till uppgift att fostra demokratiska medborgare.  

• Delaktighet är en förutsättning för lärande (Skolverket 2011, s 96).  

 

Vidare menar Skolverket (2011) att ett främjande av delaktighet kan förstärka elevernas 

känsla av tillit, medan en motsträvighet kan leda till misstroende. Genom att eleverna 

upplever en social delaktighet växer deras trivselkänslor. Eva Hultin (2007) menar att det 

finns en ojämlikhet mellan lärare och elev som påverkar undervisningssituationen. Läraren 

har ett övertag mot eleverna, dels ur bedömningssynpunkt och dels genom att han/hon alltid 

har sista ordet och att eleverna därför kan uppleva att de inte vågar uttrycka sin åsikt för att 

inte riskera att läraren uppfattar eleven på ett visst sätt som kan påverka betyget. På det sättet 

är samtalsformen beroende av lärarens förhållningssätt. Hultin (2007) betonar även elevers 

olika förutsättningar hemifrån som påverkar deras delaktighet beroende på hur trygga de 

känner sig i samtalssituationen. De elever som inte kan hävda sig i det offentliga klassrummet 

riskerar att utveckla ett politiskt utanförskap. Hultin (2007) menar att för att motverka denna 

ojämlikhet måste ett klimat skapas där ojämlikheten ”glöms bort” (Hultin 2007, s 332). 

 

3.4. Demokratiuppdragets arbetsformer 

Denna rubrik syftar till att beskriva hur arbetet med demokratiuppdraget kommer till uttryck i 

undervisningens arbetsformer, samt hur det kommer till uttryck och beskrivs i tidigare 

forskning.  

                                                           
7 Delaktighet i skolans vardagsarbete (2009). 
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3.4.1. Att utveckla elevers läs- och skrivförmåga 

Det är en demokratisk rättighet att få utveckla sitt skriftspråk i skolan. Detta för att få en god 

förmåga ”att argumentera och att bli lyssnad på av andra” (Molloy 2007, s 132). Olga Dysthe, 

Frøydis Hertzberg och Torlaug Løkensgard Hoel (2002) beskriver skrivandets betydelse för 

inlärningen. De syftar dock främst på den typen av skrivande som universitets- och 

högskolestudenter använder sig av, men vi anser att en hel del av det som de belyser kan ses 

som allmänt för skriftbruk. Dysthe med flera (2002) menar att skrivandet är ett 

tillvägagångssätt för att lära sig att vi genom skrivandet gör våra tankar synliga. Vi formar ett 

eventuellt lärostoff till vårt eget då vi formulerar nya meningar. Vi kan sedan läsa det vi 

tidigare skrivit och på det sättet komma vidare i vårt tänkande genom att se nya samband och 

omformulera texten. Dysthe med flera (2002) anser också att vi lär oss att skriva genom att 

läsa och skriva. Med detta menar författarna att då vi till exempel läser en facktext så ser vi 

hur den är upplagd och hur den bör vara skriven. Det räcker dock inte med att endast läsa utan 

vi måste även skriva egna facktexter för att förstå. Vidare liknar författarna detta vid att lära 

sig spela piano. Vi lär oss inte att spela piano endast genom att lyssna på duktiga pianister 

utan vi måste även försöka spela själva. 

Att läsa och skriva kan, enligt Dysthe med flera (2002) vara en självständig utövning, 

”[m]en samtidigt finns det knappast något ställe som är så fullt av röster som ett bibliotek” 

(Dysthe m fl 2002, s 14). Då en författare skriver startar han/hon en konversation som läsaren 

möter då den läser. Det kan också vara så att skriften fungerar som ett inlägg i en 

konversation som startades i ett annat århundrade, i en annan del av världen. Av den 

anledningen är det viktigt att en skribent läser vad tidigare författare skrivit om ett ämne innan 

han/hon själv gör det.  

 

3.4.2. Att samtala och deliberativt samtala  

Molloy (2007) menar att en demokratisk fostran borde innebära rätten att diskutera 

samhälleliga orättvisor, som eleverna kan möta i texter, men också i sina egna liv. Eftersom 

en del av de kunskaper som eleverna får lära sig i skolan är odiskutabla och ses som ”fakta 

som man bara måste lära sig” (Dysthe 1996, s 249), så är det viktigt att övrig kunskap som 

kan diskuteras faktiskt diskuteras. Molloy (2007) menar att dessa diskussioner och samtal inte 

bara behöver vara mellan lärare och elever utan även att elever kan få möjligheten att föra en 

dialog mellan varandra. Även Carl Anders Säfström (2007) förespråkar diskussioner elever 



 

17 

 

emellan. Han menar att genom att ”av-auktorisera” (Säfström 2007, s 199) läraren, så skapas 

utrymme för självskapandet hos eleverna och att de genom detta samspel ges möjlighet att ge 

uttryck för sina olikheter samtidigt som de hör samman som en enhet. Detta kan ses som att 

han vill att läraren ska backa undan från sin framträdande roll och istället låta eleverna få 

möjlighet att våga utmana och utveckla sig själva med andra elever. Dock finns det 

svårigheter med detta. Skolverket (2011) menar att ett dilemma med att låta elever praktisera 

sin rätt att uttrycka sig är att det bland annat kan resultera i provokationer i form av 

könsnedsättande eller främlingsfientliga åsikter. Om läraren då väljer att ”tysta” eleven för att 

upprätthålla respekten för allas lika värde blir ett värde skymt för ett annat. Vidare menar 

Skolverket (2011) att ett problem med arbetet med demokratiuppdraget är att det inte är säkert 

att de goda demokratiska värderingarna alltid kommer segra, och att läraren därför måste 

kunna styra in eleverna på rätt spår. 

Olga Dysthe (1996) hänvisar till Mikhail Bakhtins
8
 vidgade dialogbegrepp som syftar 

till att livet är dialogiskt och utan en dialog existerar inte jaget. Han menar att jaget inte kan 

uppfatta sig själv som en helhet utan att ha en kommunikation med andra. Dysthe (1996) drar 

paralleller mellan Bakhtins syn på dialogen och skolans klassrum. Hon menar att klassrummet 

har präglats av en monologisk undervisning, med läraren som överförare av kunskap till 

eleverna. Dock förespråkar Dysthe (1996) ett dialogiskt klassrum, som åsyftar ett samspel 

mellan eleven och stoffet genom en flervägskommunikation. Hon menar att målet med ett 

dialogiskt klassrum är mer långsiktigt. Där ska eleverna få möjlighet att utveckla förståelse, 

insikt och värderingar samt sin förmåga att handla och tänka. Ett dialogiskt klassrum skapar 

förutsättningar för eleverna att lära sig tänka självständigt, lyssna på andra och se andras 

perspektiv. De utvecklar även förmågan att ställa frågor och tillsammans med andra söka svar 

på dessa. Dysthe (1996) menar att ett dialogiskt klassrum återspeglar hur människor bör 

fungera i ett demokratiskt samhälle. I Skolverket (2000) beskrivs samtalet enligt följande: 

 

Samtalet innefattar både en strävan efter att individen själv gör etiska ställningstaganden 

genom att lyssna, överväga, söka argument och värdera, samtidigt som samtalet utgör ett 

viktigt instrument för att utveckla förståelse för sina egna och andras åsikter. En 

verksamhet som arbetar för att stärka relationerna – och som använder sig av samtal där 

alla har möjlighet att deltaga – uppfyller både det krav som finns på demokratiska 

arbetsformer och deras möjlighet att utveckla barns och ungas demokratiska kompetens 

(Skolverket 2000, s 8). 

 

                                                           
8
 The dialogic imagination (1981). 
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I samtalet utvecklar således eleverna sin förmåga att lyssna och förstå sina egna och andras 

åsikter. Roger Säljö (2000) menar att ”[s]amtal kan beskrivas som ett sam-arbete av två eller 

flera parter”(Säljö 2000, s 191) då det även i en konfliktsituation bör finnas en enighet om vad 

konflikten handlar om. Han menar vidare att ”sam-tala är också att sam-tänka” (Säljö 2000, s 

191) genom att det handlar om ett samspel mellan flera parter. I Lpf 94 tas elevernas ansvar 

och inflytande upp och där alla elever ska få möjlighet att påverka, delta och ta ansvar över 

såväl sina studier som innehåll och arbetsform i utbildningen. Den kunskapssyn som 

framställs syftar till att människans lärande och utveckling främst sker i samspel med andra. 

Samtalet kan därför ses som en möjlighet för eleverna att utveckla demokratisk kompetens i 

form av ”deliberativa samtal” (Skolverket 2011). 

I en demokrati är det viktigt att låta alla få möjlighet att säga vad de tycker och tänker. 

Lena Carlsson (2006) menar att denna möjlighet också borde finnas inom skolans värld då 

den ska uppfostra sina elever till demokratiska medborgare. Innehållsliga sakfrågor i 

undervisningen bör diskuteras så att flera olika perspektiv och utgångspunkter framkommer. I 

och med detta blir sakfrågans innehåll bredare och lärandet mer mångsidigt. För att kunna 

utveckla en deliberativ attityd och förhållningssätt behöver eleverna få möjlighet att träna och 

utveckla sina kommunikativa färdigheter, menar Tomas Englund (2007). Detta kan ske 

genom deliberativa samtal, vilket är samtal: 

 

a) där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme 

b) som alltid innebär tolerans och respekt för den konkret andra; det handlar bl.a. om att 

lära sig lyssna på den andres argument 

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

komma till temporära överenskommelser (även om icke-överenskommelser föreligger)  

d) där auktoriteter/ traditionella uppfattningar må ifrågasättas 

e) utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem respektive 

att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro av läraren (Englund 

2007, s 155-156).  

 

I det deliberativa samtalet är förmågan att argumentera viktig. Det är genom argumentation 

som en individ får möjligheten att förklara för andra vad som han/hon anser i en fråga (Hultin 

2007). Vidare menar Hultin (2007) att genom att argumentera på ett deliberativt sätt läggs alla 

åsikter på bordet för en gemensam bedömning. För att detta ska fungera krävs det dock att 

deltagarna också har förmågan att lyssna till andra. Carlsson (2006) skriver att då människor 

inte kan se och höra varandra blir de instängda i deras egen subjektivitet. Hon menar att få 
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kommunicera med andra är en nödvändighet för att komma ur sina egna isolerade tankar. 

Vidare drar författaren en parallell till det som Hanna Arendt
9
 kallar för en ”långtgående 

privatisering” (Carlsson 2006, s 10). Med det menar hon att människan inte framträder i det 

offentliga rummet och att det som angår denna människa inte angår någon annan. Detta leder 

till att människan inte ser och hör andra och dessutom att andra inte ser eller hör på 

människan (Carlsson 2006). 

Som behandlats tidigare nämner Carlsson vikten av att kritiskt undersöka och att ta 

ställning. Detta är också något som Kent Larsson (2007) tar upp. Han skriver att 

”[d]emokratifrågorna ska, med utgångspunkt i värdegrunden, tas upp i ett analytiskt 

perspektiv och [att] elevernas förmåga att granska, värdera och ta ställning ska utvecklas” 

(Larsson 2007, s 337). Som medborgare i samhället är det viktigt att ha ett kritiskt tänkande, 

men även förmågan att ta ställning i frågor. Samhällsmedborgare måste hela tiden utveckla 

demokratin genom att tillsammans tolka, förankra och försvara (Larsson 2007). Samhället 

kräver av sina medborgare att de tar ställning i samhällsfrågor och att de eventuellt engagerar 

sig inom dessa frågor (Carlsson 2006). Detta innebär att ett av de syften som lärare har med 

sitt arbete är att väcka ett intresse hos eleverna så att de vågar, vill och kan engagera sig inom 

olika typer av samhällsfrågor. Fritzén (2003) menar att upprätthålla en kommunikation ställer 

andra krav på undervisningsinnehållet då eleverna inte vill samtala om något som inte berör 

deras livssituation. Därför måste läraren ställa sig frågan vad som är relevant innehåll för 

eleverna att diskutera. Hon menar vidare att genom att vi tillägnar oss en kommunikativ syn 

på lärande så är vi på väg mot en deliberativ syn på demokrati. 

Dessa deliberativa samtal kan ses som idealet för hur ett demokratiskt samtal bör se ut, 

och för hur ett demokratiskt samhälle bör fungera (Skolverket 2011). Dock är det inte alltid så 

lätt för lärare att lyckas genomföra den här typen av samtal. Syftet med deliberativa samtal är 

inte att diskutera sig fram till fullständig enighet, men att i alla fall nå konsensus om vilka 

frågor som det kan uppnås enighet i, samt i vilka frågor som oenighet består (Skolverket 

2011). 

 

                                                           
9
Människans villkor (1958/1998). 
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3.5. Skolämnet svenska 

Detta avsnitt behandlar svenskämnet med utgångspunkt i litteratur och styrdokument för att 

presentera ett antal ämneskonstruktioner samt om svenskämnet även kan benämnas som ett 

demokratiämne. 

 

3.5.1. Tre ämneskonstruktioner av svenskämnet 

Lars-Göran Malmgren (1996) beskriver tre konstruktioner av svenskämnet, vilket är svenska 

som ett färdighetsämne, ett litteraturhistoriskt bildningsämne samt ett erfarenhetspedagogiskt 

ämne. Dessa ämneskonstruktioner kommer vi behandla i relation till styrdokumenten.  

Den första ämneskonstruktionen som presenteras är svenska som ett färdighetsämne, 

vilket bygger på en formalisering av träningen med språkliga färdigheter (Malmgren 1996). 

Detta innebär att eleverna övar specifika färdigheter genom upprepning av isolerade moment. 

Han menar att ur detta perspektiv blir svenskämnet främst ett språkämne av praktisk funktion 

för eleven och litteraturläsning får ett litet utrymme. Ämnet får inget sammanhängande 

innehåll utan är främst avsedd till att utveckla språkliga färdigheter, vilket Malmgren (1996) 

menar gör ämnet fritt från värderingar. I kursplanen för grundskolan i svenska (Lgr 11) 

presenteras fem huvudområden, det vill säga: läsa och skriva; tala, lyssna och samtala; 

berättande texter och sakprosatexter; språkbruk samt informationssökning och källkritik. 

Ämnets syfte är att eleverna ska ”utveckla kunskaper i och om svenska språket” (Lgr 11, s 89) 

samt utveckla sitt tal- och skriftspråk för att kunna uttrycka sig i olika sammanhang.  Ett 

centralt innehåll som lyfts är att träna goda språkliga färdigheter för att göra eleverna 

medvetna om ”[s]pråkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna 

identitetsutvecklingen” (Lgr 11, s 94). Lgr 11 betonar således vikten av att eleverna tillägnar 

sig goda språkliga förmågor, dels för att kunna föra sig i olika sammanhang, men också som 

en möjlighet till personlig utveckling. I gymnasieskolans ämnesplan för svenskämnet 

(Skolverket 2010b) beskrivs ämnets syfte i fyra delar: kommunikation i tal och skrift, läsning 

av och arbete med texter, källkritik samt språket. Då det gäller språket ska eleverna lära sig 

hur det är uppbyggd, vad det har för ursprung och att eleverna reflektera kring språkliga 

variationer, som till exempel dialekter. I kursen Svenska 2 ska eleverna även få kunskaper om 

olika språk i Norden. Då handlar det inte bara om norska och danska utan även 

minoritetsspråk som till exempel samiska. Skolverket (2010b) belyser språket på dels en 

mikronivå gällande språkets uppbyggnad, och dels ur ett historiskt och samhällsinriktat 

perspektiv. Innebörden av språkliga färdigheter i svenskundervisningen blir då, enligt nämnda 
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styrdokument, något mer än ett färdighetsträningsämne, även om färdighetsträningen har en 

viktig funktion i ämnet. 

Den andra ämneskonstruktionen som Malmgren (1996) belyser är svenska som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne. Där finns ett bestämt ämnesinnehåll där fokus ligger på 

förmedlingen av ett litterärt kulturarv. Detta innebär läsning av ett urval av kanons litterära 

verk, det vill säga en samling verk som litteraturhistoriker anser mest värdefulla. I denna 

ämneskonstruktion ses läsning av klassisk litteratur som personlighetsutvecklande för eleven. 

