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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka samhällskunskapslärares demokratiuppdrag och 

hur detta påverkar deras undervisning i fråga om val av innehåll och arbetssätt i högstadiet. 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer med fyra samhällskunskapslärare för att 

lyfta fram deras utsagor om studiens fenomen, alltså demokratiuppdraget och dess påverkan 

på deras undervisning. Min ambition med denna uppsats är att låta samhällskunskapslärares 

röster bli hörda angående deras demokratiuppdrag och hur det påverkar deras didaktiska val i 

fråga om vad- och hur- frågan, alltså innehåll och arbetssätt.  

Studien visar att samhällskunskapslärare i högstadiet anser att demokratiuppdraget intar en 

central roll i deras undervisning. Samhällskunskapslärarna har en deltagar- och deliberativ 

demokratisyn och eleverna får därför möjligheter att uttrycka sig i klassrummet. Av resultatet 

framgår också att ett bra klassrumsklimat, som tar sig uttryck i personliga relationer med 

eleverna och respekt för deras åsikter, är viktigt för demokratiuppdraget. Studiens resultat 

visar å andra sidan att elever har mycket begränsat inflytande på val av innehåll i 

undervisningen. Lärarna gör sin planering utan samråd med eleverna. Men elever ges dock 

möjligheter att i viss mån påverka arbetssättet.     

Av studiens resultat framgår också att samhällskunskapslärarna som deltog i studien ser både 

stora möjligheter och svårigheter vad gäller lärares demokratiuppdrag. Lärarna uppfattar att 

elever lever å ena sidan i en fas i sitt liv som de tar till sig nya värderingar vilket ger stora 

möjligheter för samhällskunskapslärare att fostra elever men skolan speglar å andra sidan 

själv samhället mycket och elever tar med sig mycket värderingar hemifrån och det är därför 

samhällskunskapslärare och skolan har sina begränsningar med att ändra elevernas 

demokratiska attityder.     

 

 

 

Nyckelord: demokratiuppdrag, samhällskunskapslärares demokratiuppdrag, samhällskunskap, 

val av innehåll, val av arbetssätt.          
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1. Inledning 

Vad är samhällskunskapslärares uppdrag i grundskolan? Hur kan samhällskunskapslärare 

klara sitt uppdrag på ett bra sätt? Vad skall han eller hon välja som innehåll för 

samhällskunskapsämnet och hur ska han eller hon undervisa, det vill säga vilka arbetsätt skall 

han eller hon använda sig av? De här är exempel på några av de frågor som jag ställer mig när 

jag läser min sista termin i lärarutbildningen.  

Under min VFU märkte jag att samhällskunskapslärare har en del frihet när han eller hon 

väljer samhällskunskapsämnets innehåll och arbetssätt. Jag följde olika lärare under min VFU 

och märkte att deras val av innehåll och arbetssätt hade olika grunder. En lärare kunde följa 

samhällskunskapsboken i sin undervisning medan en annan kunde använda texter från olika 

källor istället för läroboken. En lärare kunde ägna sig åt katederundervisning när en annan 

också kunde ge plats för eleverna att vara mer delaktiga i klassrummet. Detta, att läraren 

väljer ämnets innehåll och arbetssätt och att eleverna kommer till tals, var en fascinerande 

upplevelse för mig som gick på grundskolan i Istanbul, Turkiet, där lärarna bara följde 

böckerna som godkändes av Utbildningsministeriet för att skapa ”den goda medborgaren.” Vi 

elever var passiva lyssnare i klassrummet och det var bara när läraren gjorde förhör i ämnet vi 

kunde prata!   

Det står att läsa i Skollagen (SFS 2010:800), Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr 11, att läraren har två viktiga uppdrag, nämligen kunskaps- och 

demokratiuppdrag. Skolans styrdokument betonar alltså både lärarens kunskaps- och 

demokratiuppdrag. Med andra ord har demokratiuppdraget en lika central roll i 

undervisningen som kunskapsuppdraget. Kunskapsuppdraget är, mer eller mindre, tydligt och 

konkret i styrdokumenten. Men demokratiuppdraget är, å andra sidan, mer öppet för 

tolkningar.  

Svaret på vad demokratiuppdraget är kan vara olika från en lärare till en annan. Men vad är 

egentligen demokratiuppdraget för något? Vad innebär demokratiuppdraget för en enskild 

samhällskunskapslärare? Hur kan man planera sin undervisning utifrån demokratiuppdraget? 

Kan det berika undervisningen i fråga om ämnets innehåll och arbetsätt? Vilka möjligheter 

och svårigheter finns det mer specifik kring detta, i högstadieundervisningen?  

Frågorna är många. Jag anser att demokratiuppdraget är en viktig aspekt både i skolan och i 

samhällskunskapslärares undervisning och vill därför fördjupa mig i ämnet om samhällskuns-
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kapslärarens demokratiuppdrag. Vad står i Skollagen och Lgr 11 angående 

demokratiuppdraget? Vad har skrivits inom samhällskunskapsdidaktik? Och vad säger lärare 

själva om sitt demokratiuppdrag? Min ambition med detta uppsatsarbete är alltså att 

undersöka och resonera kring demokratiuppdraget och hur detta påverkar samhälls-

kunskapslärares undervisning och att låta samhällskunskapslärares röster bli hörda om dessa 

centrala områden.   

 

1.1. Syfte och problemformulering  

Syftet med denna uppsats är att undersöka några samhällskunskapslärares syn på sitt 

demokratiuppdrag i högstadiet, deras didaktiska val vad gäller innehåll och arbetssätt samt 

vilka möjligheter och svårigheter de upplever när de arbetar med att genomföra 

demokratiuppdraget.   

Utifrån uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur uppfattar samhällskunskapslärare sitt demokratiuppdrag? 

 Hur påverkar samhällskunskapslärares syn på demokratiuppdraget hans eller hennes 

undervisning i fråga om innehåll och arbetssätt? 

 Vilka möjligheter eller svårigheter möter samhällskunskapslärare när han eller hon 

genomför demokratiuppdraget? 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras några punkter kring demokratiuppdraget i allmänhet och 

samhällskunskapslärares demokratiuppdrag i synnerhet. Vad skriver forskare och experter om 

demokratiuppdraget och samhällskunskapslärares demokratiuppdrag och vad står i skolans 

styrdokument om detta? Bakgrundsdelen delas in i några underrubriker för att närmare 

behandla demokratibegreppet och samhällskunskapslärares demokratiuppdrag.  

Under första rubriken redovisar jag några olika demokratiuppfattningar. Det är särskilt viktigt 

att ge en bild av de grundläggande aspekterna av demokratiprocessen och olika uppfattningar 

av demokratibegreppet eftersom lärarens undervisning, både i fråga om innehåll och arbetsätt, 

påverkas av hans eller hennes syn på demokrati. I nästa del behandlar jag frågan hur skolans 

demokratiuppdrag har förändrats enligt forskare som skrivit inom ämnet. Denna bakgrundsdel 

avlutas med att studera vad styrdokumenten, som samhällskunskapslärare har att förhålla sig 

till, säger om lärares demokratiuppdrag.         

 

2.1.  Demokratibegreppet och dess påverkan på skolans demokratiuppdrag 

Det är inte svårt att definiera ordet demokrati i dess språkliga betydelse. Själva ordet 

demokrati kommer från grekiskans dēmokrati´a av dēmos (folk) och –kratos (välde). Ordet 

demokrati betyder alltså folkmakt eller folkstyre. Men vilket/vilka folk som skall styra i en 

demokrati är kontroversiellt (Dahl 1999). 

Demokratibegreppet är mångtydigt och det är inte lätt att ge en tydlig bild av detta. Denna 

otydlighet skapar en annan problematik vad gäller begreppet. Nästan alla länder oavsett om 

det är en demokrati- eller diktaturstat och nästan alla organisationer (de stora som FN, EU och 

de små som till exempel en kulturförening eller en idrottsförening och så vidare) påstår att de 

har ett demokratiskt styre (Bronäs 2000). Detta visar hur demokratibegreppet har olika 

tolkningar som skiljer sig från varandra. Är det tillräckligt till exempel att man med några års 

mellanrum har val för att man skall kunna benämna sig som en demokratisk stat? Eller räcker 

det att man har politiska institutioner som politiska partier och riksdag? Eller är demokrati 

något annat än några års mellanrums val och politiska institutioner?  

Robert A. Dahl (1999) framhåller några centrala kriterier för en demokratisk process som i sin 

tur ger legitimitet åt den resulterade demokratin. Det första kriteriet på en demokratisk 

process, enligt Dahl, är effektivt deltagande, vilket innebär att alla medborgare bör ha 
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adekvata och lika möjligheter att delta och föra fram sina idéer till dess att beslut har tagits. 

Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet är det andra kriteriet och det innebär att varje 

medborgares röst är lika värd vid det slutliga beslutet. Ett annat kriterium är upplyst förståelse 

och med detta menas att varje medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter att upptäcka 

och begrunda det val som bäst tjänar dennes intresse. Det fjärde kriteriet är kontroll över 

dagordningen, vilket innebär att folket måste ha möjlighet och rättighet att bestämma hur och 

vilka politiska frågor som tas upp till överläggning. Ett sista kriterium är inkluderande 

medborgarskap, vilket innebär att alla vuxna medborgare skall vara delaktiga i besluten. 

Dahl betonar att inga faktiska system kan förväntas uppfylla kriterierna helt och hållet. Men 

han framhåller att man kan bedöma system ”som mer eller mindre demokratiska” eller ”som 

bättre eller sämre i förhållande till hur väl” det uppfyller kriterierna (Dahl 1999, s 175). Dahl 

skriver vidare:   

Jag kan inte föreställa mig hur en process som uppfyllde dessa krav inte skulle vara demokratisk; 

inte heller hur en process som bröt mot ett eller flera av kraven, skulle kunna betraktas som helt 

demokratisk (Dahl 1999, s 203-204). 

De här kriterierna är också i stor sett tillämpbara för skolan som en demokratisk organisation 

och för klassrummet där elever och lärare möts och försöker genomföra en demokratisk 

process i klasrummet.  

Idag pratar man därför om olika typer av demokratiteorier. Forskningen inom statskunskapen 

benämner tre olika typer av demokratier, nämligen valdemokrati, deltagardemokrati och 

deliberativ demokrati. De tre olika demokratierna är inte skilda från varandra utan kan ses 

som komplement till varandra.    

Frågan är hur de tre olika demokratiteorierna påverkar skolans- och samhällskunskapslärares 

demokratiuppdrag beror på hur skolan genom sina styrdokument och läraren genom sina 

uppfattningar definierar och förstår de demokratiska aspekterna. Om en samhällskunskaps-

lärare, till exempel, har en valdemokratisk syn på demokratibegreppet skulle han eller hon 

kunna planera en undervisning på ett annat sätt än en lärare som har en deltagardemokratisk 

syn på demokratibegreppet, medan båda samtidigt kunde hävda att de fullgjorde 

demokratiuppdraget. Det är därför viktigt att titta lite närmare på de tre olika 

demokratiteorierna som ses som komplement till varandra. 
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2.1.1. Valdemokrati 

Mikael Gilljam och Jörgen Hermansson (2003) skriver att de centrala aspekterna i 

valdemokrati är regelbundna och återkommande val mellan konkurrerande representanter. 