Ämnesinnehåll som språkläran, det vill säga momenten grammatik och språkhistoria 

behandlas separat. I Lgr 11 lyfts centralt material för svenskämnet som”[s]könlitteratur för 

ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur 

som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och 

myter” (Lgr 11, s 93). Eleven bör således möta en bredd av litteraturen, klassiker såväl som 

nutida populärlitteratur, men även texter inom olika genrer. I Skolverket (2010b) behandlas 

läsning av olika texter som en central del och där lyfts, liksom i Lgr 11, skönlitteraturens 

betydelse. Skönlitteraturen är ett exempel på texter som ska vara en källa till självinsikt hos 

eleverna. Det ska också leda till att de förstår andra människor genom att de får se andras 

livsöden via litteraturen och andra texter eller genom eventuella samtal om litteraturen. 

Eleverna bör få möjlighet att utveckla nya tankesätt och se att det kan finnas andra perspektiv 

i olika frågor som de tidigare inte sett. I ämnesplanen för Svenska 2 ska eleverna kunna förstå 

”hur skönlitteratur har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har 

påverkat samhällsutvecklingen” (Skolverket 2010b, s 10). I styrdokumenten kan litteraturen 

tolkas som ett medel för eleverna att reflektera över hur samhället utvecklats, men även som 

en allmänbildning då eleverna bör bli bekanta med en mängd olika texter.  

I Malmgrens (1996) tredje perspektiv ses ämnet svenska som ett erfarenhetspedagogiskt 

ämne. Denna utgångspunkt fokuserar elevernas förutsättningar och erfarenheter. Det skiljer 

sig från färdighetsämnet genom att språkutvecklingen sker genom ”kunskapssökande 

arbete”(Malmgren 1996, s 89). Innehållet får en viktig funktion och elevernas intresse ses som 

en förutsättning för språk- och kunskapsutvecklingen. Språket ska utvecklas i kommunikativa 

sammanhang och läsning av skönlitteratur blir viktig för att gestalta olika mänskliga 

erfarenheter (Malmgren 1996). I Lgr 11 betonas hur eleverna ska få möjlighet att läsa, skriva, 

tala och samtala om olika typer av texter. De ska utveckla en medvetenhet om att 

kontextanpassa sina texter beroende på bland annat genre, mottagare och sammanhang. 

Förmågor att argumentera och kritiskt granska källor lyfts även som centralt innehåll i ämnet 
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(Lgr 11). Skolverket (2010) lyfter kommunikation som ett central innehåll där undervisningen 

syftar till att stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna samt att eleverna lär sig 

bearbeta en muntlig framställning. I ämnesplanen för Svenska 1 lyfts den retoriska 

arbetsprocessen fram vars grunder eleverna ska lära sig. Eleven bör även kunna skriva en 

argumenterande text och andra typer av kontextanpassade texter. Utöver detta ska eleverna i 

sin undervisning få de språkliga redskap som de behöver i vardagen och i samhället. De ska 

också utveckla kunskaper som de behöver då de ska ut i arbetslivet och då gäller det främst att 

kunna kommunicera muntligt och skriftligt med andra människor. Arbetet med texter kan på 

ett sätt hänga samman med källkritik då eleverna i undervisningen bör få möjlighet att 

utveckla sina kunskaper i att bearbeta information i bland annat textform. Eleverna bör även 

kunna granska informationen kritiskt. I styrdokumenten betonas ämnesinnehållets relevans för 

elevernas vardag och framtida roll i samhället. Kommunikationen är central, såväl muntligt 

som skriftligt, och även förmågan att argumentera och kritiskt granska källor. Molloy (2007) 

anser att svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne syftar till att olika uppfattningar och 

värderingar ska kunna mötas, vilket skapar förutsättningar för en demokratifostran. Hon 

menar vidare att samtal om texter inte bara utvecklar elevernas erfarenheter, utan genom att 

eleverna deltar i ett demokratiskt arbetssätt så kan deras moral utvecklas. Molloy (2007) 

menar att det dock inte räcker med att arbeta med demokratiska arbetsformer i skolan, utan att 

demokratifrågor även bör finnas med i ämnets innehåll för att eleverna ska tillägna sig en 

demokratisk kompetens. 

 

3.5.2.  Svenska som demokratiämne  

Molloy (2007) menar att svenskämnets demokratiska potential kan ses genom att lärandet 

samspelar med relationer och språk, och hon hänvisar därför till Olga Dysthe
10

 som menar att: 

 

Lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk och kommunikation 

är grundläggande element i lärprocesserna; balansen mellan det individuella och det sociala 

för en avgörande aspekt på varje läromiljö (Dysthe 2003, s 31). 

 

Molloy (2007) menar att det som skiljer svenskämnet från andra skolämnen är att det 

finns en möjlighet för eleverna att utveckla sina förmågor att uttrycka sig muntligt och 

skriftligt i ett ”erfarenhetsbearbetande sammanhang” (Molloy 2007, s 186). Dessa förmågor 

                                                           
10

Dialog, samspel, lärande (2003). 
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samt förmågan att ta ställning menar författaren dels kan utvecklas vid läsning, och dels 

genom samtal. Hon menar vidare att mötet med olika texter och andra individers 

uppfattningar skapar nya erfarenheter som kan förändra elevernas föreställningsvärldar. 

 

Eftersom skolan är den enda plats i vårt samhälle där barn och ungdomar med skilda 

bakgrunder och erfarenheter träffas regelbundet under en längre tid, så kan vi också arbeta 

med det maktperspektiv som synliggör skillnaden mellan olika sociala och kulturella 

världar. Det låter sig göras i svenskämnet när man läser, samtalar och skriver om olika 

texter. Genom att medvetet välja demokratiska arbetsformer som tillåter allas röster att 

höras, så kan läraren också integrera skolans kunskapsuppdrag med dess demokratiuppdrag 

(Molloy 2011, s 22). 

 

Skolan bör således utnyttja det faktum att elever med olika bakgrunder och erfarenheter 

kommer samman. Dessa olika erfarenheter kan resultera i att eleverna tolkar texter och 

litteratur på olika sätt, vilket bör uppmärksammas i svenskämnet. Per Olov Svedner (1999) 

menar att svenskämnet omfattar ett antal aspekter. Till att börja med bör eleverna utveckla en 

god språkförmåga, tillägna sig kunskaper om litteratur och språk samt kunna söka fram 

kunskaper inom dessa områden. Vidare anser han att ämnesinnehållet i framför allt 

litteraturen skapar förutsättningar för att ge eleverna ”erfarenheter av mänskligt liv och 

mänskliga idéer och problem” (Svedner 1999, s 17). Författaren menar att litteraturen bidrar 

till en livskunskap som i sin tur bör resultera i utvecklande av en kritisk attityd och en 

medvetenhet om verkligheten. Svedner (1999) lyfter även litteraturen och språket som 

förbindelser till kulturtradition och kulturarv genom att dessa områden får gestaltas ur ett 

historiskt perspektiv. Han menar även att ämnet bör användas till ideologisk och etnisk 

påverkan. I ämnet kan arbetet vara ämnesspecifikt genom att behandla områden som till 

exempel språkutveckling och litteraturhistoria, men dessa områden kan även syfta till något 

annat som till exempel livskunskap. Svedner (1999) visar att stoffet inom svenskämnet är 

väldigt brett. 

Sammanfattningsvis kan sägas att svenskämnet skapar goda möjligheter för läraren att 

låta eleverna få utöva inflytande över undervisningsinnehåll och arbetsformer. Att ämnet har 

goda förutsättningar att till såväl innehåll som arbetsform ses som demokratiskt har även 

belysts, och Molloy (2007) menar att utvecklandet av ett skriftspråk bör ses som en 

demokratisk rättighet. Vi menar att grundstenarna i svenskämnet: att kunna läsa, skriva och 

samtala bör ses som demokratiska rättigheter då de är förutsättningar för att eleven ska klara 

sig i samhället. Som vi tog upp i föregående avsnitt, så betonar Lgr 11 och Skolverket (2011b) 
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muntlig och skriftlig kommunikation samt litteraturens möjligheter för elevens 

identitetsutveckling. Vi ser det därför som att svenskämnet bör ses som ett demokratiämne. 

 

3.6. Sammanfattning av bakgrunden 

Syftet med denna bakgrund har varit att visa på demokratiuppdragets komplexitet. Går vi 

tillbaka i historien har demokratiuppdragets syfte ändrats ett antal gånger och dess vikt har 

varierat i läroplanerna. De senaste läroplanerna har lyft demokratiuppdraget som en viktig del 

i undervisningen, tillsammans med kunskapsuppdraget. Fritzén(2003) menar att det skapats 

motsättningar mellan dessa uppdrag och att de ofta ställs som konkurrenter till varandra. Hon 

menar att det är viktigt att uppdragen vävs samman, att kunskaper och värden integreras med 

varandra, för att göra lärandet till en helhet. Dock har vi funnit svårigheter med detta, vilket vi 

eftersträvat att beskriva i denna bakgrund. Vi har belyst demokratiuppdragets problematik 

genom värdekonflikter, spänningar kring demokratiska ideal och värden, värdegrunden, 

begreppsdefinitioner samt arbetsformer. Vidare har vi behandlat svenskämnet för att visa 

vilken potential ämnet har för att arbeta med demokratiuppdraget. 

 

4. Metodologiska och teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer i detta avsnitt presenterar våra metodologiska och teoretiska utgångspunkter för 

uppsatsen samt hur vår arbetsprocess sett ut. 

 

4.1. Litteratursökning 

Vi inledde arbetet med denna uppsats med att göra en litteratursökning för att få en bred 

förförståelse för vårt uppsatsämne. Vi eftersträvade att finna primärkällor i första hand, men 

då något material varit svårt att få tag på har vi valt att tydligt hänvisa till källan genom en 

sekundärkälla. För att förtydliga hänvisningar valde vi att sätta en fotnot vid de böcker som vi 

hänvisar till genom en annan källa så det tydligt framgår vilket verk som åsyftas. Sökningen 

efter material har inneburit letande i biblioteksdatabasen Libris, för att finna litteratur i 

bokform, men även inom databaserna SwePub och Diva, samt sökmotorn google scolar. Detta 

för att finna vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter som berör ämnet. Vi har dels 

försökt skapa oss en bild av demokratiuppdraget som helhet, och dels riktat in oss på 

svenskämnet för senare år/gymnasiet. Dock har behandlingen av demokratiuppdraget inom 
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svenskämnet varit ganska begränsad och av den anledningen har vi försökt överblicka 

litteratur som även behandlar demokratiuppdraget inom andra ämnen. 

De sökord som vi använt oss av är: demokratiuppdraget, demokratiuppdraget + 

svenskämnet, demokrati + svenskämnet, elevinflytande, jämställdhet, mångkultur, 

delaktighet, deliberativa samtal. 

 

4.2. Fenomenografisk ansats 

Då den tidigare forskningen visat hur komplext demokratiuppdraget är och att det finns olika 

tolkningar och aspekter av detta så finner vi det intressant att intervjua lärare och se hur de 

uppfattar demokratiuppdraget och vilket innehåll demokratiuppdraget får i lärares tal om 

detsamma. I vår intervjustudie har vi valt att avgränsa oss till att intervjua lärare inom 

svenskämnet. Då vi vill undersöka lärarnas uppfattningar har vi valt en fenomenografisk 

ansats och intervjuer som metod. Inom en sådan ansats är det centralt att sträva efter att förstå 

och beskriva mening. ”Den fenomenografiska undersökningen handlar om att identifiera 

uppfattningar och att beskriva variationer av uppfattningar” (Alexandersson 1994, s 122). 

Inom denna metod eftersträvas en så bred bild som möjligt av det fenomen som ska betraktas, 

och därför eftersträvas en stor variation av människor till undersökningen. Mona Bendz 

(1995) hänvisar till grundaren av fenomenografin, Ference Marton, som menar att människan 

betraktas som ”en skapande varelse, som med utgångspunkt i sin egen kunskap och 

erfarenhetsvärld aktivt bildar sig en uppfattning av fenomen i livsvärlden och att dessa 

uppfattningar är av intresse att studera” (Bendz 1995, s 45). Här är det således själva 

uppfattningen som är det intressanta. I och med att forskningsinriktningen vill få en så bred 

bild finns det heller ingen direkt sanning. Vidare menar Bendz (1995) att Marton belyser två 

perspektiv: första och andra ordningens perspektiv. Den första ordningen handlar om fakta, 

medan den andra berör upplevelser och uppfattningar. Ett exempel som Bendz (1995) tar upp 

beskriver en paranoid person som upplever att hans kompisar vill honom illa. Faktamässigt 

behöver detta dock inte vara sant, det vill säga sant ur den första ordningens perspektiv. 

Samtidigt bör det inte heller ses som falskt då det faktiskt är så personen upplever det, och är 

därmed sant utifrån andra ordningens perspektiv. I vår undersökning handlar det om 

svensklärarnas uppfattningar om demokratiuppdraget, vilket i vissa fall inte behöver har 

någon grund i styrdokumenten. Det innebär att lärarnas uppfattningar eventuellt innefattar en 

liten del av vad demokratiuppdraget faktiskt innebär. Vi kan då se lärarnas uppfattning av 
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demokratiuppdraget som den andra ordningens perspektiv. Demokratiuppdragets innebörd 

som lyfts i läroplaner och eventuell forskning blir den första ordningens perspektiv. 

 

4.3. Kvalitativ intervju 

Vilmer Andersen & Peter Gamdrup (1994) menar att kvantitativa metoder syftar till att 

objektivt göra ett ämnesområde mätbart och resultatet bör presenteras numeriskt. 

Undersökningarna sker genom en envägskommunikation som helt förs på undersökarens 

villkor som till exempel enkäter. En kvalitativ metod har utgångspunkten att ”varje fenomen 

består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper, och att man därför inte kan mäta 

och väga det” (Andersen & Gamdrup 1994, s 71). Till skillnad från den kvantitativa metoden 

sker en kvalitativ undersökning genom en tvåvägskommunikation som till exempel i en 

intervju (Andersen & Gamdrup 1994). En fenomenografisk ansats bör utifrån ovan nämnda 

beskrivningar ses som en kvalitativ metod då den syftar till att kvalitativt visa variation i 

uppfattningar kring ett ämne och inte kvantitativt göra ett ämne mätbart. Av denna anledning 

har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod i vår uppsats. En kritik som 

dock riktats mot den kvalitativa metoden är att undersökningar byggs på små urval och därför 

inte representerar en större befolkningsgrupp (Trost 2005). Detta är vi medvetna om och vill 

därför påpeka att vår undersökning inte visar hur svensklärare allmänt uppfattar 

demokratiuppdraget, utan endast hur de svensklärare som vi intervjuat uppfattar det. 

 

4.4. Urval 

Jan Trost (2005) menar att det första en intervjuare bör göra vid ett urval, är att välja ut ett 

antal variabler hos intervjudeltagarna av relevans för uppsatsens syfte. Därför valde vi att i 

urvalet av intervjudeltagare inrikta oss på svensklärare som arbetar inom senare år/gymnasiet. 

Då vi valt en fenomenografisk ansats så eftersträvade vi en bredd i urvalet för att få fram olika 

uppfattningar genom att intervjua lärare med olika bakgrunder. De kriterier som vi utgick 

ifrån var att få en bredd i hur länge lärarna har arbetat samt att de arbetar på kommunala 

respektive fristående skolor. Detta är för att det kan ha en betydelse i lärarnas svar. När vi 

beslutat om vilka variabler som skulle vara relevanta för oss valde vi att mejla ut en 

intervjuförfrågan (Bilaga 1) till ett antal lärare på olika skolor. För att intervjusituationen 

skulle få en autentisk karaktär valde vi att inte skicka ut frågorna i förväg, utan bara beskriva 

ämnesområdet övergripande för deltagarna. Detta då vi ville undersöka lärarens uppfattningar 
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om demokratiuppdragets innebörd och vi anser att om vi hade gett läraren frågorna innan 

intervjutillfället så fanns det en risk att lärarna ville framstå som duktiga genom att vara väl 

inlästa på styrdokumenten. Det skulle i så fall kunna ge en felaktig bild av lärarens 

uppfattning eftersom de då kanske berättar mer om vad som står i styrdokumenten än hur 

deras egen uppfattning faktiskt ser ut. 

 

4.5. Genomförande  

Då vi valde att inrikta oss på en kvalitativ metod, och har valt en fenomenografisk ansats så 

ansåg vi att intervjuer bör vara bäst lämpat för vårt syfte med uppsatsen. Trost (2005) menar 

att ”[k]valitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och 

på dessa frågor får man komplexa svar” (Trost 2005, s 7).  Han menar att detta bör resultera i 

att intervjuaren får ett rikt material att granska efter mönster och samband. Steinar Kvale 

(1997) menar att halvstrukturerade intervjuer skapar möjlighet till ett vardagligt samtal, med 

öppna frågor och möjlighet att ställa följdfrågor om intervjudeltagaren skulle behöva utveckla 

sina svar. Då vi eftersträvade en hög validitet valde vi halvstrukturerade intervjuer eftersom vi 

ansåg att intervjuerna på så sätt i grund kunde ses som likvärdiga, men beroende på 

respondentens svar kunde vissa områden fördjupas utan att intervjuerna hamnade för långt 

ifrån varandra. 

Inom en fenomenografisk ansats bör intervjuaren bortse från sin egen förkunskap och 

endast beskriva vad som sägs. Trots det är det ändå viktigt att intervjuaren har en förförståelse 

och förkunskap, vilket Kvale (1997) lyfter genom frågorna vad, hur och varför. I vår 

undersökning var vi därför medvetna om: vad demokratiuppdraget innebär, varför vi skulle 

göra intervjuer samt valt hur vi skulle gå tillväga. Kvale (1997) skriver vidare att intervjuarens 

förmåga att förstå vilken innebörd respondentens svar har är beroende av intervjuarens 

kunskap om såväl ämnesområdet som behandlas, som det samspel som sker mellan 

intervjuare och respondent under intervjun. En intervju bör ses som ett samtal som 

intervjuaren styr för att tillägna sig önskad information av respondenten (Andersen & 

Gamdrup 1994). 

Vi har i vår bakgrund belyst demokratiuppdraget och dess komplexitet för att få en 

förkunskap och utifrån det strukturerad vi upp vår intervjuguide. För att få ett tillräckligt 

omfattande intervjumaterial till uppsatsen valde vi att göra sex stycken intervjuer på cirka 45 

minuter vardera Respondenterna var lärare som undervisar i svenskämnet i grundskolans 
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senare år och på gymnasieskolan. Samtliga svensklärare arbetar på olika skolor i 

Mellansverige. Den första intervjun vi gjorde var en så kallad pilotstudie. Detta gjorde vi för 

att se hur våra frågor besvarades och om vi behövde formulera om dem. Pilotstudien var 

också till för att vi skulle få testa hur det var att ha rollen som intervjuare innan de ”riktiga” 

intervjuerna startade. Trots några mindre omformuleringar bland frågorna efter pilotstudien, 

ansåg vi att vi kunde använda oss av större delen av intervjun. Samtliga intervjuer har spelats 

in på mp3-spelare och transkriberats så att vi på ett lätt och övergripande sätt kunnat använda 

oss av dem i vår studie. 

Trost (2005) lyfter för- och nackdelar med att vara två intervjuare. ”Det kan […] vara 

ett gott stöd att vara två [intervjuare] och om de två är samspelta så utför de vanligen en bättre 

intervju med större informationsmängd och förståelse än endast en skulle göra. Om de ej är 

samspelta blir nog effekten den motsatta” (Trost 2005, s 46). Vi har därför konstaterat vikten 

av att vi båda var närvarande under intervjuerna, och för att undkomma att prata i mun på 

varandra valde vi att dela upp våra uppgifter. En person fick vara huvudansvarig och leda 

intervjun, medan den andra reflekterade kring det som sagts och ställde eventuella följdfrågor.  

 

4.6. Intervjuguide 

Vi valde att använda oss av en tematiskt strukturerad intervjuguide (Bilaga 2) som stöd vid 

intervjuerna för att få med de ämnesområden som var relevanta för oss. Rolf Ejvegård (2009) 

menar att intervjuare som använder sig av ostrukturerade frågor gör omedvetet selektiva urval 

genom att intervjuaren väljer vilka svar han/hon vill följa upp.  

De tematiska områden som vi utgick ifrån i vår intervjuguide var: 

svenskämnesundervisningen, uppfattningar om demokratiuppdragets innebörder samt lärarens 

arbete med demokrati i svenskundervisningen. Vi valde att inleda vår intervjuguide med ett 

antal frågor rörande deltagarens bakgrund, som syftar till att få deltagaren att känna sig 

avslappnad, vilket Kvale (1997) lyfter som en viktig del i en intervju. Då vi valt att använda 

en fenomenografisk ansats tolkade vi inte vårt intervjumaterial utifrån första ordningens 

perspektiv, utan enbart ur andra ordningens perspektiv. Av den anledningen valde vi att ställa 

så kallade kategorifrågor. Dessa frågor ställde vi endast om betydande begrepp som till 

exempel elevinflytande eller medborgarskap nämnts av de lärare vi intervjuade, för att 

svensklärarna ska få möjlighet att förklara hur de uppfattar dessa begrepp. 
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4.7. Transkribering och bearbetning av intervjuer 

Efter att vi genomfört våra intervjuer var det dags att omvandla vårt inspelade material till 

nedskriven text genom en transkribering. Detta för att det skulle bli lättare att bearbeta och 

analysera materialet. Vi valde att i vår transkribering ta bort småord och uttryck som till 

exempel eh och ehm. Detta då vi anser att dessa ord inte är betydelsefulla i det läraren säger 

utan snarare kan ses som störande moment i läsningen av texten. I analysarbetet har vi utgått 

ifrån Mikael Alexandersson (1994) som menar att en fenomenografisk analys genomförs i 

fyra faser. Dessa syftar till att gå från ett helhetsintryck till fördjupning av analysmaterialet. 

Den första fasen syftar till att övergripande få ett helhetsintryck av datainsamlingen, som i 

vårt fall är våra transkriberade intervjuer om svensklärarnas uppfattningar. Som steg två 

menar Alexandersson (1994) att det handlar om att jämföra respondenternas uppfattningar för 

att urskilja likheter och skillnader dem emellan. Detta gjorde vi genom att i punktform skriva 

ner vad varje enskild lärare lyft i sin intervju och på så vis överskådligt se vad lärarna tagit, 

och inte tagit upp. Den tredje fasen i analysen syftar till att kategorisera de olika 

uppfattningarna i så kallade beskrivningskategorier. Alexandersson (1994) menar att dessa 

kategorier bör vara kvalitativt åtskilda så att innehållet inom dessa inte överlappar varandra. 

Han menar vidare att beskrivningskategoriernas innehåll även bör sammanfattas i resultatet så 

att dess karaktär framgår (Alexandersson 1994). Då vi skrivit ner vad lärarna behandlat i 

intervjuerna kunde vi tydligt se vilka centrala begrepp som blivit relevanta att lyfta som 

beskrivningskategorier utifrån våra frågeställningar. Den fjärde fasen handlar om hur 

beskrivningskategorier förhåller sig till varandra. Alexandersson (1994) lyfter två principiella 

fall. Inom den första ses uppfattningarna som likvärdiga och rangordnas därför inte om de inte 

står i relation till aktuell forskning. I det andra principiella fallet så kan uppfattningarna vara 

mer eller mindre omfattande samt att de bygger vidare på varandra. (Alexandersson 1994).  

De beskrivningskategorier som vi kommit fram till följer det första principiella fallet då vi ser 

dem som jämbördiga, och att vi i diskussionen sätter dem i relation till aktuell forskning. 

 

4.8. Validitet 

Validitet handlar om den kvalitet en uppsats har och dess trovärdighet. För att få en så hög 

validitet som möjligt är det viktigt att planera hur arbetet ska läggas upp samt förbereder sig 

väl inför intervjuerna (Kvale 1997). Ett exempel på något som kan minska validiteten kan 

vara urvalet och den eventuella relation som intervjuaren kan ha till den intervjuade. För att få 
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ihop tillräckligt många svensklärare att intervjua har vi fått kontakta tidigare handledare och 

lärare, vilket kan ha en påverkan på intervjuerna. Vi har därför valt att vid ett sådant tillfälle 

låta huvudansvaret för intervjun ligga hos den av oss som inte känt läraren, då det kan ge en 

högre validitet. Dessutom menar vi att vi inte riktigt har haft någon möjlighet att göra ett 

urval. Detta för att det endast var ett fåtal svensklärare som ville och hade tid att delta i 

intervjustudien. Ett annat exempel som kan minska validiteten är att i uppsatsen skriva om 

något som intervjupersonen sagt efter intervjun avslutats och som därför inte finns med på 

inspelningen. Då vi anser att lärare har lyft viktiga aspekter som hon/han inte tagit upp 

tidigare har vi så detaljerat som möjligt antecknat detta för att komplettera analysen. Vi anser 

att validiteten, trots det, blir hög genom att vi antecknat i samtalssituationen. 

Kvale (1997) menar att intervjufrågor bör vara korta och enkla eftersom det annars 

finns risk att det kan uppstå missförstånd och att vi som intervjuare inte får den information vi 

eftersträvar. En medvetenhet om hur frågorna ställs blev då relevant för att vi inte skulle 

påverka den intervjuade och hans/hennes svar. Detta var särskilt viktigt i vårt fall då vi ville 

undersöka lärares specifika uppfattningar. En fördel med att vi valt denna kvalitativa metod 

har dock varit den närhet som funnits mellan oss och respondenten genom ett direkt samspel. 

Vi menar att detta har minskat risken för missförstånd eftersom vi, liksom respondenterna, har 

haft möjlighet att förklara om något verkat oklart.  

 

4.9. Forskningsetiska aspekter 

Vi har under arbetets gång utgått utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 

humanstiska-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Vetenskapsrådet (2002) lyfter det 

grundläggande individskyddskravet i sin rapport. Detta krav är indelat i fyra ”delkrav”, 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Då vi först kontaktade de lärare som vi ville intervjua informerade vi dem om vad vi 

skulle göra och vad syftet med uppsatsen var, att ta del av deras uppfattningar om 

demokratiuppdraget, och även vad deras uppgift i studien var. Vidare förklarade vi att de hade 

rätt att avbryta sitt deltagande innan intervjuerna men också under dess gång, eftersom 

deltagandet hela tiden varit frivilligt. När detta hänt har vi inte försökt övertala dem att ändå 

ställa upp utan endast svarat dem med att tacka för ett eventuellt visat intresse. Vi informerade 

dem även om att intervjun skulle spelas in och hur lång tid som vi uppskattade att det skulle 

ta. Vi förklarade också att intervjudeltagarna skulle vara anonyma i uppsatsen och presenteras 
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under pseudonym för att ingen skulle kunna identifiera dem. För att deltagarna skulle kunna 

vara säkra på detta betonade vi att vi skulle förstöra materialet efter att uppsatsen skrivits 

klart. Eftersom vi lånade inspelningsutrustning från universitetet så var vi noggranna med att 

radera inspelningarna från dessa innan vi lämnade igen dem. Detta för att obehöriga inte 

skulle få tillgång till materialet. Utöver att vi har skrivit om dessa principer i den 

intervjuförfrågan som vi först skickade till intervjudeltagarna, så har vi även informerat 

intervjudeltagarna muntligt om dem vid intervjutillfället. Vi gjorde det för att vara säkra på att 

deltagarna var väl medvetna om vad vårt syfte var och vilka rättigheter de som respondenter 

hade. 

Då samtliga intervjudeltagare var över 15 år så fick de själva avgöra om de ville delta i 

vår studie eller inte. Om de inte varit det så hade vi varit tvungna att kontakta deras 

föräldrar/vårdnadshavare för att få deras samtycke. Men detta var som sagt inte relevant i vårt 

fall. Vi lovade även samtliga intervjudeltagare att skicka ut ett exemplar av vår uppsats till var 

och en av dem. Detta dels för att de ska få se vad vi kommit fram till i vår studie, och dels för 

att de ska vara säkra på att vi låtit dem vara anonyma och att vi inte förvrängt deras svar på 

något sätt i vår uppsats. 

 

5. Svensklärarnas uppfattningar om demokratiuppdraget  

Vi har valt att dela upp analysen i två delar för att så tydligt som möjligt presentera det 

material som våra intervjuer resulterat i. Del 1 behandlar svensklärarnas uppfattningar om 

demokratiuppdragets innebörd och därmed den första av våra frågeställningar. Del 2 

behandlar svensklärarnas uppfattningar om sitt arbete med demokrati i undervisningen. I 

denna del går vi först in på det som rör vår andra frågeställning, om hur lärarna uppfattar att 

de skapar tillfällen för att utveckla elevernas demokratiska kompetens i sin undervisning och 

avslutar med att lyfta hur lärarna motiverar detta. Innan vi kommer in på analysen vill vi kort 

presentera våra respondenter enligt följande:  

Lars arbetar på en gymnasiefriskola och har arbetat som svensklärare i 10 år. Intervjun 

med Lars genomfördes som en pilotstudie, men då vi endast gjort små justeringar i 

intervjuguiden efter denna intervju så kan vi använda en stor del av detta material. 

Maria arbetar på en kommunal högstadieskola och har arbetat som svensklärare i 10 år. 

Torkel arbetar på en gymnasiefriskola och har arbetat som svensklärare i 12 år.  
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Anna arbetar på en kommunal gymnasieskola och har arbetat som svensklärare i 17 år. 

Margareta arbetar på en kommunal högstadieskola och har arbetat som svensklärare i 32 år. 

Erik arbetar på en gymnasiefriskola och har arbetat som svensklärare i 4 år. 

 

5.1.  Svensklärarnas uppfattningar om demokratiuppdragets innebörd 

Denna del syftar till att presentera ett antal beskrivningskategorier som de intervjuade 

svensklärarna beskriver som innebörder i demokratiuppdraget. 

 

5.1.1. Värdegrunden 

Ett flertal av svensklärarna lyfte värdegrunden som ett central innehåll i skolans 

demokratiuppdrag, och respondenten Margareta nämner det kort i samband med att hon 

beskriver ämnet livskunskap. Inom det ämnet tas värdegrunden upp genom att elever får i 

uppgift att ta ställning i olika frågor. Det kan handla om droger eller om hur människor bör 

bete sig mot varandra. Även Lars tar upp värdegrunden och menar att arbetet med 

demokratifrågor, värderingar och normer är jätteviktigt. Han berättar om att han brukar ha 

med ett moment i början av en kurs som behandlar mänskliga rättigheter, och utifrån de 

texter, filmer och diskussioner som de haft får eleverna till slut välja ett område inom 

värdegrunden som de vill fördjupa sig inom. Dock menar han att begreppet värdegrund kan 

vara svårt och därför bör begreppet definieras för att eleverna ska förstå vad det handlar om, 

men att det då blir hans tolkning av begreppet. När vi frågar vad hans tolkning av begreppet 

värdegrund är så säger han:”[j]a det är ju allting med allas lika värde, jämlikhet, 

mångkulturalism, värderingar, normer” (Lars). 

Även Erik betonar vikten av att arbeta med värdegrunden, att det är bland det viktigaste 

att arbeta med inom demokratiuppdraget. ”Om de struntar i att rösta eller struntar i att 

engagera sig, det är väl inte hela världen men… liksom en bra värdegrund påverkar ju hela 

samhället på ett sätt om man har det” (Erik). Han beskriver värdegrundens innebörd som att 

eleven ska ha ”[r]espekt åt andra. Vi jobbar ju mycket med rasism. Att man inte ska ha såna 

åsikter. Och såna här klassiska, allas lika värde och så där” (Erik). Erik berättar även att de 

har värdegrundsdagar på skolan. Han berättar vidare att arbetet med sådana frågor ständigt 

kommer upp inom svenskämnet vid läsning och diskussion kring saker och att det därför inte 

behövs ett speciellt arbete med det. Ett exempel som Erik lyfter är om en text som eleverna 
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får läsa berör rasism och att det då kan finnas elever som inte har värderingar som 

överensstämmer med skolans värdegrund, vilket gör att en diskussion kring det kommer 

igång. Han berättar även att han brukar ha med ett moment om pressetik där eleverna får 

arbeta med olika case där presskåren brutit mot sina etiska regler. Även Maria talar om en 

demokratisk värdegrund och hon ser innebörden av denna som:  

 

Ja, värdegrund. Ja men det är ju just… att bli en demokratisk medborgare någonstans vilar 

ju på att man har någon demokratisk värdegrund. Ett visst tänk, hur man som människa ska 

vara och agera och resonera för att bli en människa som kommer fungera i samhället och 

just då menar jag just så här att man tar hänsyn och visar respekt och såna grejer. Och vågar 

ta för sig (Maria). 