Medborgarna påverkar politikens utformning genom att rösta på politiska partier och de idéer 

som de har. Det är därför viktigt att medborgarna får den relevanta information som krävs för 

att rösta på politiska partier. I valdemokratiteorin är det folkvalda representanter som fattar 

beslut mellan valen, men de lyssnar på och informerar medborgarna samt motiverar de 

politiska beslut som de tar.   

Vilgot Oscarsson (2005) påpekar i en rapport, som redovisar resultaten av den nationella 

utvärderingen av årskurs 9-elever i grundskolan år 2003, att lärares demokratiuppfattning 

påverkar undervisningen. Om samhällskunskapslärare har en valdemokratiskuppfattning blir 

det skolans- och lärares demokratiuppdrag att förmedla kunskaper om demokratins spelregler 

och om den politiska processen, till exempel politiska partier, riksdag och hur Sverige styrs 

och så vidare. Tomas Englund (2003) skriver också att demokrati är ett kunskapsområde som 

innehåller vissa fakta bland andra kunskapsområden om den valdemokratiska 

demokratiuppfattningen eller som han kallar det, den funktionalistiska demokrati-

uppfattningen. Oscarsson (2005) skriver vidare i sin rapport, att den traditionella 

valdemokratiska synen på demokrati ligger närmast elevernas uppfattningar om demokrati.   

     

2.1.2. Deltagardemokrati  

Idealet för deltagardemokrati är att medborgarna ska vara politiskt aktiva och ur den aspekten 

går den utöver valdemokrati. Gilljam och Hermansson (2003) skriver att medborgarnas 

uppgift inte bara är att rösta på representanter utan genom andra aktiviteter väntas de att vara 

aktiva i politiken.  

Författarna gör en åtskillnad mellan två olika typer av aktiviteter. Den första typen av aktivitet 

kallas deltagande som påverkansförsök och syftet med denna aktivitet är att medborgarna för 

fram sina åsikter och planer till politikerna genom namninsamlingar, uppvaktningar, 

demonstrationer och dylikt. Den andra typen av aktivitet kallas direktdemokratiskt deltagande 

och syftet med denna aktivitet är att medborgarna själva direkt fattar politiska beslut genom 

exempelvis lokala brukarstyrelser, folkomröstningar, medbestämmande på arbetsplatser och 

dylikt.  
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Oscarsson (2005) skriver att skolans styrdokument främst betonar vikten av deltagarde-

mokrati. På elevens nivå berör denna demokratimodell främst det faktum att elever ska ha 

inflytande över sin undervisningssituation, liksom att stimulera till aktivt demokratiskt 

deltagande. Ett konkret exempel på deltagardemokrati i relation till lärarens demokrati-

uppdrag är att elever får lära sig konsten att argumentera, skriva insändare, diskutera aktuella 

samhällsfrågor samt att diskutera samhällsfrågor som har en tydlig koppling till samhället och 

livet utanför skolan. Oscarsson betonar att även om den deltagardemokratiska uppfattningen 

betonas i skolans styrdokument är elevernas kunskaper om det grundläggande svenska 

politiska systemet inte tillräckliga.     

     

2.1.3. Deliberativ demokrati 

Den tredje demokratimodellen är deliberativ demokrati som också kallas samtalsdemokrati. 

Här är det samtalet som har en central betydelse, ett samtal där alla röster får komma till tals 

och alla argument skall beaktas. Kunskapskraven är mindre än i valdemokratin och 

deltagardemokratin (Oskarsson 2005). Detta gör deliberativ demokrati till en intressant 

modell att ta hänsyn till för skolans demokratiuppdrag eftersom alla elever kan delta i ett 

sådant samtal på sina villkor.      

I samma anda poängterar Englund (2004) att medborgarnas vilja och förmåga att delta i ett 

intellektuellt och konsensusskapande samtal är avgörande när det gäller deliberativ demokrati. 

Englund påpekar vidare att empati, respekt för andras argument, att kunna bortse från 

egenintresset, att ha förmåga att argumentera, och en förståelse för det som är avvikande utgör 

viktiga aspekter, eller kompetenser hos deltagarna i en deliberativ demokrati. För att det 

deliberativa samtalet skall fungera betonar författaren även att deltagarna måste uppfatta 

varandra som jämlikar.  

Kent Larsson (2007b) skriver också om deliberativ demokrati att den syftar till att fördjupa 

demokratins grundläggande idé om ett ständigt pågående möte mellan skilda synsätt. Han 

påpekar att demokratisk diskussion och samtal står i centrum i en deliberativ demokrati. 

Oscarsson (2005) betonar samma aspekt och skriver att den viktigaste tanken med deliberativ 

demokrati är att alla goda argument skall behandlas utifrån varandra där det viktigaste med 

samtalsformen är att alla argument lyfts fram. Han menar att de bästa argumenten under 

samtalets gång får ökat stöd vilket medför att samtalsdeltagarnas initiala preferenser kan 

frångås och egenintresset får mindre plats. Denna process under samtalets gång leder då till en 
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sorts ”förnuftets seger” (Oscarsson 2005, s 17-18). Oscarsson säger att genom den 

deliberativa processen når samtalsdeltagare insikt, kunskap och förhoppningsvis även enighet 

vilket är en viktig punkt i det deliberativa samtalet. 

Vad gäller tillämpningen av dessa tankar inom skolundervisningen, betonar Englund (2004) 

att idén om deliberativa samtal och deliberativ kommunikation i skolan har vuxit fram ur 

minst två olika tanketraditioner. Förutom den deliberativa demokratin som påverkat och gett 

namn åt det deliberativa samtalet springer idén ur är en pedagogisk tanketradition ”där det 

ordnade, kvalificerade samtalet ses som en viktig komplettering och ett många gånger rimligt 

alternativ till den starka förmedlingstraditionen” (Englund 2004, s 57). Han betonar att det 

deliberativa samtalet är ett av de viktigaste demokratiska redskapen i skolan. 

Larsson (2007a) pekar också på att deliberativ demokrati, från slutet av 1990-talet, har 

kommit att påverka flera områden än det strikt politiska. Han påpekar att ett sådant område är 

utbildning och pedagogik här i Sverige. Larsson framhåller att denna påverkan kan utläsas av 

skolans styrdokument och i andra relaterade texter:    

[Detta blir] synligt i olika tillägg till och förändringar av skolans läroplaner och kursplaner samt i 

andra dokument från de nationella skolmyndigheterna […]. Intresset för frågor om den 

deliberativa demokratin utvecklas också inom den pedagogiska forskningen (Larsson 2007a, s 

175). 

Oscarsson (2005) skriver om samma punkt och säger att deliberativa demokratiaspekter finns 

tydligt uttryckta i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94, i form av att skolan skall vara en plats som är öppen för skilda 

uppfattningar och att dessa skall uppmuntras att föras fram. Han skriver att i kursplanerna för 

de samhällsorienterade ämnena i grundskolan betonas också värdet av samtal och 

argumentation mellan aktörer med skilda åsikter.  

Oscarsson (2005) skriver vidare att eleverna i årskurs 9 i stor utsträckning upplever 

aspekterna av deliberativ demokrati som positiva. Eleverna säger också att 

samhällskunskapslärare respekterar deras åsikter till stor del. Men ett annat resultat av 

rapporten visar att det finns brister hos eleverna vad gäller samtalsdemokratiska färdigheter 

och att det inte finns tillräckliga möjligheter i skolan att utveckla dem.   
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2.2.   Samhällskunskapsämnets demokratiuppdrag ur ett historiskt perspektiv 

Demokratifrågan sattes i fokus i skolan särskilt efter andra världskriget, men Agneta Bronäs 

(2003) påpekar att även efter kriget har det funnits en uppdelning mellan kunskap och fostran. 

Sålunda skapades samhällskunskapsämnet med uppgiften att ge medborgarna den kunskap 

som krävs för att ”kunna handla som ansvarstagande demokratiska medborgare” (Bronäs, s 

189). Hon framhåller att dessa kunskaper har förändrats genom åren och tonvikten har under 

vissa tidsperioder legat på kunskaper om samhället och under andra perioder på fostran till 

attityder.  

Bronäs (2003) skriver vidare att under 1950- och 1960-talet uppfattas samhällskunskapen som 

ett kunskapsämne av både lärare och läromedelsförfattare. Läroböckerna från 1950- och 

1960-talet handlar mycket om stat och kommun, deras organisation och finanser, samt 

rättskunskap. En anledning till denna kunskapsinriktade samhällskunskap kan vara att ämnet 

inte var ett självständigt område utan undervisades tillsammans med ämnet historia under 

”Historia med samhällslära” och oftast av historielärare i gymnasiet (Bronäs 2003, s 191). 

Hon säger att en annan orsak var samhällets syn på kunskap som en nyckel till framgång. 

Dåvarande samhällssyn innebar att medborgarna aktivt skall delta i samhällslivet och ha 

kunskap om hur samhället fungerar.  

Men under 1970-talet sker däremot, enligt Bronäs (2003) en förändring vad gäller 

samhällskunskapsundervisning från en betoning på kunskap till den fostrande uppgift. 

Åsiktsfrihet, opinionsbildning, jämställdhet och jämlikhet hade börjat bli viktiga begrepp och 

frågor. De centrala begreppen som blev aktuella under perioden ledde till en fostranssyn på 

ämnet. Englund (1999) beskriver också förändringen under denna period när den 

”vetenskapligt-rationella” skolan (s 25) börjar ifrågasättas. Han förklarar att under 1960- och 

1970-talet förekom en stark debatt både i de utbildningspolitiska dokumenten och de interna 

pedagogiska kretsarna om skolans övergripande mål om demokrati och jämlikhet. Englund 

framhåller att i vissa lärarkretsar och i delar av den allmänna debatten såg retoriken i 

dokumenten ”som ’vackra’ ord och läroplanspoesi” (s 14), men denna retorik ansåg alltså inte 

överensstämma med den svenska skolans klassrumsverklighet.  

Bronäs (2003) framhåller att 1980-talet var den mest demokratiska tidsperioden i 

skolväsendet och en fostranssyn dominerade därför samhällskunskapsundervisningen. 

Eleverna lärde sig under denna period färdigheter för att bli aktivt deltagande medborgare. 

Hon betonar att begreppsinlärning, sammanträdestekniker, argumentation och diskussion blev 
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viktiga aspekter i syfte att utveckla elevers tänkande i samhällskunskapsundervisningen. 

Englund (1999) betonar å sin sida att demokratiuppfattningen, under 1980-talet, börjat 

förändrads från en kollektivistisk demokratiuppfattning till en individualistisk 

demokratiuppfattning. I den nya demokratiuppfattningen har individens fria val och 

individens autonomi betonats starkt.  

Fostransaspekten var, enligt Bronäs (2003), framträdande under 1990-talet men tonvikten låg 

mer på attityder och värden än på problemlösningsförmåga. Eleverna fick lära sig valfrihet 

och eget ansvar. Det fanns en tendens mot kunskapsaspekten igen främst på de gymnasiala 

teoretiska programmen, där läroböckernas text återigen har mer innehåll om 

samhällsekonomi, ren fakta om demokrati och rösträtt.  