 

Torkel tar upp värdegrunden som en grund för den uppförandekod som skolan har. I den 

menar han att det dels handlar om detaljer kring nedskräpning, men också i hur eleverna ska 

vara mot varandra, vad de får och inte får göra eftersom det i slutänden handlar om elevernas 

demokratiska värderingar. ”En medveten människa tror jag beter sig mer demokratiskt än en 

omedveten människa, alltså är samtalet väldigt viktigt anser jag. Snarare än att man pluggar 

på till ett prov som handlar om vad demokrati är” (Torkel). 

Att vara en demokratisk medborgare kommer Maria in på i samband med delaktighet. 

Då vi ställer följdfrågan om vad det innebär att vara demokratisk medborgare så svarar hon att 

”[d]et är nog att man känner en trygghet i att vara delaktig i saker och ting. Att man vågar 

vara det, att man vågar ta för sig och att man låter andra människor runt omkring sig vara 

delaktiga och ta för sig på lika villkor” (Maria). Hon menar att det är viktigt att jobba med 

delar som till exempel hur eleverna bör bete sig under muntliga presentationer. Att då våga ta 

för sig och lyssna på andra ”för att i slutändan få demokratiska medborgare” (Maria). Hon 

menar att en demokratisk medborgare vilar på en demokratisk värdegrund och i den så ingår 

det småbitar som att våga ta för sig, men också att visa hänsyn och respekt mot varandra.  

Respondenterna lyfter tillsammans en bred innebörd av värdegrundsbegreppet, allt från 

uppförande till att vara demokratiskt medveten. Några av dem menar att värdegrunden är den 

främsta delen av demokratiuppdraget som lärare bör arbeta med. 

 

5.1.2.  Elevinflytande och påverkan 

Nästan alla lärare tog upp begreppen elevinflytande och påverkan, och betonade det som en 

viktig del i demokratiuppdraget. Respondenten Anna lyfter elevens inflytande i skolan och 
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undervisningen och hon menar att den skola hon jobbar på inte pratar om demokrati, bortsett 

från när det gäller elevinflytande. Hon utvecklar inte hur skolan arbetar med det, men hon 

förklarar att det handlar om medskapande. Hon menar att undervisningen ska anpassas efter 

eleverna och att lärarna hela tiden bör stämma av med eleverna hur det går.  

 

Det här med Brott och Straff som de tyckte var väldigt tung och jobbig. Vi prövade fram 

olika sätt att närma oss verket då och det verkar som att det här tillslut var något som vi 

ändå landade på. Så att… Det hade kunnat se annorlunda ut men tillsammans med eleverna 

har vi kommit fram till det här sättet (Anna).  

 

I detta fall anpassade Anna sin undervisning efter eleverna så att de skulle förstå. På detta sätt 

får eleverna vara med och påverka undervisningen. Erik menar att demokratiuppdraget syftar 

till att förbereda eleverna för att rösta och att de bör engagera sig i samhället till den grad att 

de har en åsikt om vem som bör styra landet. Han betonar även att eleverna bör ha en 

värdegrund som följer ” de riktlinjer som finns” (Erik). Vidare menar han att elevinflytande 

innebär att eleverna får möjlighet att påverka undervisningen i så stor utsträckning som 

möjligt, utan att kursmålen kommer i skymundan. Han menar att genom att få eleverna att 

engagera sig blir det lättare att undervisa dem. 

Maria använder begreppet påverkan. Eleverna ska få möjlighet att var med och 

bestämma upplägget på undervisningen, liksom Anna ovan förklarat. Maria menar att hennes 

elever har mycket tankar och idéer. Det arbetar lärarna mycket med på hennes skola då de 

uppmärksammat begreppet entreprenörskap i läroplanen. Maria lyfter också svårigheter som 

hon kan möta då hon låter eleverna vara med och påverka. Ibland kanske de kommer med 

idéer som inte är genomförbara.  

 

För det är ju det, det kan ju annars vara problemet att man lägger ut det på eleverna […] 

Vad vill ni göra, hur vill ni att det ska vara. Och så har man elever som kanske inte har 

kommit så långt i sin utveckling att man fixar bolla på den nivån som högstadielärare 

kanske förväntar sig. Så man ställer en fråga på en viss nivå så får man svar på en annan 

nivå då. Så att ibland får man anpassa sig. Ge dem det utrymme som de klarar av (Maria). 

 

Samtidigt som hon lyfter hur viktigt det är att eleverna får vara med och påverka är det också 

viktigt att eleverna lär sig att göra saker som de blir tillsagda att göra. ”Du måste ju ha 

förmågan att kunna ta för dig och våga komma med tankar och idéer i alla möjliga 

sammanhang, både på hemmaplan och inom jobb och karriär. Men också att du klarar av att 

stå tillbaka, att göra det som du blir ålagd att göra” (Maria). Margareta nämner inte begreppet 

påverka, men hon berättar om en situation då hon lät eleverna bestämma vad de skulle göra. 
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Hon gav förslag som till exempel grupparbete. Någon av eleverna tyckte att de skulle forska 

om något och så blev det. Även Lars lyfter påverkan och beskriver sitt arbete med det som att: 

 

[J]ag brukar skissa upp alltså förslag på moment som, ja det här bör ingå. Men hur vi gör 

det och när vi gör det står det ingenting om. Och det får de vara med och påverka så att jag 

kan ta fram ett förslag och ha en idé och så bollar jag den med kursgruppen. Och då kanske 

de tycker ja med det här, kan vi inte göra så här istället? Jovisst, och då får jag gå hem och 

ändra på någonting (Lars).  

 

Vidare menar Lars att en anledning till att han valt att lägga upp undervisningen på ett sådant 

sätt är att han ser det som att elever som går en kurs ska få behållning av den, och det genom 

att de får påverka undervisningen. Han menar att även examinationsformen för ett moment är 

något som eleverna bör ha möjlighet att påverka som exempelvis seminarieform, muntliga 

smågrupper, eget arbete eller prov. Lars menar att det händer att elever vill välja olika 

examinationsformer och att även om det innebär mer arbete för honom så tycker han att det är 

bra för att eleverna ska få ett utbyte av kursen. Han menar även att genom att eleverna får vara 

med och tycka till så blir det svårare för eleverna att komma och säga att de inte har hunnit 

eller liknande. Lars lyfter också bedömning av arbetsinsatser. När det är dags att avrunda en 

kurs gör han en bedömning av elevernas arbetsinsatser och kunskaper, men han betonar även 

att eleverna bör bedöma honom och hans arbetsinsats. Av den anledningen låter han sina 

elever göra en utvärdering efter varje kurs där de får möjlighet att ge honom tips på vad han 

skulle kunna förbättra i kursen. På det sättet kan eleverna påverka Lars undervisning. 

När vi frågar Maria om vilka svårigheter hon ser med att arbeta med demokratiuppdraget i 

svenskundervisningen svarar hon att det är när eleverna kommer med bra idéer som inte är 

genomförbara. Det kan till exempel handla om att eleverna vill producera en film till en 

redovisning men att det inte finns några kameror de kan använda eller att det inte finns 

tillräckligt med tid på schemat. 

 

[O]ch då blir de, de kan bli ganska irriterade för att de har ju faktiskt kommit med konkreta 

idéer och det borde vara genomförbart. Men det går inte schemamässigt eller personalbrist 

eller ekonomiska förutsättningar sätter stopp för det. Det är jättetråkigt när man sitter 

liksom på små guldkorn så där och så går det inte att genomföra det och det är inte så lätt 

att förklara heller. (Maria). 

 

Hon lyfter även att en del skolor har mer förutsättningar att låta sina elever utföra dessa idéer. 

Eleverna på skolorna har kanske den utrustning som behövs hemma, vilket innebär att skolan 



 

36 

 

inte behöver stå för det. Elever på andra skolor har kanske inte denna utrustning och ”då ska 

skolan stå för det för att man ska kunna genomföra vissa grejer” (Maria). 

Svensklärarna lyfter inom begreppen elevinflytande och påverkan elevens möjlighet att 

ta ansvar för och ha åsikter om sin undervisning. Vidare lyfts svårigheter med att inte kunna 

genomföra de förslag som eleverna har kring undervisningsinnehåll och arbetsform. 

 

5.1.3.  Elevrådet 

Flertalet lärare ansåg att elevrådet var en god möjlighet för eleverna att demokratiskt påverka 

skolans demokratiarbete. På frågan om vad demokratiuppdraget har för innebörder lyfter 

Maria elevrådet. 

 

De har elevråd som är fungerande och... Så där vet jag att det kommer upp ganska mycket. 

Vi har mentorstid en gång i veckan där eleverna får ta upp saker som man kanske ska gå 

vidare med till elevrådet eller som jag ska ta upp i arbetslaget och sådär. Så jag tycker att 

den dialogen funkar ganska bra och den är ganska viktig för demokratiuppdraget som vi har 

i skolan. Dels är det smågrejer som genomsyrar undervisning men också på ett större plan. 

Och det tycker jag att det finns utrymme för här.  Det är väldigt viktigt. De växer ganska 

mycket(Maria). 

 

Maria lyfter elevrådet som ett forum där eleverna får möjlighet att påverka. Hon anser att det 

är viktigt att eleverna förstår vikten av att vara aktiv i sådana sammanhang för att på det sättet 

skapa möjligheter till att påverka (Maria). Hon menar att elevernas påverkan är viktig 

eftersom de ser saker som inte lärare ser. ”Vi tänker inte på det för vi är vuxna och vi är lärare 

och jobbar utifrån en aspekt och deras vardag är ju i skolan. De har både fritid och 

undervisning här samtidigt” (Maria). 

Elevrådet är också något Torkel pratar om då han ska förklara hur skolans arbete med 

demokratiuppdraget ser ut. Han menar att eleverna på den skola han jobbar på är och 

uppmuntras att vara aktiva för att de ska kunna utveckla saker och ting. Han berättar om hur 

eleverna på skolan själva har ”format om elevrådet och gjort det till något annat än vad det 

traditionella elevrådet är” (Torkel). Även Erik tar upp elevrådet som en möjlighet för eleverna 

att påverka. Utöver det betonar han även vikten av att eleverna ska få möjlighet att påverka de 

kurser som de läser i form av att eleverna får tycka till om hur de vill arbeta med olika 

kursmål. På frågan om vad demokratisk kompetens innebär så menar Erik att:  

 

Det låter ju som att man ska kunna… agera på ett demokratiskt sätt. Till exempel… att man 

låter majoriteten styra. Men sen, det är ju klart, som lärare så får man ju frångå det ibland, 

eller ganska ofta. Eftersom… det alltid blir en avvägning mellan elevinflytande och 
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kursmål och att man faktiskt måste lära sig också. Ibland går det inte hand i hand riktigt 

(Erik). 

 

Erik tar även upp kursutvärderingen som ett sätt för eleverna att säga vad de tycker samt 

skolval som hålls samtidigt som riksdagsval. På frågan om demokratiuppdragets innebörd 

svarar Torkel att det handlar om att få sina elever att förstå att ”demokrati inte innebär att jag 

får göra vad jag vill. Men samtidigt förstå att det finns väldigt mycket som jag får göra” 

(Torkel). Han betonar även vikten av att kunna ”visa upp sig själv och visa att man har rätt att 

beskriva sig själv som en bra person” (Torkel). 

Lärarna lyfter elevrådet som ett forum där eleverna har möjlighet att aktivt påverka 

skolan. De menar även att eleverna får lära sig att demokrati handlar om att ibland få sin vilja 

igenom, och ibland inte.  

 

5.1.4. Delaktighet 

Några av respondenterna lyfter begreppet delaktighet som en motsvarighet till elevinflytande 

Anna beskriver innebörden av demokratiuppdraget som att ”eleverna ska vara delaktiga och 

medskapande”, vilket hon menar är elevinflytande. Hon fortsätter att förklara att hon inte 

lyfter demokrati utifrån ett samhällsperspektiv i sin undervisning om det inte blir aktuellt i 

samband med att eleverna läser böcker eller liknande. Maria lyfter också elevers deltagande i 

undervisningen och ger ett exempel då eleverna får vara med och bestämma över en 

redovisning.  

 

Det är ju en sån här väldigt basic grej och det tycker jag, vi tycker att det är skönt som 

lärare att kunna ha den dialogen med eleverna. Sen så är jag alltid med och styr när det är 

på den nivån ofta lite att ni har de här sätten att redovisa och välja mellan. Nu har jag sjuor, 

jag pratar om sjuor. Och hur vill ni ha det just nu? Vad passar er bäst just nu? Ska vi 

redovisa det här muntligt, skriftligt, i bokform, i planschform, i teaterform och så vidare. Så 

har jag några. Det är ju en väldigt enkel form av demokrati så i klassrummet. Och där 

tycker de ju om att få vara med och vara delaktiga (Maria). 

 

På frågan vad demokratisk kompetens hos eleven innebär svarade Maria att det är att ”vågar 

vara delaktig” (Maria). Detta tog hon upp vid flera tillfällen under intervjun och hon beskriv 

innebörden av begreppet som att eleverna känner att de ”får vara med och bestämma” 

(Maria). Hon berättar att hennes elever vill vara delaktiga i undervisningen. De vill få 

möjligheten att få säga hur de vill jobba och då krävs det en dialog mellan lärare och elever. 

Maria lyfter också fördelar med ämnet svenska i samband med elevernas delaktighet. Bland 
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annat menar hon att svenskämnet inte har lika mycket ämnesstoff att jobba med som i andra 

ämnen.  

 

Jag tror att det kan vara svårare, eller inte svårare men du har inte samma arena att jobba på 

när du kommer till ett ämne med mycket ämnesstoff för då är ju ämnesstoffet redan bestämt 

och så. Vi läser böcker nu till exempel och vad de läser är för mig inte relevant utan att de 

läser och så. Och bara en sån grej kan ju vara väldigt reglerat i ett annat ämne (Maria).  

 

Detta ger en större möjlighet för eleverna att vara delaktiga i undervisningen, menar hon. 

Detta är även något som Lars betonar. Han menar att han därför får större utrymme att arbeta 

med teman som tar upp olika frågor som rör demokratiuppdraget. Det kan handla om 

ungdomar idag, arbetslöshet och könsrelaterade genusfrågor. ”Och då är det oftast att ibland 

kanske man bara snubblar över någon aktuell artikel man läser eller något som debatteras i 

samhället. Och så får man en idé och så börjar man leta lite material och ett upplägg och så 

där” (Lars). Även Anna lyfter delaktighet. Hon vill att hennes elever ska vara delaktiga i 

undervisningen och vid ett par tillfällen säger hon att ”min undervisning ser ut så att eleverna 

bidrar ju precis lika mycket som jag själv” (Anna). 

Respondenterna menar att delaktighet handlar om att eleverna få vara med och 

bestämma hur de vill arbeta med ett visst innehåll. De lyfter även fördelen med att de inte har 

så mycket ämnesstoff, utan att de har möjlighet att välja vad de vill arbeta med. 

 

5.1.5. Respekt och bemötande 

Flera lärare tar upp respekt och hur vi ska bemöta andra människor. Maria lyfter social 

kompetens och med det menar hon förmågan ”att kunna respektera andras åsikter” (Maria). 

Hon betonar vikten av att eleverna inte ska vara dömande på förhand, visa hänsyn och inte 

bara tänka på sig själva. Hon syftar på ämneskunskaper då hon säger att ”[d]et andra kan man 

lära sig men har man ingen social kompetens och så, då ligger man risigt till” (Maria). Då kan 

det till exempel vara svårt att få jobb, menar hon. Jobb och arbete tar även Torkel upp. Han 

menar att det personliga mötet är väldigt viktigt vid en anställning och därför är det viktigt att 

eleverna får lära sig hur man ska bemöta varandra och respektera andra för deras åsikter. Både 

Maria och Erik lyfter respekt i samband med demokratisk värdegrund. Erik säger endast att 

det handlar om att respektera varandra, medan Maria drar kopplingen till att vara en 

demokratisk medborgare och att ha social kompetens. Hon menar vidare att det innebär att ta 

hänsyn och visa varandra respekt. Margareta lyfter respekt som svar på frågan om vad det 
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innebär att ha demokratisk kompetens. Hon menar att eleverna ska uppföra sig med respekt 

mot andra människor och det handlar inte om en respekt som anpassas efter organisationen, 

där de visar respekt för att det förväntas av dem. Hon eftersträvar istället att eleverna ska visa 

varandra respekt också då lärare inte ser dem. ”Då är man demokratisk” (Margareta).  

Lärarna lyfter vikten av att respektera andras åsikter genom att inte döma andra på 

förhand. Att eleverna utvecklar en social kompetens tas även upp då det handlar om framtida 

jobb. 

 

5.1.6. Jämställdhet, mångkultur och mångfald 

Några av svensklärarna tar upp jämställdhet och mångfald som viktiga fokuspunkter att arbeta 

med i undervisningen, och respondenten Lars lyfter mångkultur i intervjun. Han menar att 

Sverige är ett mångkulturellt land, vilket han förklarar med att det idag är självklart att 

befolkningen har olika kultur, bakgrund och kommer från olika länder. Detta är inget konstigt 

eftersom vi har mycket utbyten och kontakt med människor i andra länder. Även Anna lyfter 

mångkultur i samband med att hon beskriver sin klass, som består av elever från olika länder 

och med olika kulturer. Anna tar även upp mångfald och menar att hon lägger mycket i det 

begreppet. 

 

[M]ångfald handlar om att på något sätt göra alla röster hörde, alla grupper av samhället 

representerade och alla får vara med och bidra och bygga… Så kan gälla gender det kan 

gälla […] sexuell läggning eller ja. Ung, vuxen, gammal. Alla de här 

diskrimineringsgrupperna (Anna, s 7).  

 

Hon anser att det är väldigt viktigt och nyttigt för eleverna att möta människor med annan 

bakgrund och detta arbetar hon med i sin undervisning genom diskussioner samt frågor som 

berör detta i litteraturen. Det kan till exempel vara frågor som rör klassproblematik, religion 

eller sexuell läggning. Även Margareta tar upp liknande frågor i sin undervisning. I intervjun 

lyfter hon framför allt begreppet jämställdhet och hon berättar om ett projekt där hon bland 

annat jobbat med könsroller och jämställdhet i film och litteratur inom en viss genre. Hon 

menar att jämställdhet innebär att alla ska ha lika möjlighet, både då det gäller att nå målen 

och att bli sedd och hörd. Hon förtydligar att det dock inte innebär att alla ska få lika mycket 

hjälp utan att hon måste ta hänsyn till elevernas bakgrund. ”En del behöver mer hjälp och då 

kan det se orättvist ut så att säga utåt sett. Men alla, de har olika bakgrunder och man måste 

försöka hjälpa utifrån deras förmåga så att säga” (Margareta). Hon förklarar vidare att det på 

skolan finns klasser där majoriteten är pojkar och hon menar att hon som lärare måste vara 
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väldigt observant för att flickorna inte ska bli undanskuffade. Detta är något som också Erik 

tar upp. Han menar att det kan vara svårt att lyfta könsaspekten då det är så få flickor i 

jämförelse med pojkar, eller då det i vissa fall kanske inte finns någon flicka i klassen. ”Ibland 

när vi ska ha diskussioner om kön, då blir det ju jag mot klassen i stort sett. Det blir ju lättare 

om man har några tjejer som kan ta sitt parti och det blir uppdelat som det ofta blir. Så det kan 

vara svårt. Men det är ju. Det går inte att göra så mycket åt” (Erik). Liksom Margareta lyfter 

även Lars begreppet jämställdhet. Han menar att begreppet betyder att alla ska ha samma 

möjligheter och att alla är lika mycket värda. Till skillnad från Margareta menar han att det 

gäller män och kvinnor, allas lika värde oavsett kön. Han ställer sig frågan vad som är manligt 

och vad som är kvinnligt utan att besvara den.  

Torkel berättar att han jobbar med manligt och kvinnligt i samband med sociolekter. 

Han menar att män och kvinnor uttrycker sig på olika sätt och ställer sig ett antal frågor om 

hur vi reagerar om män talar på ett sätt som anses vara kvinnligt och tvärt om. ”Hur agerar en 

man egentligen, som ett maktmedel använder språket. Hur gör han? Kan en kvinna agera 

utifrån språket som ett maktmedel? Hur reagerar man på den typen av diskussioner?” 

(Torkel). Som vi nämnt ovan lyfter Erik värdegrunden som en viktig del i skolan och i hans 

undervisning. Han nämner till exempel de rasistiska åsikter som kan förekomma i hans klass 

och hur han i diskussioner jobbar med detta. ”[E]n del elever har inte värderingar som 

stämmer överens med… vad som är gällande, eller vad man ska säga” (Erik).  

Inom begreppen jämställdhet och mångfald lyfter lärarna problematiken kring att ge elever 

utrymme i klassrummet på grund av könsfördelningen. Kvinnligt och manligt lyfts även som 

ett undervisningsinnehåll. 

 

5.1.7. Att utveckla elevers läs- och skrivförmågor 

Alla intervjuade svensklärare lyfter hur viktigt det är att eleverna får verktyg, färdigheter och 

förmågor. Lärarna använder olika begrepp, men det handlar om att läsa och skriva. I den del 

av intervjun där vi frågar specifikt om svenskundervisningen så är det förmågan att kunna läsa 

och skriva som betonas. Erik menar att dessa förmågor är väldigt viktiga. Det räcker inte bara 

med att eleverna kan läsa utan de måste även kunna läsa kritiskt. Detta tar han upp i samband 

med att han betonar valet och partipolitik. Margareta menar att det till och med är det 

viktigaste. ”Och naturligtvis också tala men i första hand läsa och skriva” (Margareta). Hon 

understryker att läsförståelsen är viktig, att eleverna förstår det de läser. Hon nämner också 
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subjekt och predikat, men förklarar att hon inte tycker att det är så viktigt, ”inte för livet men 

ibland för att klara av vissa saker i sin vidare utbildning”(Margareta). Däremot menar hon att 

det som eleverna behöver kunna i det fortsatta livet är att de förstår vad de läser, att de kan 

skriva samt att de vågar prata.  

 

Det roligaste med att undervisa i svenska, det är ju det är ju faktiskt läsn, när vi läser och 

pratar. Då vi gör något av den gemensamma upplevelsen. Att diskutera och man kommer in 

på jätteviktiga saker om livet och det är med värdegrunden och även deras… det de går och 

funderar på och det är så lätt i svenska att komma in på någonting utifrån det man läser. 

Hur man ska vara mot varandra och det är verkligen. Och det är roligt (Margareta). 

 

Dessa förmågor lyfter även Maria då hon anser att det är viktigt att eleverna lär sig skriva, 

men också att anpassa skriften efter vilket sammanhang och situation de befinner sig i. Hon 

menar också, liksom Margareta att just läsförståelsen är viktig. Detta då det genomsyrar all 

undervisning och alla ämnen, men också allting i vardagslivet.  

Torkel och Anna menar att svenskämnet i första hand syftar till att utveckla förmågor, 

som till exempel att kunna formulera sig i tal och skrift. Torkel lyfter även faktabasen, men 

förklarar att den kan försvinna medan förmågorna finns kvar. Anna menar att 

färdighetsträningen är väldigt viktig, att eleverna kan uttrycka sig väl muntligt och skriftligt 

samt att eleverna blir språkligt medvetna. Torkel menar att ”livet handlar om att ta sig fram i 

livet”, vilket eleverna gör med hjälp av de olika förmågorna. ”Man gör det genom att skriva, 

man gör det genom att läsa till sig information, man gör det genom att kunna framföra saker 

och ting muntligt” (Torkel). Han lyfter också verktyg, om att han som lärare och 

”demokratifrämjare” ska ge eleverna detta för att de ska kunna driva demokratin framåt. 

Dessa verktyg är de förmågor han nämner; att kunna formulera sig och uttrycka sig rätt. Det 

kan också handla om att presentera sig på ett bra sätt i en jobbansökan eller liknande. ”För det 

är en demokratisk rättighet att jag ska kunna presentera vad jag faktiskt är bra på, inte minst är 

det en känslomässig sak, att lära sig att våga göra det (Torkel). Även Erik använder begreppet 

verktyg och menar att det där ingår att eleverna ”lär sig analysera, läsa, skriva, prata… att de 

är kritiska” (Erik). Vidare menar Erik att demokratiuppdraget kommer till uttryck i hans 

undervisning genom att ”det uppstår diskussioner kring värderingar och samhället i stort, 

kommer ju in när man läser litteratur. Sån här argumentation. Till viss del är det ju också det 

här med att se igenom propaganda. Att, det tränar vi också på, att ifrågasätta saker” (Erik). 

Lars menar att enligt det gamla systemet så handlade A-kursen i svenska om att bekanta 

sig med olika textgenrer. Det handlar om att ”[l]äsa, kunna analysera innehåll, förstå innehåll, 
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skriva mycket i olika genrer också” (Lars). I B-kursen handlar det om att fördjupa elevernas 

kunskaper, men att även litteraturdelen kommer in. Lars betonar vikten av att få in läsvanan 

också som en del av undervisningen. 

 

Dem ska läsa. Och då när man får en ny kursgrupp som man aldrig haft då är det liksom 10 

sidor och dem svimmar. Sen efter ett tag, ja då 30 sidor, ja det är väl okej. Till slut är det en 

hel bok. Det är lite så man får jobba (Lars). 

 

Lars belyser läsloggen som ett sätt att bearbeta läsningen genom att eleverna får skriva ner 

sina förväntningar på boken och enligt en modell analysera den. Detta ska slutligen resultera i 

någon muntlig examination som bokseminarier eller smågrupper. Vidare menar Lars att 

”[m]an kan ju göra det enkelt för sig och säga, man kan ju läsa noveller det står ju inte så noga 

vad man ska läsa. Jag tycker det är jätteväsentligt att få dem att läsa överhuvudtaget” (Lars). 

Svensklärarna lyfter förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt, och flera av dem 

menar att det är genom läsningen som diskussioner kring olika områden startas. 

 

5.1.8. Att utveckla elevers kommunikativa förmågor 

Alla lärare tar upp kommunikation i någon utsträckning, och det är genom både samtal och 

skrift som detta uppmärksammas. På frågan om vad som är viktigt innehåll i 

svenskundervisningen lyfter Anna kommunikation i både skriftlig och muntlig form samt 

språkets betydelse. Hon menar att demokratisk kompetens innebär att ha tillgång till ett språk. 

”[J]ag tycker att ha tillgång till ett språk är en demokratisk rättighet för det handlar ju om att 

ha ett språk för att göra sig hörd i samhället” (Anna). Det krävs ett språk för att kunna 

kommunicera, vilket Anna betonar. Hon ställer sig positiv till att retorik kommit in i svenska 

steg 1 på ett sätt så att de kommunikativa färdigheterna lyfts fram.  Hon menar att ”om vi ska 

kunna skicka med något till eleverna som de har glädje och nytta utav när vi släpper dem 

härifrån, när de är klara med sin utbildning så är det mest såna saker” (Anna). Muntlig 

kommunikation är även något som Margareta är inne på då hon lyfter vikten av samtalet. Hon 

anser att samtalet är jätteviktigt eftersom det skapar en gemensam upplevelse.  

 

I en klass har man ju barn som representerar hela samhället. Från de som har mammor och 

pappor som sitter i fängelse till de som har högt utbildade akademiska föräldrar. Och det 

[klassrummet] är ju enda stället i samhället som de människorna möts egentligen, inom fyra 

väggar. Och alla är lika mycket värda och allas åsikter är lika mycket värda. Så det får man 

inte missa, det där mötet (Margareta). 
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Margareta betonar även att det är viktigt att uppmuntra eleverna så de vågar prata och uttrycka 

sig och på så sätt stärka självförtroendet hos dem. Även Torkel lyfter kommunikationen och 

menar att han lägger stor vikt vid den muntliga presentationen. ”Så den muntliga förmågan, 

förmågan att uttrycka din åsikt… förmågan också att låta andra uttrycka sig muntligt och 

respektera deras åsikter i diskussioner, i muntliga redovisningar” (Torkel). Lärarna lyfter 

främst den muntliga kommunikationen i form av samtal och diskussioner men även det 

skriftliga nämns. 

Erik och Margareta betonar att demokratiuppdraget ger möjlighet till samtal och 

diskussion. Margareta syftar på de samtal som kan uppstå i samband med att de läst litteratur, 

eller sett en film. Erik anser att diskussioner är viktigt, men han ser även svårigheter med att 

använda det i sin undervisning. Han menar att det kan vara jobbigt att diskutera frågor med 

eleverna som har åsikter som inte stämmer överens med den värdegrund som skolan har och 

då dessa åsikter är väldigt starka. Det kan till exempel handla om rasism eller liknande frågor. 

Lars betonar att han vill ha mycket diskussioner i sin undervisning och Maria lyfter dialogen 

mellan lärare och elev för att göra eleverna delaktiga. Då det gäller svårigheter i diskussioner 

menar Anna att det är en mognadsfråga. Hon förklarar att nivån på diskussionerna hon har i 

årskurs tre på gymnasiet är högre än när hon diskuterar i årskurs ett och av den anledningen 

har hon valt att under första året satsa mer på att eleverna ska få verktygen, vilket också 

inbegriper redskap till att analysera och som eleverna sedan kan använda i diskussioner och 

liknande.  

Svensklärarna betonar främst samtalet och diskussionens plats i undervisningen och 

flera av dem menar att det då handlar om att eleverna bör lära sig att ta plats och våga uttrycka 

sin åsikt. 

 

5.2. Lärarnas uppfattningar om sitt arbete med demokrati i svenskundervisningen  

I denna del behandlar vi svensklärarnas uppfattningar om sitt arbete med demokratiuppdraget. 

Vi kommer även att belysa hur lärarna motiverar sina val av undervisningsinnehåll och metod 

för en djupare förståelse av deras arbete med demokratiuppdraget. Vi inleder avsnittet med att 

lyfta några övergripande uppfattningar från respondenterna. 

Lars, Maria och Torkel anser att demokratiuppdraget bör genomsyra hela verksamheten, 

och Erik menar att han aldrig tänker att han ska jobba med demokrati utan att det kommer 

”naturligt”. Han menar att om det finns vissa saker som han märker att eleverna behöver 
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arbeta med, som till exempel värdegrunden så tar han upp det, men han ser det inte som att de 

då arbetar med demokrati. Erik ställer dock frågan ”Vad är inte demokrati?” och menar att det 

mesta är det. På frågan om vilket utrymme demokratiuppdraget får i svenskundervisningen 

svarar Torkel att det ligger underbyggt i hela ämnet. Han förklarar att han inte säger att det 

handlar om demokrati men att det ändå finns där. Det handlar om förmågorna som han lyfter 

som viktiga delar i sin undervisning. Han vill att hans elever ska förstå att de duger som de är, 

att de ska vara drivna och företagsamma. För att eleverna ska komma dit använder Torkel ett 

arbetssätt där eleverna får lära sig att ta ansvar och att bemöta andra människor. På samma 

fråga svara Anna att hon inte vet vilket utrymme demokratiuppdraget får i hennes 

undervisning. Hon menar att hon inte medvetet lyfter in demokratiuppdraget i 

undervisningen, men att det ständigt finns där genom att hon låter eleverna diskutera kring 

läsning av litteratur som tar upp etiska värderingar och att eleverna då får pröva sina tankar 

och åsikter på varandra. Hon menar att om eleverna får ha gruppdiskussioner utan lärare, så 

kan de reflektera kring existentiella problem utan att läraren kommer och tar över (Anna). 

Hon menar vidare att svenskämnet är den typen av ämne då detta är möjligt och att det då 

kommer in naturligt i undervisningen. Efter vi avslutat intervjun med Maria så säger hon att 

det är svårt att komma ihåg exakta formuleringar som är skrivna i styrdokumenten. Hon 

menar att det främst är de kriterier som eleverna ska klara av som hon minns, eftersom dessa 

tas upp konkret i undervisningen. De kriterier hon syftar på är de ämneskunskaper som 

eleverna bör tillägna sig och att det andra, det vill säga demokratiuppdraget, inte är något hon 

arbetar med lika konkret. 

Då vi frågar Margareta vilket utrymme demokratiuppdraget får i hennes undervisning så 

svarar hon att hon inte vet. Hon menar att det alltid finns där och att hon får ha med det då 

hon planerar bland annat undervisning. Hon liknar demokratiuppdraget vid ett övergripande 

paraply och en grund att stå på. ”Det ska genomsyra all undervisning, tycker jag” (Margareta). 

Maria har ett liknande svar på den frågan. Hon vet inte vilket utrymme demokratiuppdraget 

får i hennes undervisning eftersom hon inte jobbar med det som en enskild del. Hon säger 

dock att det finns där och genomsyrar undervisningen. När hon ska beskriva 

demokratiuppdragets innebörd menar hon att det bara finns där även om hon kanske inte 

tänker på det. ”[D]et är väl för att det kanske faller sig så naturligt” (Maria).  