Englund (1999) framhåller också att den interna pedagogisk-didaktiska debatten som betonat 

förskjutningen från form till innehållsfrågor och framhävt vikten av kommunikation och 

meningsskapande i skolan inte har haft tillräcklig plats i den allmänna debatten. Han 

poängterar att förskjutningen som började under 1980-talet har orsakat en förskjutning från 

public good till private good som medförde konsekvenser för skolans demokratiuppdrag 

under 1990-talet. Utgångspunkten för private good är att individer tar ansvar och bestämmer 

över sina egna villkor. Vad som skett är, enligt Englund, en förskjutning av synen på fostran 

från vad som kallas den stora demokratin till den lilla demokratin. I den stora demokratin 

bestämmer man över kollektiva angelägenheter via abstrakta institutioner och i den lilla 

demokratin bestämmer individen eller en grupp personer direkt över sina gemensamma 

villkor. Det offentliga skolsystemet kompletteras därför med ett privat skolsystem där 

föräldrarna kan välja den skolan som de avser är bäst för deras barn. Det offentliga 

skolsystemet anpassar också sig till den lilla demokratin genom profilering.      

  

2.3.  Demokratiuppdraget ur styrdokumentens perspektiv 

Eftersom samhällskunskapslärare har att förhålla sig till styrdokumenten är det viktigt att se 

vad som står i styrdokumenten vad gäller demokratibegreppet och lärarens didaktiska val i 

innehåll och arbetssätt. Under den här rubriken skall jag därför lyfta fram några punkter ur 

Skollagen och framförallt från Lgr 11, som rör samhällskunskapslärares demokratiuppdrag 

och didaktiska val vad gäller innehåll och arbetssätt.   
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2.3.1. Samhällskunskapslärares demokratiuppdrag 

Under den här rubriken avser jag skriva om styrdokumentens perspektiv på demokrati-

begreppet. Fokus ligger på Skollagen (SFS 2010:800), men framförallt på Lgr 11 eftersom det 

är det som samhällskunskapslärare på något sätt måste förhålla sig till när han eller hon 

planerar samhällskunskapsundervisningen.   

I Skollagens första kapitel betonas skolans demokratiuppdrag. Paragraferna 4 och 5, anger att 

verksamheten i skolan skall utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar: 

Utbildningen […] syftar till att […] elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden […] 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för […] de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på (SFS 2010, kapitel 1 4§). 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 

de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor (SFS 2010, 5§). 

Den första paragrafen (4§) som citeras från Skollagen sätter upp grundprinciperna för hela 

skolväsendet. I paragrafen ges skolan två huvudsakliga uppdrag, nämligen kunskapsuppdraget 

och fostransuppdraget. Den andra paragrafen (5§) utvecklar främst det fostrande uppdraget. 

En framträdande skillnad i förhållande till den tidigare skolagen från 1985 är att här i 

Skollagen 2010 preciseras de grundläggande demokratiska värderingarna mer i detalj.   

Lgr 11 hänvisar till Skollagen och formulerar samma grundläggande demokratiska 

värderingar. Demokrati aspekten ses så viktig att läroplanens första rubrik och paragraf 

handlar om demokrati och skolans demokratiuppdrag:  

Skolväsendet vilar på demokratins grund. […] Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. […] 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). 

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 ska gestalta och förmedla. […] [Detta] sker […] genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell (Lgr 

11, s 7). 

I Lgr 11 finns en betoning på att ”elever ska inhämta och utveckla […] värden” (s 7) och 

”utbildningen ska förmedla och förankra respekt för […] de grundläggande demokratiska 

värderingar” (s 7) vilket visar att demokratiuppdraget tillsammans med kunskapsuppdraget är 

en av skolans viktigaste uppdrag. I Lgr 11 som citeras ovan, i andra stycket, betonas särskilt 
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mänskliga rättigheter och räknas följande demokratiska värden upp: människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Och enligt Lgr 11 skall fostran ske 

till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Kursplanen i samhällskunskap (i Lgr 11) ger en särskild roll till samhällskunskapslärare.   

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet […] med demokratiska processer 

och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att 

reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle (Lgr 11, s 199). 

I stycket ovan finns det aspekter som avser både innehåll och arbetssätt vad gäller 

demokratibegreppet. Vidare lägger kursplanen i samhällskunskap fokus på att 

samhällskunskapslärare skall leda eleverna så att de kan ”reflektera över […] demokratiska 

värden, principer, arbetsätt och beslutprocesser” (Lgr 11, s 200).  

 

 

2.3.2. Vad? – en fråga om innehåll 

Val av innehåll i samhällskunskap sker, generellt sett, enligt det centrala innehållet som står i 

Lgr 11, i kursplanen i samhällskunskap. Ett centralt innehåll är nu tydligt och mer detaljerat 

formulerat i Lgr 11 jämfört med Lpo 94.   

I kursplanen i samhällskunskap presenteras det centrala innehållet i årskurs 7-9 under fem 

rubriker: Individer och gemenskaper, information och kommunikation, rättigheter och 

rättsskipning, samhällsresurser och fördelning, beslutfattande och politiska idéer. Under varje 

rubrik ges olika teman eller ämnesområden. Under rubriken Individer och gemenskap skall 

till exempel elever lära sig om ungdomarnas identiteter, Sveriges befolkning, landets 

välfärdsstrukturer och immigration.          

I Lgr 11 finns det betoning på att varje elev skall få kunskaper om samhällets lagar och 

normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och samhället. Det finns 

också en betoning på de nationella minoriteternas (judar, romer, samer, sverigefinnar och 

tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.  

Eftersom det centrala innehållet står detaljerad i Lgr 11, kan man säga att på ett sätt har valet 

av innehållet i samhällskunskap i högstadiet till stor del bestämts av skolans styrdokument. I 
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studiens resultatdel skall vi också se att samhällskunskapslärarna som deltog i 

undersökningen har en särskilt betoning på det centrala innehållet som står i Lgr 11.   

 

 

2.3.3. Hur? – en fråga om arbetssätt  

En framträdande punkt om arbetssätt i Lgr 11 vägleder samhällskunskapslärare om hur han 

eller hon skall undervisa, det vill säga vilket/vilka arbetssätt han eller hon skall genomföra i 

sin undervisning.  

I Lgr 11 poängteras att det inte är tillräckligt att lärare i undervisningen förmedlar kunskap 

om demokratiska värderingar utan själva undervisningen skall bedrivas i demokratiska 

arbetsformer.  

Lgr 11 ger också preciseringar om vad de demokratiska arbetsformerna är.     

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).   
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3. Tidigare forskning 

Samhällskunskapsämnet är ett viktigt ämne både i grund- och gymnasieskolan och man 

förväntar sig att det skulle finnas mycket forskning om samhällskunskapslärares didaktiska 

val. Det finns avhandlingar och undersökningar som gjorts av forskare och på uppdrag av 

Skolverket. Men forskning omkring samhällskunskapslärares didaktiska val är inte så 

omfattande och mer forskning behövs. I detta kapitel skall jag redovisa några av de resultat 

som framhållits i tidigare forskning för att senare kunna anknyta till min undersöknings 

resultat.   

  

3.1. Demokratiuppdraget och samhällskunskapsundervisningen 

Demokratiuppdraget betonas, som vi sett i kapitel 2, i skolans styrdokument och det ger lärare 

i allmänhet och samhällskunskapslärare i synnerhet en viktig uppgift att fostra eleverna till att 

vara delaktiga i ett demokratiskt samhälle.       

Demokratiuppdraget anses vara ett centralt område för SO-lärare i skolväsendet. En 

undersökning från den nationella utvärderingen 2003 visar att 92 procent av tillfrågade SO-

lärare i grundskolan anser att kunskapsområdet demokrati och att vara demokratisk är mycket 

viktigt i ämnet. I samma undersökning framhålls att SO-lärare också har en mycket hög 

ambition att SO-ämnen skall spela en viktig roll vad gäller demokratifostran. Undersökningen 

visar dessutom att de tillfrågade eleverna anser att SO-lärare har en stor betydelse för att göra 

ämnets undervisning intressant (Myndighet för skolutveckling 2008).  

Anders Broman (2009) skriver att samhällskunskapslärare visar ett grundläggande intresse för 

demokratifrågorna. Broman som har intervjuat samhällskunskapslärare och genomfört en 

enkätundersökning med elever i gymnasieskolan påpekar att lärarna som deltog i 

undersökningen betonar att kunskapsmålet och fostransmålet är lika viktiga. Han skriver 

vidare att lärarna framhåller vikten av någon form av kunskapsförmedling och elevens 

individuella utveckling vad gäller skolans demokratiska uppdrag.  

Forskning visar att det finns en relation mellan ett bra klassrumsklimat och demokratiska 

attityder. I undersökningen Ung i demokratin (Skolverket 2001) som genomfördes i början av 

1990-talet framgår att elever i svenska skolor anser att samtalsklimatet i klassrummen är gott. 

Skolverkets rapport (2001), som är en del av en större studie på initiativ av det internationella 
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organet The International Association for Educational Achievement (IEA) och som byggs på 

en enkät riktad till 14- och 15-åringar, visar att omkring fyra femtedelar av eleverna i svenska 

skolor upplever att de fritt kan uttrycka sina åsikter i klassrummet, oavsett om dessa avviker 

från vad läraren eller de andra eleverna tycker och tänker. De flesta av eleverna säger att de 

känner sig respekterade och uppmuntrade att skaffa en egen uppfattning i olika frågor. 

Undersökningen visar också att mer än hälften av eleverna upplever att läraren uppmuntrar 

diskussioner i politiskfrågor och samhällsfrågor när de undervisar i SO.   

Ett annat intressant resultat av Skolverkets rapport (2001) är att klassrumsklimatet påverkar 

elevernas demokratiska attityder. Rapporten visar till exempel att ett bra klassrumsklimat 

påverkar elevernas attityder till kvinnors och invandrares rättigheter. Undersökningen visar att 

de elever som upplever att de har ett bra klassrumsklimat har betydlig, 57 procent, mer positiv 

inställning till kvinnors rättigheter. Siffran är 40 procent, bland eleverna som uppfattar att de 

har ett sämre klassrumsklimat. Rapporten framgår att det finns samma tendens vad gäller 

invandrares rättigheter. Eleverna som uppfattar att de har ett bättre klassrumsklimat har mer 

positiv inställning till invandrare än eleverna som uppfattar att de har ett sämre 

klassrumsklimat.  

Kent Larsson (2007a) vars studie handlar om gymnasieskolan visar att klassrumsklimatet och 

elevers delaktighet i ämnet samhällskunskap är nära knutet till varandra. I studien säger de 

tillfrågande lärarna att goda relationer mellan elever och lärare är en central företeelse för ett 

bra klassrumsklimat som karaktäriseras av trygghet, respekt och tillit. Eleverna har dessutom 

en uppfattning om att det är läraren som påverkar det mesta i klassrummet. I Studien framgår 

att kvinnliga elever påpekar att relationer mellan eleverna utanför klassrummet är också 

väsentliga vad gäller att skapa ett bra klassrumsklimat. De poängterar att om eleverna inte 

respekterar varandra utanför klassrummet blir det svårt att de uttrycker sig fritt i klassrummet.   