Torkel menar att om demokratiuppdraget inte funnits i skolan och i undervisningen så 

skulle den bli mekanisk. ”Då blir ju skolan bara en institution då man ska ha med sig 

faktakunskaper för att föra vidare en kunskap utan att det finns någon mänsklighet i det. Du 
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ska kunna de här matematiska sakerna, du ska kunna subjekt och predikat, därför att det ska 

man kunna” (Torkel). Tidigare i intervjun gestaltar han ämneskunskaper som verktyg och 

småskruv, där faktakunskaper som subjekt och predikat är småskruv och hans uppgift är 

främst att ge eleverna verktyg så de kan använda småskruven. Han menar att om dessa 

faktakunskaper inte sätts in i ett samhällsperspektiv så blir det inget annat än småskruv ”som 

kanske inte ens går att skruva in för det finns inget material, inget verktyg som passar” 

(Torkel). Gemensamt för lärarna är att de anser att demokratiuppdraget ger stora möjligheter i 

undervisningen. Maria menar att arbetet med demokratiuppdraget gör det möjligt att ha en 

stor variation i undervisningen. ”För lärare kan vara ganska insnöade. Och genom att lyfta 

fram eleverna och låta de ta plats och föra dialog med dem så tror jag att man kan få en 

ganska spännande skola och så” (Maria). 

Respondenterna har en enad uppfattning om att arbetet med demokratiuppdraget bör 

genomsyra verksamheten, och många av dem menar att de dock inte tänker på att de arbetar 

med det eftersom den har en given plats i undervisningen. 

 

5.2.1. Materialanvändning i undervisningen 

Som vi nämnt ovan arbetar flera av lärarna med demokratiuppdraget i sin undervisning genom 

att låta eleverna vara med och påverka hur den ska se ut, som till exempel hur ett arbete ska 

redovisas. Förutom detta lyfter många lärare även olika sätt och olika material som de 

använder i arbeten som rör demokratiuppdraget. Lars betonar att han anser att det är viktigt att 

använda sig av olika slags material som spelfilm, dokumentär, dokument, bilder, webben och 

olika texter. ”Svenskan är en så bred kurs, man kan ju i stort sett göra vad som helst i kursen. 

Så det funkar ju hur bra som helst” (Lars). Lars exemplifierar sitt arbete med 

demokratiuppdraget i undervisningen genom att han jobbar tematiskt med till exempel 

spelfilm och dokumentärer om förintelsen och folkmord. Han menar att syftet med momentet 

då är att lyfta fram fördomar, normer, värderingar och allas lika värde, och att momentet för 

dem till detta. Respondenten Lars lyfter film som ett medel i undervisningen, och han betonar 

även att när det handlar om svenskämnets arbetsformer så bör det vara mycket diskussioner. 

Han menar att eleverna bör samtala om allt som de ser, hör och läser. Detta betonar även 

Margareta. Hon kan använda sig av film, men det hon lyfter mest är litteraturen och samtal 

utifrån vad eleverna har läst. Den metod som hon dock betonar att hon använder mest är 

läsning och samtalet om det eleverna läst. ”Då gör vi något gemensamt av den gemensamma 

upplevelsen” (Margareta). Hon menar att det ofta automatiskt kommer upp frågor om 
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någonting som rör demokratiuppdraget i samband med att eleverna läser en bok eller 

liknande. De samtal som då uppstår kan leda in på viktiga frågor om bland annat 

värdegrunden. Margareta menar att även litteratur som skrivits under tidigare århundraden, 

som till exempel Bellman, Anna-Maria Lenngren och Almqvist, innehåller frågor som är 

aktuella än idag. Anna använder sig också av litteratur i sin undervisning i syfte att eleverna 

ska samtala och diskutera. Hon menar att det som tas upp i undervisningen kan bero på vilken 

litteratur hon väljer.”Jag tror att man får ut mer av det här om man läser litteratur som har 

existentiella teman snarare än rena deckare till exempel. Jag väljer medvetet verk som det 

finns anledning att reflektera kring” (Anna). Hon låter sina elever skriva läsloggar för att 

förbereda dem på diskussioner genom att de börjar reflektera kring frågor som de fastnar för 

och brottas med i litteraturen. Torkel förklarar att det är viktigt att eleverna får möjlighet att 

arbeta med och skriva olika typer av texter. Detta gäller även talet, att eleverna får öva sig på 

att tala i olika sammanhang. De kan till exempel handla om ett försvarstal, en debatt eller 

samtal och diskussioner som lärare tidigare nämnt. 

Även Erik lyfter läsning av texter och diskussioner. Han menar att demokrati bygger på 

diskussioner, vilket kan vara en anledning till att han också betonar det i sin undervisning. 

Han inleder sina lektioner med genomgång och samtal och under lektionens gång kan 

eleverna ibland få diskutera eller förbereda en kommande diskussion. Liksom Lars, Margareta 

och Anna lyft så menar även Erik att diskussioner kan uppstå i och med läsning. Kommer det 

upp frågor då eleverna läser ”då är det bara att köra och diskutera” (Erik). Det behöver inte 

vara traditionell litteratur utan Erik använder sig mycket av tidningar och olika artiklar vilket 

kan leda till att frågor om pressetik kan komma upp. Vidare berättar Erik att han främst 

använder sig av helgruppsdiskussioner i sin undervisning då han anser att eleverna inte är 

tillräckligt engagerade för att han ska kunna släppa eleverna själva, utan att han istället måste 

styra samtalet. 

Lars lyfter främst möjligheten till att jobba med teman. Han menar att det finns hur 

mycket material som helst att jobba med och att det först kanske börjar med att han läst en 

artikel eller liknande. Han ser dock också vissa svårigheter. ”Viljan, att vilja jobba med de här 

sakerna, alltså motivationen eller att det krävs en arbetsinsats liksom. […] För i regel så kan 

man få dem motiverade. Kan man få dem att gå igång på någonting då kan man göra vad som 

helst utav det” (Lars). Han lyfter också förståelsen, att eleverna ibland inte förstår varför de 

ska göra vissa saker. Även Torkel tar upp förståelsen som en svårighet. I hans fall handlar det 

dock mer om att eleverna kanske inte förstår varför de inte får vara med och bestämma allt. 
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Respondenterna lyfter en bred materialanvändning som sträcker sig inom många olika genrer. 

Det som dock främst betonas hos flera av lärarna är samtalet utifrån litteratur. 

 

5.2.2. Lärarnas motiveringar för sina val av innehåll och metod 

Varför lärarna arbetar med demokratiuppdraget motiverar lärarna på olika sätt. Flera av 

lärarna menar att det kommer in naturligt i svenskundervisningen i och med att det uppstår 

flera diskussioner och samtal. Torkel tar upp sitt arbetssätt som metod. Han förklarar att han 

jobbar mer med handledning än föreläsning. Han tycker att det är roligt att jobba på det sättet 

eftersom han hela tiden utmanas av de frågor som eleverna ställer. 

 

Jag har inga färdiga svar oftast så jag utvecklas väldigt mycket som pedagog också, 

upplever jag. Sen upplever jag också att, vilket är kanske det viktigaste på vår skola 

generellt, det är bemötandet, det är arbetandet nära eleverna, skapa relation till dem, vilket 

gör att i handledningsarbetet så möts vi på ett nära, mycket nära sätt skulle jag säga 

(Torkel). 

 

Eftersom Torkel jobbar mer som en handledare än föreläsare så får han en närmare kontakt 

med eleverna och de blir sedda. Detta skulle kunna underlätta för eleverna att våga ställa 

frågor om det är något som de undrar. Samtalet med eleverna lyfter även Anna. Hon förklarar 

att det blir mycket roligare om eleverna får vara med och delta i undervisningen. Hon vill ha 

en dialogisk undervisning då eleverna får vara delaktiga. Hon menar att det på detta sätt blir 

mer dynamik vilket hon vill ha i undervisningen. Anna menar även att hon lärt sig under de år 

hon jobbat att hennes sätt att arbeta är bra för att hålla igång eleverna. Hon förklarar att om 

hon står och föreläser så kommer eleverna ”stänga av” och deras uppmärksamhet dras istället 

till mobiltelefonen eller något annat runt dem. Detta lyfter även Lars då han förklarar att det 

blir lättare att motivera eleverna om de fått vara med och bestämma över undervisningen. 

Dessutom betonar han även att det är eleverna som ska gå kursen och det är de som ska lära 

sig. Då bör de även få vara med och påverka vad som ska tas upp så att de lär sig så mycket 

som möjligt. ”För är de med och påverkar hur vi jobbar och med vad vi jobbar så kan det ju 

faktiskt vara så att kursgruppen har en åsikt att, kan vi inte göra så här istället och det här 

materialet kan vi jobba med istället. Jo men vad bra, då får jag också lära mig någonting” 

(Lars). Margareta betonar att alla måste få höras, allas synpunkter ska komma fram. Hon 

lyfter samtalet och menar att det kan vara bra för eleverna att förbereda sig skriftligt inför ett 

samtal för att alla ska få möjligheten att delta. Annars finns det risk att vissa elever inte vågar 
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säga något och att bara ”den duktigaste, den som har rollen av den duktigaste (Margareta) 

pratar. Hon menar också att det eleverna skriver som förberedelse inte är något värt om det 

lyfts muntligt för de är då eleverna får ta del av allas olika synpunkter och åsikter. 

Flera av lärarna motiverar sitt innehåll och arbetssätt med hjälp av läroplanen och 

styrdokumenten. När vi frågar Lars varför han lagt upp sin undervisning som han gjort svarar 

han direkt att ”det står ju i vad som är vårt uppdrag” (Lars). Han menar vidare att det står att 

eleverna ska var med och påverka både innehåll och arbetssätt. Även Maria motiverar sitt 

arbetssätt först genom att betona demokratiuppdraget. Sedan förklarar hon att hon inte tänker 

på detta uppdrag så mycket och därför handlar det mer om att hon vill att eleverna ska 

utvecklas på bästa möjliga sätt. Det krävs att eleverna lär sig mer än bara ämneskunskaper. De 

måste även ha sunt förnuft och kunna diskutera med alla. Erik menar att det han lyfter i 

undervisningen är viktigt och motiverar detta även genom att förklara att det står i skollagen. 

Lars lyfter även viktiga delar i A- och B-kursen i svenska på gymnasiet, vilket är utifrån de 

gamla kursplanerna. Han menar att i A-kursen gäller det att få eleverna att bekanta sig med 

olika typer av texter och textgenrer medan det i B-kursen handlar om att fördjupa dessa 

kunskaper. Utifrån detta förklarar han att det viktigaste i svenskundervisningen är att eleverna 

lär sig förstå, analysera och skriva texter. Torkel lyfter det muntliga och skriftliga som ingår i 

den gamla kursplanen för Svenska C och menar att det är ett tillfälle där eleverna får 

möjlighet att förfina sina muntliga och skriftliga förmågor. Där blir det tydligt för eleverna att 

de inte kan använda samma typ av språk i olika situationer, utan att de måste anpassa sig efter 

den situation som de befinner sig i. Torkel betonar dock att anledningen till att han valt att 

jobba som han gjort egentligen inte har att göra med kursplanen utan snarare att det beror på 

hans övertygelse om vad kunskap egentligen är. 

Svensklärarna motiverar sina val dels utifrån att det står i styrdokumenten och dels för 

att flera av dem anser att undervisningen blir både roligare och intressantare för både dem och 

eleverna. 

 

6. Diskussion 

Detta avsnitt syftar till att diskutera det resultat som vi presenterat i vår analys i relation till 

aktuell forskning som vi belyst i vår bakgrund. Som vi tidigare nämnt syftar inte en 

fenomenografisk studie till att generalisera ett innehåll eller visa hur något är, utan det handlar 

om att beskriva hur några enskilda personer uppfattar ett fenomen. Av den anledningen 
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kommer vi i detta avsnitt diskutera respondenternas enskilda uppfattningar i förhållande till 

aktuell forskning. Vi kommer inte ta upp allt från den forskning vi tidigare lyft utan endast det 

som vi kan relatera till lärarnas svar. De beskrivningskategorier, som vi inledningsvis 

behandlar i form av innebörder av demokratiuppdraget, bör ses som områden som behandlas 

inom elevernas demokratiska kompetens. Därefter behandlas hur svensklärarna arbetar i sin 

undervisning för att utveckla elevernas demokratiska kompetens. 

 

6.1. Svensklärarnas uppfattningar om demokratiuppdragets innebörd 

I vår analys har vi presenterat ett antal kategorier som svensklärarna lyft fram i vår 

intervjustudie. Under denna rubrik kommer vi lyfta det lärarna tagit upp om dessa kategorier 

och koppla det till vad tidigare forskning belyst, det vill säga det vi lyft i bakgrunden. Vi 

inleder med att diskutera demokratiuppdraget kontra kunskapsuppdraget.  

 

6.1.1. Det dubbla uppdraget 

Som vi beskrivit tidigare i arbetet har skolan två uppdrag, kunskapsuppdraget samt 

demokratiuppdraget. I vår intervjustudie har vi sett att lärarna inte alltid arbetar lika aktivt 

med demokratiuppdraget som kunskapsuppdraget. Fritzén (2003) menar att det uppstått 

motsättningar mellan dessa uppdrag och av den anledningen är det den synliga kunskapen 

som både lärare och elever fokuserar på. I och med det så hamnar demokratin i skuggan. Hon 

menar att kunskapsuppdraget är enklare att utvärdera och att det kan vara svårt att mäta om 

eleverna uppnått det som ingår i demokratiuppdraget. Detta är något som Maria tar upp då 

hon förklarar att hon har mer koll på de kunskaper som eleverna ska nå, eftersom de arbetar 

utifrån dem i undervisningen. Hon menar att demokratiuppdraget mest kommer in naturligt i 

undervisningen. Lärarna verkar inte se demokratiuppdraget som ett särskilt innehåll utan att 

det automatiskt kommer in i undervisningen. Att demokratiuppdraget kommer in naturligt kan 

förklaras genom att lärarna inte aktivt använder demokratiuppdraget i sin undervisning, vilket 

vi ser som gemensamt hos flera av lärarna. Det kan ses som att de automatiskt integrerar 

kunskaper och värden till en helhet, vilket Fritzén (2003) menar är viktigt. I och med detta 

kan vi se att kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget till viss del går hand i hand. Vi 

menar dock att om lärare inte är medvetna om hur de bör arbeta med demokratiuppdraget 

finns det en risk att de missar vissa viktiga delar som ingår i uppdraget. Samtidigt som det i 
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våra intervjuer sägs att demokratiuppdraget kommer upp naturligt så framkommer det att 

några av lärarna planerar undervisningen på ett sätt så att värdegrundsfrågor lyfts. Bland 

annat så lyfter de dessa frågor utifrån läsning av litteratur. I och med det så väver lärarna 

samman centrala kunskaper med utvecklande av läsförståelse. Lärarna har även lyft samtalets 

vikt i svenskämnet. I samtalet får eleverna lära sig hur de ska bete sig mot varandra, att de ska 

respektera varandra, vilket också är en viktig del i demokratiuppdraget. Vilken funktion 

samtalets har i svenskämnet kommer vi diskutera i större utsträckning längre fram. 

 

6.1.2. Värdegrunden 

Fritzén (2003) menar att demokrati- och värdegrundsfrågor ses som åtskilda från 

ämneskunskaperna. Med det menas att eleverna, samtidigt som de får undervisning om vad 

demokrati innebär, kan bete sig respektlöst mot varandra. Respekt är ett begrepp som lyfts av 

flera av lärarna. Maria menar att eleverna bör ha social kompetens för att klara sig i samhället. 

Inom detta begrepp ingår respekt, att visa hänsyn och att inte bara tänka på sig själv. Hon 

menar att om eleverna inte har denna kompetens så kan det vara svårt att få jobb, och att 

skolan kan fungera som en plats där eleverna får utveckla denna kompetens. Margareta menar 

att skolan är en plats där människor från olika kulturer och bakgrunder möts. Därför vore det 

dumt att inte ta tillvara på de olika erfarenheter som eleverna bär med sig.  

Respondenten Erik lyfter problematiken med att vissa elever har värderingar som inte 

stämmer överens med de som står i värdegrunden. Detta menar även Lars och han förklarar 

även att han inte kan säga vad eleverna ska tycka och tänka. Vi ställer oss då frågan hur lärare 

ska göra då elever kanske uttrycker rasistiska tankar. Detta bör ses som ett dilemma för 

läraren som inte kan förbjuda eleverna att ha dessa värderingar och tala om för dem vad de 

ska tycka. Om läraren skulle hävda att han/hon kan det bör det resultera i en värdekonflikt, då 

det i värdegrunden betonas att respektera andra för dem de är och deras åsikter. Dock skulle 

läraren kunna förklara för eleven att han får tycka vad han vill, men då han är i skolan bör han 

inte uttrycka de åsikter som inte stämmer överens med den värdegrund som finns i skolan. 

Det kan som några lärare lyft handla om människors lika värde. Det står i Lgr 11 att eleverna 

ska hjälpa andra människor och ta avstånd från att de blir förtryckta och kränkta. I och med 

detta kan inte eleverna, eller personal i skolan, agera på ett sätt som om vissa människor inte 

var lika mycket värda som andra. 
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6.1.3. Elevinflytande och påverkan  

Då det gäller demokrati- och inflytandefrågor menar Tholander (2005) att forskningen visar 

tre saker: Elever får inte utöva tillräckligt inflytande även om de har rätt till det, elever vill ha 

inflytande, samt att elever inte kan utöva inflytande. Detta kan resultera i en ond cirkel genom 

att eleverna vill ha mer inflytande i skolan, men att de inte har tillräckligt goda färdigheter för 

att klara av det. Om inte eleverna får öva sig på att ha elevinflytande och att vara med och 

påverka så kommer de heller inte att lära sig de färdigheter som Tholander (2005) lyfter. En 

anledning till att eleverna inte får ett tillräckligt stort inflytande kan bero på elevernas 

mognad, vilket Margareta lyfter. Hon menar att lärare inte kan begära att alla elever ska klara 

allt eftersom de trots allt är så unga. Hon betonar att lärare borde tänka tillbaka på hur de 

själva var då de var i samma ålder. Detta är något som även Anna tar upp under intervjun. Då 

det gäller svårigheter i diskussioner menar Anna att det är en mognadsfråga. Hon förklarar att 

nivån på diskussionerna hon har i årskurs tre på gymnasiet är högre än när hon diskuterar i 

årskurs ett. Av den anledningen har hon valt att under första året satsa mer på att eleverna ska 

få verktygen, vilket också inbegriper redskap till att analysera, och som eleverna sedan kan 

använda i diskussioner och liknande.  

Ett dilemma som lyfts av några lärare är att vissa elever inte utnyttjar möjligheten till 

inflytande när de får den. De vill ha inflytande, men när de får möjligheten engagerar de sig 

inte. Om detta beror på mognad eller på okunskap vet vi inte, men liksom Margareta så ser vi 

att det är viktigt att lärare försöker förstå eleverna och anpassa sig efter dem. Vissa elever 

kanske inte förstår innebörden av elevinflytande och då bör läraren jobba med det. Andra 

elever kanske inte ser att deras åsikter gör någon skillnad och då bör läraren arbeta med det 

för att göra eleverna mer positivt inställda. Maria och Torkel menar att deras elever ofta kom 

med idéer på undervisningens upplägg. I Marias fall uppstod det dock svårigheter då 

elevernas idéer inte var genomförbara. Detta kan vara problematiskt av den anledningen att 

det skulle kunna minska elevens vilja att påverka. Om en elev kommer med ett konkret och 

bra förslag som inte går att genomföra så skulle det kunna påverka elevens kreativitet och 

vilja att påverka negativt. Torkel lyfter elevrådet, där hans elever haft möjlighet att ändra på 

upplägget så att det blivit som de vill ha det. Vi menar att om eleverna ser att de kan påverka 

och att deras förslag tas på allvar så kan det öka deras vilja att påverka mer. Detta skulle då 

kunna leda till att denna onda cirkel kan ändras till en god cirkel. Eleverna får då de 

kunskaper och färdigheter som krävs för att de ska kunna påverka även i andra sammanhang.  
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6.1.4. Jämställdhet, mångfald och likvärdighet 

I våra intervjuer med lärarna lyfts begrepp som jämställdhet och mångfald fram. Då vi frågat 

vad de anser att dessa begrepp innebär visar det sig att Molloy (2011) och Hedlin (2006) har 

rätt i sina påståenden om att begreppen har olika betydelse för olika människor. Hedlin (2006) 

anser att människor ibland förväxlar jämställdhet med begreppet jämlikhet. Jämställdhet 

syftar till förhållandet mellan män och kvinnor medan jämlikhet är bredare än så. Jämlikhet 

berör nämligen förhållandet mellan allt från generationer och klasser till människors etniska 

ursprung (Hedlin 2006). Andra begrepp som används som synonym till varandra är mångfald 

och mångkultur. Detta visar att dessa begrepp är komplexa, och kan tolkas på olika sätt. Då vi 

frågar Lars om vad han menar med begreppet jämställdhet svara han att det innebär att alla 

ska ha samma möjligheter oavsett kön. Margaretas förklaring på samma begrepp handlar om 

att alla ska få samma möjligheter; att alla ska komma till tals och bli hörda. Hon syftar här 

inte bara på att män och kvinnor ska få samma möjligheter utan det gäller alla människor, och 

i hennes fall alla elever. Margareta förklara även att det handlar om att alla elever får den 

hjälp de behöver. Detta innebär inte att alla får lika mycket hjälp utan att hon utgår ifrån 

elevernas förutsättningar, vilket hon menar kan se orättvist ut utifrån. Om vi använder 

Almgrens uttryck kan det då benämnas som att Margareta fokuserar på ”utfallet av processen” 

(Almgren 2006, s 24). Detta innebär att utbildningen ska vara anpassade efter de elever som 

går den och att eleverna får den hjälp som de behöver. Vissa behöver mer och andra behöver 

mindre hjälp. Intressant är att Margaretas beskrivning av jämställdhet liknar Annas 

beskrivning av mångfald. Anna menar att begreppet innebär att alla röster ska bli hörda och 

att alla ska få vara med och bidra. Hon lyfter diskrimineringsgrupperna och betonar att det 

gäller alla. Dessa svar visar också på komplexiteten i dessa begrepp och svårigheten i att 

skilja på dem. 

Då det gäller jämställdhet menar Hedlin (2006) att det finns två dimensioner av detta 

begrepp; en kvantitativ och en kvalitativ dimension. Den första innebär en strävan mot en så 

jämn könsfördelning som möjligt. Detta tankesätt kan ses som vanligare inom vissa yrken då 

det handlar om att kvotera för att få en jämn könsfördelning. En sådan diskussion är dock inte 

lika vanlig inom skolans värld och elever. Detta är dock något som Erik tar upp. Han menar 

att det är ett problem att det i vissa klasser inte finns några tjejer. Till skillnad från denna 

dimension så innebär den kvalitativa dimensionen att män och kvinnor ska ha samma 

möjligheter. Även om det finns lika många pojkar som flickor i en klass är det inte säkert att 

flickorna får ta lika mycket plats i undervisning och diskussioner som pojkarna eller tvärt om. 
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Detta är något som Margareta verkar tänkt på då hon berättar om en av hennes klasser där 

majoriteten av eleverna är pojkar. Hon förklarar att hon känner ett visst ansvar inför dessa 

flickor för att inte de ska bli undanskuffade.  

Vi menar att då klasser blir uppdelade likt de exempel som Margareta och Erik tar upp 

så finns det en risk att eleverna inte utvecklar den förståelse för andra människor, som är 

viktigt i ett demokratiskt samhälle. Benhabib (2004) tar upp segregationen och den 

uppdelning som kan finnas i samhället och för att vi ska kunna frångå dessa måste vi visa att 

vi vill förstå varandra. Dock finns det en risk att det uppstår fördomar då en klass endast 

består av elever från en grupp. Det kan handlar om att alla kommer från ett land, att alla 

kommer från samma samhällsklass eller att alla har samma kön. Erik nämnde att i en av hans 

klasser, som endast bestod av killar, kunde det förekomma kränkande kommentarer om 

kvinnor, vilket bland annat skulle kunna grunda sig i att killarna i klassen saknar en förståelse 

för kvinnor. Detta gäller som sagt inte endast i förhållandet mellan män och kvinnor utan även 

mellan människor med olika kulturer och bakgrunder. Då det gäller mångkultur menar Molloy 

(2011), att många människor använder begreppet mångfald som en synonym för mångkultur. 

Detta har vi dock inte sett i våra intervjuer. Några av respondenterna lyfter mångfald och 

mångkultur. Anna förklarar att hon lägger mycket i begreppet mångfald. Det handlar om att 

låta alla människors röster höras, att alla ska få vara med och bygga. Detta gäller alla 

människor som finns representerade i samhället, vare sig vilket kön de har, ålder eller 

kulturell bakgrund. Molloy (2011) förklarar mångfaldens betydelse på liknande sätt. 

Mångkultur däremot är mer kopplad till kultur och kulturella olikheter. Anna lyfter detta 

begrepp i samband med att hon berättar om hennes elevers olika kulturella bakgrund, vilket 

lett till intressanta diskussioner. Även Lars lyfter detta begrepp och förklara liksom Anna att 

det handlar om kulturella olikheter. Vi kan således inte utifrån våra intervjuer påstå att 

Molloys (2011) påstående att mångfald och mångkultur ofta användas som synonymer för 

varandra. 

 

6.2. Lärarnas arbete med demokrati i svenskundervisningen 

I läroplanen Lpo 94 betonades att skolan inte bara skulle lära ut kunskaper om demokrati utan 

eleverna skulle få möjligheten att utveckla en personlig och egen demokratisk kompetens i en 

demokratisk miljö (Skolverket 2011). I SKOLFS (2011:144) betonas arbetet med 

demokratiska värden i såväl innehåll som arbetsform för att eleverna ska kunna delta aktivt i 
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samhället. Demokratiuppdragets syfte kan i stora drag beskrivas som att utveckla elevers 

demokratiska kompetens så att de kan klara sig i samhället som goda medborgare. Då 

begreppet demokrati är svårdefinierat så menar Fritzén (2003) att det är svårt att utvärdera 

elevers demokratiska kompetens. Hon menar även att genom att läroplanerna (Lpo 94, Lpf 

94) fokuserar en liberal demokrati med individualistiska värden så blir demokratiförståelsen 

individcentrerad. Dock beskriver svensklärarna i vår intervjustudie en demokratisk kompetens 

i termer som främst berör samspel med andra. Erik menar att demokratisk kompetens innebär 

”att kunna agera på ett demokratiskt sätt” genom att låta majoriteten styra. Maria menar att 

det handlar om att eleven vågar vara delaktig, medan Margareta betonar att eleverna ska 

uppföra sig med respekt mot andra människor. Anna menar att demokratisk kompetens 

innebär att ha tillgång till ett språk. ”[J]ag tycker att ha tillgång till ett språk är en demokratisk 

rättighet för det handlar ju om att ha ett språk för att göra sig hörd i samhället” (Anna). Flera 

av dessa innehållsbeskrivningar av demokratisk kompetens kan kopplas till kommunikation, 

vilket även Skolverket (2000) belyst genom att betona vikten av att samtala. För att eleverna 

ska utveckla sin demokratiska kompetens så ska alla ha möjlighet att delta genom samtal och 

på så vis utveckla förmågan att göra ” etiska ställningstaganden genom att lyssna, överväga, 

söka argument och värdera” (Skolverket 2000, s 8). Detta för att utveckla en förståelse för 

såväl sina egna som andras åsikter.  

 

6.2.1. Utveckling av demokratiska förmågor i svenskundervisningen 

Torkel lyfter förmågan att kunna läsa och skriva som en demokratisk rättighet, vilket även 

Molloy (2007) belyst. Det är en demokratisk rättighet att få utveckla sitt skriftspråk i skolan. 

Detta för att få en god förmåga ”att argumentera och att bli lyssnad på av andra” (Molloy 

2007, s 132). Dysthe med flera (2002) anser att vi lär oss att skriva genom att läsa och skriva. 

Med detta menar författarna att då vi till exempel läser en facktext så ser vi hur den är 

upplagd och hur den ska vara skriven. Margareta understryker att läsförståelsen är viktig, att 

eleverna förstår vad de läser. Hon nämner också subjekt och predikat, men förklarar att hon 

inte tycker att det är så viktigt, för livet i sig, men för kommande utbildning. För livet handlar 

det om att förstå det man läser, att kunna skriva och våga prata. Vi ser det som att det handlar 

om eleverna ska kunna utbilda sig till vad de vill och att de på så sätt behöver en bra 

grundkompetens i muntlig och skriftlig kommunikation.  
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Molloy (2007) menar att en demokratisk fostran borde innebära rätten att diskutera 

samhälleliga orättvisor, som eleverna kan möta i texter, men också i sina egna liv. En 

anledning till att vissa elever inte vill eller vågar delta i diskussioner i undervisningen kan 

vara för att läraren är den som har övertaget i klassrummet. Hultin (2007) lyfter detta och 

menar att det finns en ojämlikhet mellan lärare och elev som påverkar 

undervisningssituationen. Anledningen till detta övertag kan dels ses ur en 

bedömningssynpunkt och dels genom att lärare, enligt Hultin (2007), alltid har sista ordet och 

att eleverna därför kan uppleva att de inte vågar uttrycka sin åsikt för att inte riskera att 

läraren uppfattar eleven på ett visst sätt som kan påverka betyget. Då det kan vara svårt att 

bortse från att lärare sätter betyg och bedömer sina elever så ser vi en nödvändighet i att 

reflektera kring tänkbara lösningar för denna problematik. Anna menar att hon ibland låter 

sina elever sitta och diskutera då hon själv inte är närvarande. Elevernas diskussion spelas 

istället in. Detta skulle då kunna vara ett tillfälle för eleverna att våga delta i diskussionen då 

de slipper en lärares närvaro. Detta kan ses som kvalitéer från deliberativa samtal då dessa 

eftersträvar diskussioner utan lärarens närvaro. Torkel lyfter relationen mellan lärare och 

elever. Han förklarar att han mer och mer frångår föreläsningar i sin undervisning för att 

istället fungera som en handledare. Han menar att detta leder till att han får en närmare 

relation till eleverna. Detta skulle kunna resultera i att den ojämnlikhet som elever kan känna 

inför sina lärare minskar, vilket i sin tur kan resultera i att eleverna i större utsträckning vågar 

delta i diskussioner och i undervisningen. 

 

6.2.2. Svensklärarnas uppfattningar om hur de skapar tillfällen i undervisningen för att 

utveckla elevernas demokratiska kompetens 

Genomgående betonar svensklärarna samtalet och diskussionen som en central arbetsform, 

vilket kan beskrivas som en deliberativ förställning av demokrati enligt Fritzell. Det som 

Fritzell (2003) benämner som en participativ förställning ligger nära det som Biesta (2003) 

benämner som en informell demokratifostran. Detta belyser svensklärarna genom begrepp 

som elevinflytande, påverkan och delaktighet i och över undervisningen. Då flera lärare lyfter 

vikten av att ge eleverna möjlighet att utöva inflytande och fatta beslut kring 

undervisningsinnehåll och arbetsformer, kan detta ses som en central del av vad 

demokratiuppdraget handlar om för dem. Biesta (2003) menar att det inte räcker med att 

undervisa om olika typer av statsskick utan eleverna måste även få möta demokratin i 

praktiken. I annat fall finns det risk för det som Fritzén (2003) målar upp, då hon beskriver 
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elever som får undervisning om demokrati, men som behandlar andra människor på ett 

respektlöst sätt. 

Molloy (2007) lyfter fördelar med att samtala om texter, och menar att det inte bara 

utvecklar elevernas erfarenheter, utan även moral då de deltar i ett demokratiskt arbetssätt. 

Dock menar hon även att det inte räcker att samtala, utan att ämnesinnehållet bör behandla 

demokratifrågor för att eleverna ska kunna utveckla en demokratisk kompetens. Att använda 

litteratur som utgångspunkt för samtal har flera svensklärare lyft, som till exempel Margareta 

och Anna. I Skolverket (2010b) lyfts skönlitteraturens betydelse i samband med läsning av 

olika texter, vilket det också gör i Lgr 11. Vidare står det att skönlitteratur är ett exempel på 

en källa till självinsikt hos eleverna, och som kan leda till att de förstår andra människor 

genom att de får en inblick i andras livsöden via litteraturen. Genom att samtala kring 

litteraturen möter eleverna nya tankesätt och får se att det finns andra perspektiv i olika frågor 

som de inte varit medvetna om tidigare. Eleverna bör även få språkliga redskap som de 

behöver i sin vardag och framtida deltagande i samhället, och där handlar det främst om att 

kunna kommunicera muntligt och skriftligt med andra människor (Skolverket 2010b). 