Skolverkets rapport (2001) framhåller att kunskap om demokrati också påverkar elevernas 

demokratiska attityder positivt. Eleverna som klarat ett kunskapstest om demokrati bättre har 

till exempel mer positiv inställning till kvinnors rättigheter. Positiv inställning är drastisk låg 

bland eleverna som har fått lägre poäng på testet. Samma tendens finns det även vad gäller 

förhållandet mellan kunskapstestet och invandrares rättigheter. Eleverna som har fått högre 

poäng på kunskapstestet har mer positiv inställning till invandrare än eleverna som uppfattar 

att de har ett sämre klassrumsklimat.  
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Men som en demokratisk organisation har skolan stora brister enligt Skolverkets rapport 

(2001). Den visar till exempel att eleverna har små möjligheter att påverka vardagliga 

situationer som de är missnöjda med. Undersökningen visar att elevernas möjligheter att 

påverka sin situation är minst vad gäller skolans normer och regler, schema och läromedel. 

Även har gymnasieelever inte stora möjligheter vad gäller att påverka skolvardagen. Larsson 

(2004) skriver att jämfört med 14- och 15-åriga elever har gymnasieelever något större 

inflytande över de egna studierna men det är fortfarande inte i så stor utsträckning som 

läroplanen anger. Larsson menar att en orsak till detta är att skolans undervisning i alltför liten 

grad handlar om nuet.   

[…] [S]kolans demokratiuppdrag, enligt min uppfattning, formuleras som alltför framåtsyftande – 

som just ett mål som gäller för vuxna medborgare i samhället och inte här och nu i skolans vardag. 

Eleverna ska, exempelvis enligt kursplanen i samhällskunskap för gymnasieskolan, ges 

förutsättningar för att aktivt delta i samhällslivet och en beredskap för att hantera 

samhällsförändringar – inte utöva demokrati som unga medborgare. Ett annat exempel […] är när 

det talas om att elever ska få uppleva demokrati i skolan; återigen – inte utöva demokrati (Larsson 

2004, s 168-169). 

Larsson (2004) skriver att vad- och hur- frågorna är viktiga när det gäller samhällskunskapens 

didaktik. Och dessa, val av innehåll och val av arbetssätt, kan påverka elevernas demokratiska 

medvetenhet och ge en djupare insikt i och fördjupa elevernas förståelse för den svenska 

demokratin. Forskning visar olika tendenser vad gäller elevens påverkan på val av innehåll 

och arbetssätt.  

Forskning visar att lärarna i grundskolan inte engagerar sig tillräckligt för att få med eleverna 

i planeringen. Skolverkets rapport (2006) redovisar att cirka 60 procent av lärarna som deltog 

i undersökningen svarade att de sällan eller aldrig planerar undervisningen tillsammans med 

eleverna. I samma undersökning anser en fjärdedel av lärarna dessutom att det är av mindre 

betydelse att eleverna får vara delaktiga i planeringen. En förklaring till detta är att det kan 

vara svårt för elever i grundskolan att kunna uttrycka sin vilja och sitt intresse enligt Larsson 

(2007a). Men han betonar också att det är märkligt att lärares inställning till värdet av 

elevernas delaktighet i planeringen är så lågt.    

I motsats till grundskolans lärare engagerar gymnasielärare sig för att få med eleverna i 

planeringen. Lärarna som deltog i Larssons studie (2007a) betonar till exempel att de vill att 

eleverna vara med i planeringen vad gäller val av innehåll. Men lärarna säger att det ibland 

kan vara svårt att kommunicera med eleverna kring dessa frågor och betonar vidare att 

eleverna i yrkesklasser inte visar intresse när de försöker få med dem i planringen. Lärarna 
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framhåller att eleverna vill att lärare skall bestämma ämnets innehåll. Larsson säger att en 

tänkbar orsak till detta kan vara bristfälligt engagemang bland en del av eleverna i dessa 

klasser.      

Jämfort med val av innehåll visar forskning att eleverna har lite större möjligheter att påverka 

arbetssätt. Skolverkets rapport (2001) visar att lärare låter elever påverka arbetsformer och 

redovisningssätt. Den redovisar att flesta av eleverna som deltog i undersökningen säger att de 

har stora eller medelstora möjligheter att påverka undervisningens utformning. Larssons 

studie (2007a) bekräftar också en liknande resultat vad gäller arbetssätt. I studien anser 

eleverna att de har möjligheter att vara delaktiga och påverka redovisningssätt och 

temaarbeten.  

Elevinflytande är en väsentlig aspekt vad gäller demokratifrågan i skolan. Skolverket rapport 

(2001) visar att eleverna som deltog i undersökningen i stort sett är mycket positivt inställa till 

elevinflytande i skolan. Undersökningen redovisar att eleverna anser att skolan skall bli bättre 

om elever skall vara med och påverka skolans vardag. Larssons studie (2007a) visar också att 

eleverna vill ha mer inflytande över undervisningen. Eleverna vill ha större ansvar för 

tidsplaneringen och vill se lärare som handledare även i planeringsarbete. Han skriver att 

eleverna påpekar att de inte vill bestämma helt och hållet utan de vill ha en bra balans mellan 

lärare och elever i planeringen. De kvinnliga eleverna på studieförberedande program 

framhåller till exempel att lärare ibland förväntar sig för mycket av eleverna. Bromans studie 

(2009) visar också att flera av de tolv samhällskunskapslärarna som deltog i undersökningen 

säger att en del av demokratiuppdraget handlar om elevinflytande och de betonar att elever 

skulle kunna påverka hur verksamheten skall bedrivas men även vad undervisningen skall 

innehålla.  

Bromans studie (2009) som undersöker vilken effekt samhällskunskapsundervisning har för 

elevernas demokratiska uppfattningar visar ett intressant resultat vad gäller skolans 

demokratiuppdrag. Studien framgår att skolans samhällskunskapsundervisning på gymnasiet 

(Samhällskunskap A) inte ger någon generell förändring av ungdomarnas demokratiska 

attityder. Alltså fungerar undervisningen i Samhällskunskap A i gymnasieskolan som en svag 

demokratisk socialisationsagent. Men undersökningen visar, å andra sidan, att skolan som 

helhet liksom lärare som engagerar sig och satsar resurser på undervisningen kan påverka 

utfallet, alltså elevers demokratiska attityder. Broman framhåller att studiens resultat visar två 

viktiga konsekvenser vad gäller skolundervisning och skolpolitik. För det första är det svårt 
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att göra generaliseringar på grund av undervisnings komplexa situationer om vad som 

fungerar eller inte fungerar i undervisningen på förhand. För det andra kan målen som står i 

läroplanen vad gäller demokratiuppdrag uppnås genom att ge lärarna och eleverna möjligheter 

att kreativt forma undervisningen tillsammans (Broman 2009).   
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4. Teoretiskt perspektiv  

I denne studie undersöker jag samhällskunskapslärares uppfattningar om sitt demokratiupp-

drag och hur demokratiuppdraget påverkar deras undervisning i fråga om val av innehåll och 

arbetssätt. I skolans styrdokument har samhällskunskapslärare en viktig roll vad gäller att 

fostra demokratiska medborgare. Styrdokumenten betonar också att eleverna skall påverka 

undervisnings innehåll och arbetssätt reellt. Val av innehåll och arbetssätt är dessutom två 

viktiga komponenter som påverkar både lärande och fostran.   

Pragmatismens och John Deweys (1916/1997) syn på kunskap, elevers erfarenhet, 

kommunikation och relation mellan utbildning och demokrati är några punkter som varit 

vägledande för studien. Jag anser att pragmatismen och särskilt Deweys syn på utbildning och 

demokrati är en bra utgångspunkt för studiens teoretiska perspektiv och kan användas som en 

teoretisk ram för studiens syfte och frågeformuleringar. Pragmatismen och Deweys syn på 

utbildning och demokrati har därför blivit en inspirationskälla för studiens teoretiska 

perspektiv.   

Larsson (2007a) skriver att pragmatismens kunskapssyn är en kontinuerlig process som ger 

förutsättningar att leva och handla i samhället. Han skriver att pragmatismen kunskapsprocess 

inte är någonting som man enbart reproducerar kunskap ”utan ny kunskap och mening […] 

produceras bland annat utifrån de studerandes egna erfarenheter och intressen i olika 

kommunikativa situationer och möten samt i handling” (Larsson 2007, s 16). Dewey 

(1916/1997) kritiserar också den tillbakablickande synen på kunskap och han menar att 

kunskap i relation till utbildning skall handla om nutida händelser samt präglas av ett 

framtidsperspektiv.  

Lärandesituationer är enligt pragmatismen ett resultat av samverkan mellan människor men 

även samverkan mellan människor och miljön. Dewey (1916/1997) skriver att kunskap inte 

överföras direkt till elever utan indirekt. Kunskap, enligt Dewey, utvecklas med hjälp av 

miljön. Och miljön, utifrån detta synsätt, är inte i första hand den fysiska miljön, utan främst 

den sociala miljön. Citaten nedan ger en bild av hur Dewey ser på kunskap och hur den 

sociala miljön blir viktig:  

Utvecklingen av de attityder och dispositioner hos de unga […] kan inte ske genom att 

föreställningar, känslor och kunskap överförs direkt. Den äger rum genom förmedling av miljön. 

Miljön består av den totala summan av de förhållanden som har att göra med utövandet av de 

aktiviteter […] Den sociala miljön består av samtliga aktiviteter bland medmänniskor som är 

förenade genom utövande av någon av medlemmarnas aktiviteter […] Genom att fullfölja sin 
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andel av den gemensamma aktiviteten tillägnar sig individen det syfte som sätter igång den, han 

vänjer sig vid dess metoder och innehåll och uppnår den färdighet som krävs och han fylls av dess 

emotionella anda (Dewey 1916/1997, 57-58). 

Kommunikation är en viktig aspekt i utbildningen i Deweys texter. Dewey skriver att genom 

kommunikationen påverkar och påverkas människor och framhåller nära relationer mellan 

kommunikation, socialt liv och lärande: 

Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan all kommunikation (och 

därmed allt verkligt socialt liv) är bildande (Dewey 1916/1997, s 39).  

Kommunikationsaspekten är så viktig i Deweys syn att han skriver ”konsensus kräver 

kommunikation” (Dewey 1916/1997, s 39). Med andra ord betraktar Dewey kommunika-

tionen som en förutsättning för konsensus, en aspekt som är väsentlig för ett demokratiskt 

samhälle.  

Dewey (1916/1997) betonar vidare att skolans förberedande uppgift, att betrakta barn som 

ofullständiga samhällsmedlemmar och fostra dem som framtidskandidater, sträcker sig för 

långt. Genom denna förberedande uppgift uppmanas elever att tänka på framtiden som varken 

är påtaglig eller angelägen i nuet. Detta framkallar att lärares och elevers motivationskraft 

försvinner och utbildningen blir mekanisk.  

[…] [D]enna strävan avleder både lärarens och elevens uppmärksamhet från den enda punkt som 

det är fruktbart att vända sig till, nämligen att utnyttja den sitt eget föregivna syfte (Dewey 

1916/1997, s 107). 

[Denna strävan] leder till att tonvikten och uppmärksamheten läggs vid förberedelsen för en 

avlägsen framtid och att både lärarens och elevens arbete blir mekaniskt och slaviskt (Dewey 

1916/1997, s 152).  

Dewey (1916/1997) skriver att det finns en tendens att betrakta ungas erfarenheter som 

oväsentliga och betonar att skolans uppgift i stället bör se till att ungas erfarenheter blir så 

viktiga och så betydelsefulla som möjligt vilket medför en svagare gräns mellan nuet och 

framtiden. 

Deweys syn på kunskap, kommunikation, ungdomars erfarenheter och relationen mellan 

utbildning och demokrati är fortfarande viktiga för dagens skola och hans syn kan öppna nya 

dörrar för samhällskunskapslärare. Hans syn kan leda samhällskunskapslärare till en 

undervisning som inte bara går ut på att fostra elever för det framtida samhället utan även att 

leva demokrati i skolans vardag, eller som Larssons (2004) beskriver, ”lära demokratin 

genom demokrati” (s 172).   
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5. Metodologiska överväganden och metodval    

I det här kapitlet skall jag redovisa studiens metodansats och hur uppsatsens empiriska 

material samlades in och bearbetades. Under första rubriken skall jag skriva varför jag har valt 

en fenomenologisk metodansats i studien. Andra rubriker skall handla om hur jag genom 

kvalitativa intervjuer samlade in det empiriska materialet, urval av skolorna och intervjuper-

sonerna, tolkning av materialet, forskningsetiska övervägande samt några självkritiska 

reflektioner.  

  

5.1. Metodologiska överväganden  

Det teoretiska perspektivet har lett mig till att lyssna på samhällskunskapslärares utsagor 

eftersom det är samhällskunskapslärare som har en särskild roll vad gäller att genomföra 

demokratiuppdraget i skolan. Deras syn på demokratiuppdraget kan påverka undervisningen 

på ett sätt som Dewey (1916/1997) tar upp i sina texter som nämnts ovan.     

Det är därför viktigt att lyssna på samhällkunskapslärares utsagor och se på det undersökta 

fenomenet utifrån deras erfarenheter. Denna uppfattning har inspirerat mig till en 

fenomenologisk metodansats. Fenomenologens uppgift är att ge en bild av människans 

erfarenheter ”på ett sätt som är troget originalet” (Denscombe 2009, s 112).   Min avsikt är att 

beskriva en detaljerad bild av demokratiuppdragets essens, det vill säga de mest väsentliga 

beståndsdelarna av fenomenet som jag undersöker (Szklarski 2010) utifrån 

samhällskunskapslärares syn. Jag har därför ansett att den kvalitativa forskningsmetoden är 

relevant för studien och för att samla in det empiriska materialet har jag genomfört kvalitativa 

semistrukturerade forskningsintervjuer.   

 

5.2.  Intervjuer och tillvägagångssätt      

Det empiriska materialet i fenomenologiska studier samlas oftast in med hjälp av 

självrapporter, kvalitativa intervjuer eller med hjälp av en kombination av dessa två metoder 

(Szklarski 2010, Denscombe 2009). Jag anser att kvalitativa intervjuer är mest relevanta för 

min studie eftersom syftet med studien är att undersöka hur samhällskunskapslärare uppfattar 

sitt demokratiuppdrag. Genom att man väljer en kvalitativ metod försöker man karaktärisera 
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något, gestalta något (Larsson 2005). Kvalitativa intervjuer ger dessutom forskaren möjlighet 

att förstå världen ur de intervjuandes synvinkel (Kvale 1997). 

Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med samhällskunskapslärare. Syftet 

med de semistrukturerade kvalitativa intervjuer var att jag lyssnar till verksamma lärare som 

berättar om sin uppfattning om demokratibegreppet, hur demokratibegreppet påverkar deras 

undervisning i fråga om innehåll och arbetsätt och genom deras berättelser låta deras röster bli 

hörda. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer ger möjligheter att utforska fenomenet på 

djupet och tillåter de intervjuade att ta upp frågor som han eller hon upplever vara viktiga. 

Forskaren försöker, genom öppna frågor, aktivt lyssnande och ett stimulerande samspel med 

informanten att samla in det empiriska materialet (Szklarski 2010, Denscombe 2009). 

De samhällskunskapslärarna som intervjuades har fått information, ett informationsbrev, om 

studiens syfte och de teman som vi skall samtala om under intervjun och om de 

forskningsetiska principer som tillämpas i denna studie (Bilaga 1). Tanken med informations-

brevet var att lärarna känner sig fria att delta i intervjun, att de skall veta vad intervjun 

kommer att handla om samt ge lärarna möjlighet att tänka kring fenomenet inför intervjun. 

En intervjumall konstruerades genom att samtala med handledare som utgår från uppsatsens 

syfte och frågeställningar samt forskningsbakgrunden (se Bilaga 2). Eftersom jag genomförde 

semistrukturerade intervjuer hade intervjufrågorna en vägledande karaktär för samtalet. Med 

andra ord var frågorna inte så detaljerade. Tanken med en semistrukturerad intervju var att jag 

skulle kunna ha möjlighet att ställa följdfrågor utifrån de svar som samhällskunskapslärarna 

gav. Syftet med semistrukturerad eller som Kvale (1997) benämner halvstrukturerad intervju 

är att forskare skall försöka förstå ett område ur undersökningspersonens eget perspektiv.      

Tre av intervjuerna genomfördes i samma skola. Den fjärde intervjun gjordes i en annan 

skola. Intervjuerna pågick i cirka 25-35 minuter. Det hade varit önskvärt att intervjuerna 

pågått lite längre. Detta berodde på att någon samhällskunskapslärare ville ge fler exempel om 

sin undervisningssituation medan någon samhällskunskapslärare inte gav särskild många 

exempel. Intervjuerna spelades in med hjälp av mp3 spelare. Syfte med att spela in 

intervjuerna var att jag kunde rikta min koncentration på lärarnas meningsbärande utsagor och 

kan ställa följdfrågor om teman som vi samtalade om. Sedan har jag transkriberat intervjuerna 

och skrivit ut dem och läst dem några gånger för att kunna tematisera, analysera och tolka 

texterna. 
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5.3. Urval  

Min tanke var vad gäller urval att välja en kommunal och en fristående skola och att göra två 

intervjuer i respektive skola. För att få en jämn könsfördelning i intervjuerna mellan kvinnliga 

och manliga samhällskunskapslärare avsåg jag göra en intervju med en kvinnlig och en 

intervju med en manlig lärare i respektive skola. 

Jag skickade därför informationsbrevet (se Bilaga 1) som informerar om uppsatsarbetets syfte 

och de forskningsetiska principer via mejl till de kommunala och fristående skolorna som jag 

hade valt i en mellanstor stad i Mellansverige. Skolorna som jag valde att skicka 

informationsbrevet till var de skolor där samhällskunskapslärare eller rektor har en tillgänglig 

mejladress på nätet.  

Jag fick svar från två fristående skolor som jag skickade informationsbrevet till. En 

samhällskunskapslärare skrev att han inte kunde ställa upp för en intervju på grund av 

arbetsbelastningen och en rektor svarade att samtliga lärare var sjuka nu och de kunde därför 

inte vara med i en intervju som jag planerat. Men en kvinnlig lärare från en kommunal skola 

svarade på informationsbrevet och sa att hon skall ställa upp för en intervju.       

Jag kontaktade också samhällskunskapsläraren som jag gjorde min VFU hos och skickade 

informationsbrevet till henne och frågade om hon kunde tänka sig att ställa upp för en 

intervju. Jag kontaktade en manlig lärare från samma skola med hjälp av min VFU-lärare och 

den manliga läraren sa att han kan ställa upp för en intervju.  

Jag lyckades alltså genomföra tre intervjuer under veckorna 45 och 46. De intervjuer som jag 

genomförde var relativt korta och jag ville därför göra en intervju till med en manlig 

samhällskunskapslärare. Tanken med att göra intervjun med en manlig lärare var att få också 

en jämn könfördelning. En manlig lärare från skolan som jag genomförde de två intervjuerna 

på sa att han kunde ställa upp för en intervju.   

Urvalet av intervjupersoner blev alltså en blandning av tillgänglighets- och 

annonseringsurval. Tre av de samhällskunskapslärare som ställde upp för intervjuer var från 

en kommunal skola som jag gjorde min VFU på och den fjärde läraren som intervjuades var 

från en annan kommunal skola. Med tillgänglighetsurval menas att forskaren väljer 

informanter som är tillgängliga genom att använda sig av det egna kontaktnätet (Thornberg & 

Fejes 2009, Hartman 2004). 
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5.4.  Tolkning av det empiriska materialet 

Jag har nämnt att jag inspirerats av en fenomenologisk metodansats i den här studien. 

Bearbetning och analys av det empiriska materialet har därför också gjorts genom en 

fenomenologisk analysmetod.  

Analys och bearbetning av det empiriska materialet är en central del av den fenomenologiska 

forskningsmetoden. Den mest kända och oftast använda analysmetod kallas Giorgis 

analysmetod. Fördelen med denna analysmetod är att man kan använda den i studier med en 

mindre omfattande analysmetod (Szklarski 2010) som passar bra med min studie.  

Szklarski (2010) nämner fem steg av Giorgis analysmetod: 1. Bestämning av helhets-

betydelsen, 2. Avgränsning av meningsbärande enheter, 3. Transformering av vardagliga 

beskrivningar, 4. Framställning av fenomenets situerade struktur, 5. Framställning av 

fenomenets generella struktur.    

Efter transkribering av intervjuerna har jag börjat läsa igenom texterna några gånger för att få 

en helhetsbild av fenomenet. Jag har också plockat bort texter som inte varit relevanta för 

studien. Genomläsningar är det första steget i en fenomenologisk metodanalys och ger 

möjlighet för forskaren att bedöma hur användbara texterna är samt en bild av att hur han eller 

hon kan använda sig av texterna i analysen. Texter som skall användas i analysmetoden måste 

vara begripliga för forskaren och ha fokus på det utforskade fenomenet. Alla texter som inte 

uppfyller dessa två kriterier skall plockas bort från materialet (Szklarski 2010). 

Efter genomläsningar har jag börjat läsa texterna noggrannare för att börja tematisera texten. 

Jag har valt och markerat med olika färgpennor respektive tema. Sedan har jag koncentrerat 

mig på meningarna från texter som ger och bär information om fenomenet, det vill säga 

meningsbärande enheter och försökt omformulera de meningsbärande enheter med mina egna 

ord. Detaljerad läsning är andra steget av Giorgis analysmetod och syftet med detaljerad 

läsning är att forskare skall upptäcka skiftningar i meningsinnehållet och avgränsa 

meningsbärande enheter. I det tredje steget av analysmetoden sker en detaljerad analys av de 

meningsbärande enheterna. Forskaren skall, med hjälp av abstrakta formuleringar och 

begrepp, transformera meningsenheterna på nytt (Szklarski 2010). 

Under det sista steget har jag försökt koncentrera mig ännu mer på de meningsbärande 

enheterna och identifiera de centrala aspekterna om fenomenet. Syftet med det fjärde och 
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femte stegen i en fenomenologisk analysmetod är att komprimera texten ännu mer men utan 

att exkludera eller förvränga det relevanta meningsinnehållet och identifiera de centrala 

aspekterna av fenomenet.  

 

5.5.  Forskningsetiska överväganden  

I studien har jag hållit mig till några etiska regler med hänsyn till intervjupersonerna. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning av Vetenskaps-

rådet (2002) redogör för några allmänna krav i forskning vars tanke är att skydda informanter 

som deltar i en studie.  

En viktig punkt vad gäller forskningsetiska principer är att forskaren ger tillräcklig 

information om studiens syfte och vad studien handlar om. Jag skickade därför 

informationsbrevet (se Bilaga 1), där det beskrivs kort om uppsatsarbetets syfte och de etiska 

regler som skall följas under studiens gång.  