Flera av svensklärarna menar att samtal skapar förutsättningar för eleverna att möta 

andras erfarenheter och utvecklas utifrån det. Eleverna får även lära sig hur de bör bemöta 

andra människor, vilket är en viktig egenskap när de kommer ut i samhället. Margareta 

betonar att skolan är en plats där alla kommer samman. Eleverna kan ha akademiska föräldrar 

och de kan ha föräldrar som sitter i fängelset. Det är därför viktigt att de får berätta om sina 

egna erfarenheter för att de ska få förståelse för varandra, vilket även Molloy (2011) belyser. 

Hon menar att genom att eleverna får göra sig hörda genom demokratiska arbetsformer som 

att läsa, skriva och samtala så kan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget integreras. 

Malmgren (1996) lyfter tre svenskämneskonstruktionerna där ämnet ses som en 

färdighet, litteraturbildning samt erfarenhetspedagogiskt. Svensklärarna lyfter aspekter som 

berör alla dessa tre konstruktioner. Dock är det den erfarenhetspedagogiska konstruktionen 

som främst betonas genom att lärarna lyfter vikten av att fånga elevernas intresse och valet av 

ämnesinnehåll för att utveckla språk- och kunskapsutvecklingen. För detta ligger 

kommunikationen i fokus. Molloy (2007) menar att det som skiljer svenskämnet från andra 

skolämnen är att det finns en möjlighet för eleverna att utveckla sina förmågor att uttrycka sig 

muntligt och skriftligt i ett ”erfarenhetsbearbetande sammanhang” (Molloy 2007, s 186) 

Svedner (1999) visar att stoffet inom svenskämnet är väldigt brett, vilket även Lars och Maria 

betonar. De menar att det går att göra i princip vad som helst i svenskämnet, vilket skapar 
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goda förutsättningar för arbetet med demokrati i undervisningen. Vi ser att detta skapar goda 

möjligheter för läraren att låta eleverna få utöva inflytande över undervisningsinnehåll och 

arbetsformer.  

 

6.2.3. Svensklärarnas motiveringar för sina val av undervisningsinnehåll och metod 

för att utveckla elevernas demokratiska kompetens  

Flertalet svensklärare lyfter styrdokumenten som en anledning till att de valt att arbeta med 

demokratiuppdraget som de gör. Torkel menar att utan ett demokratiuppdrag skulle skolan bli 

mekanisk och Maria anser att demokratiuppdraget skapar möjlighet till variation i 

undervisningen. Hon menar att genom att lyfta fram eleverna och föra en dialog med dem så 

kan det resultera i ”en ganska spännande skola”(Maria). Anna menar att hon låter sina elever 

stå framme vid tavlan lika mycket som hon gör, och menar att det gör undervisningen 

intressantare för såväl henne som eleverna. Lars låter sina elever påverka undervisningen 

eftersom det är eleverna som går kursen. Det är de som ska lära sig och då är det bara positivt 

om eleverna kan föreslå arbetsuppgifter som passar dem. Han menar även att om eleverna får 

vara med och påverka undervisningen så blir de mer motiverade för att lära sig. Detta skulle 

alltså resultera i att eleverna tar till sig mer ämneskunskaper samtidigt som de får lära sig om 

vad demokrati innebär. Anna och Torkel betonar även att de tycker att det är roligt att arbeta 

på ett sådant sätt som de gör. Vi menar att om lärarna tycker att det är roligt att undervisa och 

visar detta så kan chansen att eleverna också uppskattar undervisningen större. Anna 

förklarade att hon försöker undvika föreläsningarna för att hon vet att eleverna fort tappar 

koncentrationen och börjar tänka på annat som verkar mer intressant. Om eleverna däremot 

uppfattar undervisningen som rolig blir det troligtvis lättare för dem att hålla koncentrationen, 

menar vi. 

Flera av lärarna motiverar sina val av undervisningsinnehåll och metod genom att lyfta 

läroplanerna och skollagen. Vi har dock märkt i intervjuerna att inte alla lärarna är säkra på 

vad som står i dessa dokument. En förklaring kan vara att vi befinner oss mitt i ett skifte av 

dem och att de inte haft tid att sätta sig in i dem. Fritzén (2003) menar att kunskapsuppdraget 

är enklare att utvärdera än demokratiuppdraget och att det har resulterat i att det är 

ämneskunskaperna som fokuseras av såväl lärare som elever. Kanske kan detta också vara en 

anledning till varför inte alla lärare är helt säkra på vad som står om demokratiuppdraget. 

Svenskläraren Maria menar att kunskapsuppdraget och kunskapsmålen är lättare att hålla koll 

på eftersom det är något som hon använder konkret i undervisningen. Demokratiuppdraget 
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däremot ska genomsyra all undervisning, enligt svensklärarna, men används inte på samma 

konkreta sätt som kunskapsuppdraget. Detta kan vara en förklaring till varför vissa av de 

lärare som vi har intervjuat inte tagit upp begrepp som elevinflytande, jämställdhet och 

likvärdighet. Ofta talar de om och kring dessa begrepp genom att berätta om hur eleverna får 

vara med och påverka undervisningsformer och så vidare. De säger dock inte att eleverna har 

elevinflytande.  

Lärarna berättar om olika sätt att arbeta med demokratiuppdraget i sin 

svenskundervisning. Anna lyfter arbetet med existentiella teman framför deckare, medan 

Margareta behandlar deckare som ett medel för att lyfta frågor kring till exempel könsroller i 

litteraturen. De motiverar sina svar på olika sätt. Anna menar att hon i sin undervisning väljer 

ut litteratur som har existentiella teman som eleverna kan reflektera kring. Margareta lyfter 

deckaren i samband med könsroller och utifrån detta uppstår det diskussioner kring det. Detta 

är ett tydligt exempel på hur skilda lärares uppfattningar kan vara. 

 

6.3. Metoddiskussion 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur svensklärare uppfattar demokratiuppdragets 

innebörd och hur det visar sig i deras undervisning. Då vi var ute efter lärares uppfattningar 

valde vi att använda oss av en fenomenografisk ansats. Hade vi valt att använda oss av en 

fenomenologisk ansats så hade vi inte kunnat visa på den bredd av uppfattningar som lärarna 

har. Detta då en fenomenolog inte är intresserad av människors specifika och unika 

uppfattningar, utan istället eftersträvar de att finna gemensamma upplevelser hos människor 

om ett objekt. Det är således objektet eller fenomenet som står i fokus (Bendz 1995). En 

fenomenolog försöker förstå de sociala fenomen ”utifrån aktörernas egna perspektiv, 

beskriver världen sådan den upplevs av subjekten och förutsätter att den relevanta 

verkligheten är vad människor uppfattar att den är (Kavle 1997, s 54). Det är alltså sociala 

fenomen och världen som beskrivs snarare än upplevelser av dem.  

Inte heller en hermeneutisk metod hade varit relevant för vår studie. Inom denna metod 

är det förståelse och tolkning som är det centrala genom att ”man systematiskt ifrågasätter och 

prövar sina tolkningar. De bestrider sina egna slutsatser tills det står klart att den presenterade 

tolkningen är den rimligaste – i bästa fall den enda möjliga” (Sjöström 1994, s 88). Då 

demokratiuppdraget är komplext har inte vårt syfte varit att komma fram till den rimligaste 

tolkningen, utan istället visa på olika uppfattningar av uppdraget. Av den anledningen blev en 
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hermeneutisk ansats inte relevant för oss. Genom att använda oss av en fenomenografisk 

ansats har vi kunnat visa på denna komplexitet genom att lyfta lärares olika uppfattningar av 

uppdraget. 

Vi valde även att använda oss av en kvalitativ metod framför en kvantitativ. Detta 

eftersom vi ville ha en tvåvägskommunikation, mellan oss och lärarna. På det sättet skulle vår 

studie bli djupare och mer ingående. Vi fick då möjlighet att ställa följdfrågor om vi ville att 

lärarna skulle utveckla något av det de sagt. Trost (2005) lyfter en kritik som finns mot 

kvalitativa data då materialet ofta möts med större misstänksamhet än kvantitativa eftersom 

dessa undersökningar bygger på små urval och därför inte representerar en större 

befolkningsgrupp. Kvantitativa data får inte samma kritik eftersom det består av siffror och 

helst är baserade på stora och slumpmässiga urval (Trost 2005). I vår uppsats har det kommit 

till uttryck genom att vi inte hade någon möjlighet att utföra ett ordentligt urval. Vi 

kontaktade ett stort antal lärare, och fick svar från det antal lärare vi behövde. Om fler lärare 

svarat ja på förfrågan hade vi haft möjligheten att göra ett mer specifikt urval utifrån vad vi 

ville undersöka. Hos de lärare som svarade nej kunde vi se en gemensam förklaring då de 

menade att de hade fullspäckade scheman och ansåg sig inte ha tid.  

 

6.4. Slutsatser 

Vi har i vår uppsats visat på den komplexitet som finns inom demokratiuppdraget och kring 

dess innebörd. Detta har visat sig i intervjustudien då lärarnas uppfattningar har varit ganska 

olika. Vissa lärare tar upp liknande delar som elevinflytande, påverkan och respekt. Utöver 

detta har lärarna också tagit upp mer enskilda delar av demokratiuppdraget. Ett par lärare lyfte 

mångfald och mångkultur, några andra lyfte jämställdhet. Även om flera av lärarna tar upp 

liknande delar som demokratiuppdragets innebörd så kan vi se att flera av lärarna fokuserar på 

olika delar. Vissa betonar just mötet med andra människor som en viktig del, att eleverna får 

en social kompetens. Andra fokuserar mer på demokratiska värderingar och värdegrunden. 

Flera av lärarna förklarar att demokratiuppdraget får en naturlig del i deras undervisning, om 

vi ska använda deras uttryck. De menar att de inte är helt medvetna om i vilken utsträckning 

de jobbar med demokratiuppdraget utan det kommer snarare in automatiskt genom att 

eleverna ställer frågor. Det kan även uppstå diskussioner och samtal där denna typ av frågor 

diskuteras. Detta är exempel på tillfällen i undervisningen där eleverna får möjlighet att 

utveckla sin demokratiska kompetens. I dessa samtal får de lära sig hur de ska bemöta 
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varandra. I svenskämnet finns det, till skillnad från andra ämnen, större möjligheter att låta 

eleverna diskutera sina frågor eftersom ämnet har mindre ämnesstoff som måste tas upp i 

undervisningen. Lärarna motiverar detta arbetssätt genom att lyfta läroplanen och skollagen. 

Vissa förklarar att de dessutom tycker att det är ett väldigt roligt sätt att jobba på. 

Några lärare lyfter läsa och skriva som demokratiska rättigheter, vilket även ingår i 

svenskämnets ämneskunskaper. Om inte eleverna lär sig detta kan det vara svårt för dem att 

påverka samhället de lever i. På vilket sätt lärarna jobbar med dessa delar skiljer sig från 

lärare till lärare. Vissa lärare menar att de inte spelar någon stor roll för dem vad eleverna 

läser, bara de läser något. Andra lärare föredrar litteratur med existentiella teman för att det 

ska leda till intressanta samtal. En lärare menar att upplägget på undervisningen beror på vilka 

elever han har. Syftet med denna uppsats har varit att belysa svensklärarnas uppfattningar om 

demokratuppdragets innebörd samt hur de valt att arbeta med det för att utveckla elevers 

demokratiska kompetens. Såväl tidigare forskning som svensklärarnas uppfattningar har visat 

på demokratiuppdragets komplexitet. En fråga som vi ställer oss är hur denna komplexitet 

påverkar elevers utveckling? Beroende på vad lärarna lyfter i sin undervisning kommer 

elevens identitetsutveckling formas av de ämneskunskaper och den demokratiska kompetens 

som skolans uppdrag betonar. Dock får vi lämna denna fråga öppen till framtida forskning. 

 

7. Förslag till framtida forskning 

Efter att vi genomfört och granskat våra intervjuer ansåg vi att det hade varit intressant att i 

framtida forskning fördjupa undersökningen av demokratiska arbetsformer och vilka 

konsekvenser det kan ge för utvecklingen av demokratisk kompetens hos eleverna. 

Exempelvis så har det i vår intervjustudie framkommit att samtal och diskussioner haft en 

central plats i undervisningen som demokratisk arbetsform. Dock kan även diskussioner 

utformas på olika sätt och vad kan det innebära för eleverna? Vilka förmågor utvecklas och 

fördjupas och vilka kan komma i skymundan? 
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Bilaga 1: Intervjuförfrågan 

Hej! 

Vi är två studenter som utbildar oss till gymnasielärare i svenska och inleder nu vårt 

examensarbete i pedagogik. Under vår utbildning har vi tillägnat oss en mängd kunskaper och 

färdigheter som gör att vi vet hur vi bör arbeta med kunskapsuppdraget när vi kommer ut som 

nyexaminerade lärare. Dock anser vi att vi inte alls har samma trygghet gällande arbetet med 

lärarens demokratiuppdrag och av den anledningen har vi valt att inrikta vår uppsats på detta.  

Vi vill med denna uppsats undersöka hur svensklärare arbetar med demokrati på senare 

år/gymnasiet. Vi vill undersöka svensklärares uppfattningar om demokratiuppdragets 

innebörd och hur de skapar utrymme för arbetet med demokratiuppdraget i sin undervisning. 

För att undersöka detta vill vi intervjua ett antal svensklärare och därför undrar vi om du kan 

tänka dig att delta i vår studie? Vi tänker oss att intervjun kommer ta ca: 1 timme och vi utgår 

från de forskningsetiska principerna, vilket gör att du är anonym och deltar frivilligt. Intervjun 

kommer att spelas in, men materialet kommer att förstöras efter arbetets slut. 

Vi hoppas få komma igång med intervjuerna i början/ mitten av november och hoppas därför 

få svar från er innan den 8:e november. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Marie Jernlilja och Klara Holm 
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Bilaga 2: Intervjuguide  

Intervjudeltagarens bakgrund 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat som lärare i svenska? 

 Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 Vilka ämnen/kurser undervisar du i? 

 Finns det samarbete mellan lärare i olika ämnen? 

 

Övergripande om svenskämnesundervisningen 

 Vad anser du är viktigt innehåll i svenskundervisningen? 

 Vad använder du dig av för undervisningsformer och innehåll? 

 Kan du ge ett konkret exempel på hur en lektion kan se ut? 

 Varför har du valt ett sådant upplägg? 

 Vad anser du är viktiga ämneskunskaper för eleven? 

 

Demokratiuppdraget 

Hur ser skolans arbete med demokratiuppdraget ut? 

 

Vad innebär demokratiuppdraget för dig? Vad uppfattar du som innebörden av 

demokratiuppdraget? 

 Vad är demokratisk kompetens/kvalité för dig? 

 

Hur ser du på dessa innebörder i förhållande till svenskämnet? Hur ser du att du kan 

använda dem i din undervisning? Kan du ge konkreta exempel? 

 Är det något demokratiinnehåll som du anser viktigare/mindre viktigt att ha med i din 

undervisning? 

 Vilket utrymme får demokratiuppdraget i din undervisning? På vilket sätt? 

 Vad tycker du att eleverna ska kunna för att klara sig i samhället? Kan du ge några 

exempel? 

 

Varför använder du dig av detta i din undervisning? 
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 Vilket innehåll blir relevant för att eleverna ska nå detta? 

 Vilken metod anser du lämpar sig bäst för att eleverna ska nå detta? 

 Kan du ge något konkret exempel på arbetsuppgifter där du arbetar med 

demokratiuppdraget? 

 Vilka möjligheter ser du med att arbeta med demokrati i svenskundervisningen? 

 Vilka svårigheter ser du med att arbeta med demokrati i svenskundervisningen? 

 

Kategorifrågor 

Om begrepp som elevinflytande, jämställdhet, mångkultur, genus, deliberativa samtal, 

medborgarskap med mera, kommer på tal. 

 

Elevinflytande 

Vad är elevinflytande? 

Hur arbetar du med elevinflytande? 

Ser du några möjligheter eller svårigheter med att arbeta på det sättet? 

 

Läroplanen 

Ser du någon skillnad mellan de gamla och nya läroplanerna/ämnesplanerna? 

Finns det något som saknas? 

 

Är det något mer du vill tillägga? 