Med hänsyn till konfidentialitetskravet har de intervjuade samhällskunskapslärarna försetts 

med namn som är fiktiva, det vill säga med namn som inte är deras riktiga. Jag har nämnt de 

kvinnliga samhällskunskapslärarna som Karin och Kristina, alltså två namn som börjar med 

bokstaven k, en hänvisning till kvinnliga lärare när den manliga lärarens nämnts som Max och 

Martin, alltså namn som börjar med m, en hänvisning till manlig samhällskunskapslärare.  

En annan viktig punkt som jag informerade intervjupersonerna vad gäller forskningsetiska 

principer var att ljudinspelningar endast kommer att avlyssnas av mig och brukas för 

forskningsändamålet och inte lånas ut eller användas i icke-vetenskapliga syften. Jag 

försäkrade även att ljudinspelningar kommer att raderas när uppsatsarbetet godkänts.  

   

5.6.  Självkritiska reflektioner  

Jag vill också nämna några självkritiska reflektioner under den sista rubriken av detta kapitel. 

En viktig reflektion är att jag skulle ha genomfört en pilotintervju. De intervjuer som jag 

genomfört för studien skulle ha blivit mer detaljerade om jag hade gjort den pilotintervjun. 

Jag märkte att mina sista två intervjuer blev rikare jämfört med de första två. Och detta 

berodde på att jag hade lärt mig mycket om intervjutekniken från de första två intervjuerna.  
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Att göra tre intervjuer på samma skola och en intervju i en annan skola istället för att göra två 

intervjuer i respektive skola kan man ifrågasätta. Som jag har nämnt under rubriken Urval i 

det här kapitlet var grundtanken att jag skulle intervjua en manlig och en kvinnlig 

samhällskunskapslärare från två olika grundskolor, en kommunal och en fristående skola. Jag 

har inte lyckats genomföra min grundtanke och istället blev det fyra lärare från två olika 

kommunala skolor, tre lärare från en kommunal skola och en lärare från en annan kommunal 

skola. Men eftersom mitt syfte med arbetet inte är att jämföra olika samhällskunskapslärares 

syn på demokratiuppdraget utan att lyssna till lärares berättelser och låta deras röster bli hörda 

tror jag därför inte att detta kan ha påverka studiens resultat.   

En annan kritik som jag riktar mot mig själv angående intervjuerna är att jag märkte att jag 

ibland missade en eller två detaljer som jag skulle ta upp med alla intervjupersonerna. En 

sådan punkt är till exempel när jag tog upp lärarrollen. Detta visar att genomföra intervjuer 

kräver en noggrann planering och ordentliga förberedelser och den ytliga likheten mellan en 

intervju och en konversation som Denscombe (2009) påpekar kan skapa problem för forskare.   

En annan kritik som kan riktas mot mina metodologiska överväganden är varför jag inte valt 

en kombination av självrapportering och intervjuer i studien som man kan använda i en 

fenomenologisk metodsansats (Szklarski 2010). Man kan kanske hävda att om jag hade valt 

en kombination av de två metoderna skulle studien ha haft mer empirisk förankring, alltså att 

resultatet är väl förankrat i det empiriska materialet och tillförlighet. Men omfattningen av 

uppsatsarbetet gav inte möjlighet att använda självrapporteringsmetoden. Denna metod är mer 

tillämpligt till ett mer omfattande arbete. Min ambition med studien var dessutom att lyssna 

till samhällskunskapslärares uppfattningar för att låta deras röster bli hörda. Intervjuerna med 

samhällskunskapslärare kan därför vara tillräckligt för studiens syfte. 
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6. Resultat   

Studiens empiriska material är de genomförda intervjuerna med samhällskunskapslärarna. 

Kapitlet inleds med en kort presentation av respektive lärare. Jag vill påminna ännu en gång 

att lärarnas namn, Karin, Kristina, Max och Martin som använts i studien inte är deras riktiga 

namn utan är fiktiva.  

Efter samhällskunskapslärarnas presentation följer en redovisning av det empiriska materialet. 

Kapitlet har delats in i några underrubriker som behandlar lärares uppfattningar om olika 

aspekter av fenomenet, samhällskunskapslärares demokratiuppdrag och dess påverkan på 

deras undervisning i fråga om innehåll och arbetssätt.  

Under rubriken Samhällskunskapslärarnas uppfattningar angående demokratiuppdrag skall 

jag presentera hur lärarna ser på sitt demokratiuppdrag, under rubriken Vad- frågan – innehåll 

i en demokratiundervisning skall redovisas hur lärarna väljer ämnets innehåll och under 

rubriken Hur- frågan – arbetssätt i en demokratiundervisning skall redovisas lärarnas 

uppfattningar om arbetssätt de använder. Sedan skall jag presentera lite kort elevinflytande 

vad gäller innehåll, arbetssätt samt skolvardagen. Och under sista rubriken, Möjligheter och 

svårigheter vad gäller demokratiuppdraget, skall jag, utifrån lärarnas utsagor, ge en bild av 

skolans och lärarens möjligheter och begränsningar vad gäller demokratiuppdraget.            

 

6.1.  Presentation av informanter 

Karin  

Karin har jobbat som lärare i cirka 15 år på samma skola. Hon har utbildat sig i SO-ämnen, 

årskurs 1-7 och Svenska som andraspråk upp till årskurs 9. Hon bedriver undervisning i 

samhällskunskap årskurs 7-9.    

Kristina 

Kristina har jobbat som lärare cirka 15 år på fem olika skolor varav är en fristående skola. 

Hon har utbildat sig till SO-ämnen, årskurs 4-9. Hon jobbade som klasslärare i mellanstadiet 

några år och sedan undervisade hon i svenska och bild i grundskolan i cirka två år. De senaste 

två åren undervisar hon i samhällskunskap på högstadiet.     
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Max 

Max har jobbat som lärare i cirka fem år. Han läste lärarutbildningen mot senare år och är 

behörig 7-9 lärare i samhällskunskap, historia och geografi. Han undervisar i 

samhällskunskap sedan två år tillbaka. 

Martin 

Martin har jobbat som samhällskunskapslärare i cirka 40 år. Han läste historia och 

samhällskunskap och läste sedan lärarutbildningen. När han började jobba läste han också 

andra SO-ämnena och blev behörig i alla fyra SO-ämnena.            

 

6.2.  Samhällskunskapslärarnas uppfattningar angående demokratiuppdraget 

Skolans demokratiuppdrag betonas starkt i skolans styrdokument och lyfts fram från många 

håll. Inte bara lärarkåren tar upp skolans demokratiuppdrag utan även politiker och inte minst 

samhället i sig och media. Men det är lärarna som i praktiken genomför uppdraget i skolan 

och det är därför viktigt hur de uppfattar och upplever demokratiuppdraget.  

Samhällskunskapslärarna som jag intervjuade säger att deras demokratiuppdrag har en central 

roll i deras yrke. Lärarna använder tre viktiga begrepp när de beskriver sitt demokratiuppdrag, 

nämligen att ”demokratiuppdraget genomsyrar all undervisning”, ”alla situationer i skolan 

ingår i demokratiuppdraget” och ”demokratiuppdraget är en röd tråd i allt som vi gör i 

skolan”.  

Karin betonar till exempel sitt demokratiuppdrag som samhällskunskapslärare starkt och säger 

att allt i skolan handlar om demokrati: 

Det finns ingen situation som elever och jag befinner oss i där demokratiuppdraget inte ingår. Alla 

situationer i skolan ingår i demokratiuppdraget. (Karin)         

Kristina använder begreppet ”röd tråd” när hon beskriver sitt demokratiuppdrag. Hon betonar 

att samhällskunskapslärare har en särskild roll när det gäller demokratiuppdraget:  

Jag ser demokratiuppdraget just i samhällskunskap men även i historia som en röd tråd i allt som 

vi egentligen gör, framförallt från årskurs åtta och framåt. Från årskurs åtta så blir det väldigt 

konkret och tydligt. (Kristina) 

När det gäller frågan om hur samhällskunskapslärare uppfattar sitt demokratiuppdrag svarar 

Max att han känner att demokratiuppdraget är någonting som genomsyrar all hans 
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undervisning. Han betonar att han som samhällskunskapslärare inte reflekterar mycket över 

demokratiuppdraget men han tar alla tillfällen i akt för att föra in demokratiuppdraget. Martin 

säger att demokrati inte bara är struktur utan en djupare dimension i skolan. Han betonar att 

läraren inte måste fastna i strukturer och formalia utan han eller hon måste visa en djupare 

dimension och tillägger: ”Att man verkligen är beredd att lyssna på andra och att ta till sig vad 

de säger.” Martin betonar också att hans demokratiuppdrag har två viktiga delar:  

[Den första delen är] att eleverna lär sig hur man är som en demokratisk människa. Det är viktigt. 

Den andra delen är att eleverna förstår hur samhället fungerar och att de känner att de kan vara 

med och påverka och så vidare. (Martin)         

De intervjuade samhällskunskapslärarna säger att alla vuxna som jobbar i skolan har ansvar 

vad gäller demokratiuppdraget men de betonar också att samhällskunskapslärare har en 

särskild roll. Kristina säger till exempel att all personal har ett ansvar för demokratiuppdraget 

men det är samhällskunskapslärare som förser eleverna med faktakunskaper om demokrati. 

Hon betonar att som samhällskunskapslärare handlar en del av hennes demokratiuppdrag om 

att hon förklarar den teoretiska bakgrunden till demokrati, varför det är som det är och hur vi 

har kommit till dagens samhälle för eleverna när de andra lärarna inte har en sådan uppgift. 

Även Karin poängterar samhällskunskapslärares särskilda uppdrag vad gäller demokrati och 

säger att det är samhällskunskapslärare som ger en bild av hur individ och samhälle har blivit 

demokratiskt och varför vi har valt den här vägen att gå. Martin betonar dessutom att 

samhällskunskapslärare inte bara har en särskild position i klassrummet vad gäller demokrati-

uppdraget utan i arbetslaget också. Han framhåller att en aktiv samhällskunskapslärare i ett 

arbetslag kan påverka andra lärarnas attityd till sitt demokratiuppdrag. Han menar att det 

därför är viktigt både i klassrummet och i arbetslagsrummet vad samhällskunskapslärare gör 

och säger.      

På frågan om vad samhällskunskapslärares demokratiuppdrag handlar om påpekar de 

intervjuade samhällskunskapslärarna att eleverna känner att de har rätt att vara här och 

uttrycka sig. De betonar att eleverna också skall känna att de har skyldighet att lyssna på och 

respektera andra. Karin betonar vikten av både rättigheter och skyldigheter: 

[Var och en] ska känna att jag har rätt att vara här, att jag har rätt att uttrycka min åsikt, att jag har 

rätt att bli lyssnat på men jag har också skyldighet att lyssna på de andra, att jag har skyldighet att 

behandla dem med respekt. (Karin)  
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Karin betonar att hon vill ge en bild av att demokrati inte bara handlar om handuppräckning 

och att man röstar och majoriteten vinner. Hon poängterar att hon vill att alla elever 

”engagerar sig, röstar och uttrycker sin åsikt.”  

Max framhåller också vikten av en djup demokrati. Han säger att demokrati inte enbart 

handlar om att eleverna har tre alternativ att välja mellan eller att som lärare köra det 

alternativ som 51 procent av eleverna röstade på. Han understryker att demokrati i skolan 

handlar om en djupare mening och betonar att det handlar om att man hittar en form som alla 

kan vara med och känna sig delaktiga i demokratiska processer.  

Martin säger också att det är väsentlig att han som samhällskunskapslärare kan lyssna på 

eleverna och eleverna kan lyssna på varandra men han betonar också vikten av konsensus vad 

gäller demokrati: 

Men det är viktigt att de försöker komma fram till ett gemensamt beslut när man jobbar i grupp 

eller när man är i ett klassråd eller när man gör något jobb. Det är viktigt att tillsammans bestämma 

sig att vi gör så här. Det är viktigt att en elev säger att jag tycker så och en annan säger att jag 

tycker så och försöker sedan komma vidare. (Martin) 

En annan viktig punkt vad gäller samhällskunskapslärares demokratiuppdrag är klassrums-

klimatet. Samhällskunskapslärarna säger att ett bra klassrumsklimat är viktigt för att skapa ett 

demokratiskt klassrum. Ett bra klassrumsklimat kan, enligt de intervjuade 

samhällskunskapslärarna, skapas genom goda relationer mellan lärare och elever. Karin 

betonar att respekt för elever och deras åsikt är nyckelord för ett bra klassrumklimat. Att ha en 

personlig och respektfull relation med alla elever är viktigt enligt Karin. Hon poängterar att 

det inte spelar någon roll om elever är jobbiga eller bråkiga för att hon skall bemöta dem med 

respekt. Hon tillägger också att alla eleverna har bemött henne med respekt under åren som 

hon har jobbat eftersom hon bemöter eleverna med respekt.   

Max är på samma spår som Karin och säger att ett bra klassrumklimat kan skapas genom att 

respektera varandra. Max påpekar att det är viktig att alla som befinner sig i klassrummet 

skall kunna lära sig lyssna på och respektera andras åsikter. Att respektera och att lyssna på 

varandra är också en viktig aspekt för Kristina vad gäller ett bra klassrumklimat. Hon betonar 

särskilt att när eleverna har åsikter eller när eleverna vill att läraren lyssnar på dem är det 

viktigt att man gör det.   

Martin betonar också att ett bra klassrumklimat kan man skapa genom en bra dialog med 

eleverna. Han framhåller en annan aspekt av relationer som påverkar klassrumsklimatet:    
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En bra dialog med eleverna är viktig. Jag tycker att det är en bra attityd att lärare pratar med elever 

utanför klassrummet också. Det är bra att man pratar mycket med varandra och att elever och 

lärare äter tillsammans. Vi kan prata om fotboll och äta tillsammans. Det är viktigt att eleverna 

känner sig sedda. (Martin)    

 

6.3.  Vad- frågan – innehåll i en demokratiundervisning 

En viktig didaktisk fråga tillsammans med varför och hur är vad- frågan i lärarens 

undervisning. De intervjuade samhällskunskapslärarna säger att demokratiuppdraget 

påverkar, mer eller mindre, deras undervisning i fråga om ämnets innehåll men samtliga 

lärarna betonar vikten av det centrala innehållet som står i läroplanen när det gäller val av 

innehåll.  

Karin säger att det centrala innehållet är viktigt när hon skall välja innehåll i ämnet. Men hon 

framhåller att det är viktigt också att försöka göra det ”utifrån det som händer och sker just 

nu.” Karin betonar till exempel att när upproret i Arabvärlden började kunde hon inte fortsätta 

med den planeringen som hon hade gjort i början av terminen utan tog upp de händelser som 

pågick där och försökte ge en bild av varför Arabvåren
1
 kom just då och diskuterade de 

sociala mediernas roll och jämförde dem med boktryckarkonstens betydelse en gång i tiden i 

Europa. Hon betonar att hon tänkte att eleverna måste veta varför och hur Arabvåren hade 

börjat och vad folket kämpar för i Arabvärlden.     

Kristina och Max påpekar starkare än Karin det centrala innehållets betydelse vad gäller val 

av innehåll men de förklarar att demokratiuppdraget påverkar ändå och kanske omedvetet, 

deras undervisning. Kristina säger att demokratiuppdraget påverkar hennes undervisning 

genom vinklingen och frågeställningar. Men hon betonar att stofftet står tydligt i 

styrdokumenten och val av innehåll domineras av skolans styrdokument:  

[…] som sagt det centrala innehållet och kunskapskrav står där [i läroplanen]. De kan vi ju inte 

välja bort eller ändra på egentligen. (Kristina)  

Max säger också att det centrala innehållet är väsentligt men demokratiuppdraget påverkar 

hans undervisning när han väljer teman till innehållet i planeringen. Han betonar att man 

måste lära känna eleverna för att välja teman som intresserar dem och detta sker mer när 

eleverna går i årskurs 8 eller 9.  

                                                           
1 Upproret som började i Tunisien i december 2010 och spred sig till andra arabländerna bland andra Egypten, 

Libyen och Syrien kallas Arabvåren.   
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Martin följer de andra samhällskunskapslärarna i fråga om val av innehåll och säger att han 

måste, i botten, gå till styrdokumenten. 

Jag har ett uppdrag av staten eller samhället som talar om vad de vill med skolan och vad de vill 

att medborgarna ska kunna. Färdigheter och kunskaper. (Martin) 

Men Martin framhåller också att det alltid finns möjligheter att välja något annat när det 

behövs. Han betonar att man ibland väljer ett intressant land att jobba med eller väljer ett 

problem eller ett tema som eleverna vill fördjupa sig i.  

Det är intressant att samhällskunskapslärarna säger att demokratiuppdraget påverkar deras val 

av innehåll men att de ändå inte nämner några konkreta exempel på detta. Jag skall ta upp 

denna punkt i diskussionsdelen.       

När det gäller frågan om elevernas delaktighet i planering som görs i början av terminen av 

samhällskunskapslärare kommer jag att ta upp detta under Elevinflytande i fråga om val av 

innehåll och arbetssätt. Men jag vill ändå betona redan nu att lärarna vill att eleverna skall 

kunna påverka mer vad gäller val av innehåll men framhåller några hinder för detta. Jag vill 

tillägga att elevinflytande inte var ett tema som jag tänkte ta upp i studien från början utan när 

jag intervjuade lärarna framgick den som en väsentlig del av lärarens demokratiuppdrag. 

Elevinflytande och dess problem skall jag, som nämnts, beskriva mer utförlig under rubriken 

6.5. i detta kapitel.       

      

6.4.  Hur- frågan – arbetssätt i en demokratiundervisning  

Att välja arbetssätt är en svår situation i högstadiet vad gäller samhällskunskapslärares 

demokratiuppdrag enligt de intervjuade lärarna. De framhåller att detta beror dels på att det 

behövs mer personal i klassrummet, dels att elever befinner sig i gränslandet mellan barn och 

vuxen och inte kan ta fullt ansvar.  

Att dela klassen i smågrupper eller att ha klassdiskussioner är ett vanligt sätt i högstadiet att 

arbeta med. Karin säger att hon försöker att på olika sätt skapa grupper. Det beror på att hon 

vill att eleverna skall känna sig trygga eller om det är en bedömningssituation. Hon framhåller 

att hon ibland delar klassen i grupper eller ibland mellan tjejer och killar eller en eller två 

elever som sitter själva. Men hon säger att när man har en hel klass, cirka 25 elever, krävs det 

ibland ganska mycket av läraren för att överblicka vad som händer i klassrummet. Hon 

betonar vikten av lärares personliga relation med alla elever. 
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Max betonar också som Karin att man väljer olika arbetssätt i olika klasser eller i olika 

grupper och framhåller att detta beror på att man vet att det här arbetssättet fungerar bra med 

den här gruppen men fungerar inte med den andra gruppen. Martin betonar vikten av att 

samhällskunskapslärare skall välja de arbetssätten som alla elever känner sig sedda med. Han 

säger att man kan jobba i små grupper eller i klassrumdiskussion men betonar att det är 

viktigast att han ser till att alla elever känner sig sedda.      

Kristina lägger fokus på att hon delar klassen i grupper eller skapar klassrumdiskussion för att 

hitta rätt arbetsformer som passar för alla. Hon betonar att det är viktig att försöka hitta 

individerna i gruppen och möta dem på deras nivå. Hon jobbar med värderingsövningar i 

olika former och diskussionsövningar för att eleverna skall uttrycka sig men påpekar att det är 

ett svårt område i högstadiet. Hon poängterar att sådana övningar går lite bättre i årskurs nio. 

Hon nämner två önskemål som hon har vad gäller arbetssätt: 

[Den första är att ] man önskar att man skulle ha mer vuxna i klassrummet för att jobba med ett 

flexiblare arbetssätt. [Den andra är att] man skulle ha ett klassrum som man lätt kunna möblera om 

eller där det finns två olika möbleringstyper. Det tar tid och blir stökig när man möblerar om 

klassrummet. Jag tycker man drar sig för detta som lärare. Det är synd. (Kristina)   

 

6.5.  Det demokratiska utövandet i skolan: elevinflytande  

Elevinflytande är en viktig process i skolan eftersom detta visar hur det demokratiska 

utövandet fungerar. Det empiriska materialet visar att elevinflytande är något som 

samhällskunskapslärarna vill ha i fråga om val av innehåll och arbetssätt men det är samtidigt 

ett område som de inte alltid lyckas med. Lärarna är medvetna om att eleverna inte kan 

bestämma så mycket vad gäller val av innehåll, men de tycker att de kan bestämma något vad 

gäller arbetssätt. De vill att eleverna skall ha mer inflytande över innehåll men ser tidbrist, det 

centrala innehållet som står i styrdokumenten och att elever befinner sig i gränslandet mellan 

barn och vuxen och kan därför inte ta fullt ansvar som viktiga hinder för elevinflytande.  

Alla fyra intervjuade samhällskunskapslärare, Karin, Kristina, Max och Martin, tycker att 

elever har ganska lite inflytande om vad- frågan, val av innehåll, men lite mer vad gäller hur- 

och när- frågan.  

Karin tycker att det svåraste är att låta eleverna påverka planeringen. Hon påpekar att det 

krävs att hon skall ha en interaktion med eleverna innan hon planerar ett arbetsområde och 

betonar att ”det inte alltid finns tid för det.” Men hon säger att det finns en indirekt påverkan i 
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detta och tillägger att genom elevernas utvärderingar påverkas hennes nästa planering. Karin 

tycker att eleverna har mer inflytande vad gäller arbetssätt. Hon betonar att eleverna kan 

bestämma till exempel om de vill ha en muntlig redovisning eller ett prov eller något annat. 

Hon framhåller också att eleverna har inflytande om de vill ha mer föreläsningar eller om de 

behöver mer tid med eget arbete när hon planerar nästa veckas schema.      

Även Karin framhåller att eleverna har ganska lite inflytande över innehållet men ganska 

mycket över arbetssätt. Men hon betonar att det också finns hinder för detta:  

De [eleverna] har […] inflytande över när och hur och men kanske inte alltid vad vi ska jobba 

med. Det beror på både tid och att jag ändå som samhällskunskapslärare har ett antal centrala 

innehåll som jag ska ha med under ett eller tre år. Och då har jag lagt upp en planering för att jag 

ska hinna med allt det här. När det händer något viktig i världen kan man tänka om planeringen 

naturligtvis. Men ändå måste ju jag som professionell lärare se till att jag får med allting. (Karin)       

Kristina betonar att elever egentligen inte har ett riktigt inflytande över skolvardagen. Enligt 

henne är skolan, på ett sätt, en odemokratisk organisation. Hon framhåller att skolan har 

elevråd, matråd osv. men eleverna påverkar sällan någonting som är viktig. Vad gäller 

inflytande över innehåll betonar hon att det är mest det centrala innehållet som står i 

kursplanen som är ett hinder för detta. Hon framhåller att samhällskunskapslärare måste hinna 

med det centrala innehållet och det finns inte alltid tid för att tillåta eleverna att påverka 

innehållet. Hon tycker att elevinflytandet är litet också vad gäller arbetssätt. Hon betonar att 

eleverna kan välja mellan att skriva en uppsats eller göra ett prov eller en muntlig redovisning 

men framhåller att ”det är små små detaljer som de kan bestämma.”   

Kristina betonar också att eleverna inte har något riktig inflytande över skolvardagen heller. 

Hon säger att elevinflytande liknar ”jultomtens önskelista”:   

De [eleverna] kan bestämma ganska lite. Vi har elevråd, vi har matråd men det blir lite som 

jultomtens önskelista, ’vi vill ha nya speglar i gympasalen’ och så vidare. Det är sällan som de kan 

påverka någonting som egentligen är viktigt. (Kristina) 

Max och Martin anser också att eleverna har mer inflytande över arbetssätt än val av innehåll 

i ämnet samhällskunskap. Martin betonar att han som samhällskunskapslärare kan vara mer 

lyhörd vad gäller arbetssätt: 

Redovisningsformer kan man välja, prov eller muntlig redovisning eller hur de [eleverna] vill göra. 

Det är lättare att få de intresserade av arbetssättet än innehållet. (Martin)   

Elevinflytande beror också på hur samhällskunskapslärare ser på sin lärarroll. Martin betonar 

till exempel att det är läraren som vet hur elever lär sig. Han betonar att läraren måste ha en 
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auktoritet i klassrummet men han framhåller att det också är viktigt att eleverna känner att det 

är de och han som gör jobbet tillsammans. Kristina betonar också ordet auktoritet men 

framhåller samtidigt att läraren skall undvika att bli auktoritär. Hon betonar istället en annan 

aspekt av lärarrollen:  

Läraren ska inte vara en diktator som har all makt och inte låter någon komma till tals. När 

eleverna har en åsikt, när eleverna vill att läraren ska lyssna på dem ska man lyssna. Det är viktigt 

att läraren har en auktoritet men man ska inte bli auktoritär. (Kristina) 

 

6.6.  Möjligheter och svårigheter vad gäller demokratiuppdraget 

När samhällskunskapslärare genomför sitt demokratiuppdrag i högstadiet möter de både stora 

möjligheter och svårigheter. Två av de svårigheterna, att samhällskunskapslärare har tidsbrist 

och att eleverna befinner sig i gränslandet mellan barn och vuxen, har tagits upp i det här 

kapitlet under rubrikerna Vad- frågan – innehåll och Hur- frågan - arbetssätt. Under den här 

rubriken, Möjligheter och svårigheter vad gäller demokratiuppdraget, skall jag redovisa hur 

samhällskunskapslärarna ser på sina möjligheter och svårigheter vad gäller 

demokratiuppdraget.  

De intervjuade samhällskunskapslärarna anser att högstadiet är en viktig fas i elevernas liv 

och här finns både möjligheter och svårigheter att fostra dem. De betonar särskilt att eleverna 

befinner sig i en fas som är på väg in i vuxenlivet och där finns det stora möjligheter att fostra 

dem. Men de framhåller också att skolan som institution präglas av samhället och det inte 

alltid är lätt att omforma elevers attityder.  

Karin säger att högstadiet är en fas som samhällskunskapslärare har stora möjligheter att 

fostra eleverna för att de skall få ett bra liv. Hon betonar att den fasen är så viktig att hon som 

samhällskunskapslärare samspelar med eleverna och fostrar dem så att de kan fungera bra i 

vuxenvärlden att de får en fungerande familj och att de mår bra.   

Kristina säger också att högstadiet är en fas där samhällskunskapslärare har stora möjligheter 

att påverka eleverna vad gäller demokratiuppdraget. Hon framhåller särskilt att eleverna lever 

i en fas i sitt liv där de tycker att det är intressant och tar till sig nya värderingar vilket ger 

stora möjligheter till samhällskunskapslärare för att fostra dem:   

De [eleverna] försöker ta sina egna beslut. Det är en rolig åldersgrupp att jobba med i de här 

[demokrati] frågorna. De vaknar upp lite grann också. De tänker att ’ja ha det är så här det funkar’. 

Man har levt på mellanstadiet rätt och fel, svart och vitt. Men nu när de kommer hit upptäcker de 
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grå färger där i mellan och allting är inte säkert. Där finns en stor potential. Vi har många kloka 

ungdomar. Själva eleverna är stor tillgång. (Kristina)  

Martin anser också att det finns stora möjligheter i högstadiet men betonar att lärare och 

skolan också har sina begränsningar. Han framhåller att samhället förväntar sig mycket från 

lärare och skola vad gäller att fostra ungdomar men påminner också om att skolan själv 

speglar samhället: 

På 1970-talet trodde man att skolan skulle bli en spjutspets mot framtiden. Många politiskt 

engagerade människor gav sig in i skolan som lärare och man trodde att man skulle kunna använda 

skolan som en spjutspets mot framtiden. Med det var väldigt svårt att göra det. Skolan är en 

gammal medeltida institution och speglar väldigt mycket samhället. Eleverna tar med sig hit vad 

mamma och pappa säger och så vidare. Det är väldigt svårt att liksom forma om eleverna. 

Möjligheterna finns men man får inse sin begränsning. (Martin)      
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar jag studiens resultat med anknytning till tidigare forskning som har 

tagits upp i kapitel 3, till de tre demokratiteorierna och dess påverkan på skolans 

demokratiuppdrag som har tagits upp i kapitel 2 samt teoretiskt perspektiv som har tagits upp 

i kapitel 4. Kapitlets rubriker utgår från studiens tre frågeställningar. Syftet med att disponera 

kapitlet med hjälp av frågeställningarna är dels att lyfta fram och besvara studiens 

frågeställningar, dels diskutera tidigare forskning, demokratiteorier och teoretiskt perspektiv 

utifrån studiens resultat.  

 

7.1.  Hur samhällskunskapslärare uppfattar sitt demokratiuppdrag 

Det visar sig i studiens resultat att de intervjuade samhällskunskapslärarna anser att 

demokratiuppdraget intar en central roll i deras yrke. De samhällskunskapslärare jag 

intervjuat har en uppfattning att de har en särskild uppgift vad gäller demokratiuppdraget. En 

av lärarna säger till och med att samhällskunskapslärarens roll inte bara påverkar elever i 

klassrummet utan kan påverka andra lärares demokratiuppdrag i arbetslaget. Utifrån lärarnas 

resonemang tolkar jag att lärarna har en klar bild av sitt demokratiuppdrag och att deras 

demokratiuppdrag kan påverka både elevernas och andra lärarnas attityder. Detta kan 

jämföras också med en undersökning från den nationella utvärderingen 2003 som visar att 92 

procent av tillfrågade SO-lärare i grundskolan anser att demokratiuppdraget är ett centralt 

område i deras yrke och visar att SO-lärare har en hög ambition och de har en viktig roll när 

det gäller demokratiuppdraget (Myndighet för skolutveckling 2008). En anledning till varför 

samhällskunskapslärare uppfattar att de har en särskild uppgift när det gäller 

demokratiuppdraget kan vara att det är de som mest undervisar om demokrati och andra 

teman som rör samhället. I min studie säger två av lärarna till exempel att det är 

samhällskunskapslärare som ger en teoretiskt ram om hur samhället utvecklas till ett 

demokratiskt samhälle.         

Samtliga samhällskunskapslärare som deltog i studien anser att ett bra klassrumsklimat är 

viktigt för demokratiuppdraget och två viktiga aspekter av klassrumsklimatet är att lärare har 

en personlig relation med alla elever och att alla, elever och lärare, respekterar varandra och 

varandras åsikter. En anledning till att lärarna betonar vikten av ett bra klassrumsklimat kan 

vara att de anser att ett bra klassrumsklimat påverkar elevernas lärande positivt. Att 

klassrumsklimatet är viktigt för samhällskunskapslärare har också visat i tidigare forskning 
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både vad gäller grund- och gymnasieskolan. Både lärarna och eleverna i Larssons studie 

(2007a) lyfter fram vikten av klassrumsklimatet och goda relationer mellan lärare och elever 

för ett bra klassrumklimat.  

Studiens resultat visar vidare att samtliga samhällskunskapslärare har en djup demokratisyn. 

Lärarna i studien ger en bild av deltagardemokrati och deliberativ demokrati i sina utsagor. 

Med andra ord avstår lärarna från valdemokratins uppfattning och betonar istället aspekter av 

deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Några aspekter som lärarna nämner och som 

tillhör de aspekterna av deltagardemokrati och deliberativ demokrati är att alla i klassrummet 

skall få komma till tals, visa respekt för, lyssna på varandra och varandras åsikter. En av 

lärarna i studien framhåller särskilt en aspekt av deliberativ demokrati, nämligen att eleverna 

kommer fram till ett gemensamt beslut i slutet av samtalet eller arbetet. Studiens resultat 

skiljer sig från Oscarssons rapport (2005) vad gäller demokratiuppfattningar i högstadiet. 

Oscarsson skriver att valdemokratisyn ligger närmast elevernas uppfattning när det i min 

studie visar att deltagar- och deliberativ demokratisyn ligger närmast till lärarnas uppfattning. 

Detta är en intressant punkt eftersom det visar att årskurs 9-elevers uppfattningar i Oscarssons 

rapport och de intervjuade högstadielärarnas uppfattningar i min studie skiljer sig från 

varandra vad gäller demokratisyn. En möjlig förklaring till detta är att min studie utgår från 

ett lärarperspektiv medan Oscarssons rapport utgår från ett elevperspektiv. En annan 

förklaring till detta kan vara att lärare i högstadiet har en djup demokratiuppfattning, det vill 

säga en deltagar- och deliberativ demokratiuppfattning men de genomför en uppfattning som 

närmar sig till valdemokratiuppfattning i undervisningen. Detta leder att elever i högstadiet lär 

sig faktakunskaper om demokrati men inte får tillräckliga möjligheter för att utveckla 

deliberativa samtalsdemokratiska färdigheter (Oscarssons 2005).        

Under rubriken teoretiskt perspektiv framhålls Deweys syn om utbildning och demokrati. 

Dewey (1916/1997) skriver att skolan har en förberedande uppgift att fostra barn som 

framtidskandidater men framhåller också att utbildningen även skall genomsyra nuet. 

Elevernas intresse och erfarenhet är viktiga. Om allt fokus riktas mot framtiden anser Dewey 

att elevernas men även lärarnas motivation kan försvinna. Jag anser att samhällskunskaps-

lärarna i min studie har en balanserad syn mellan skolans framtids- och nutidsperspektiv. En 

av lärarna i studien visar ett synsätt som ligger nära Deweys nutidsperspektiv. Detta 

perspektiv kommer fram genom lärarens handling när hon berättar att hon inte kunde fortsätta 

med planeringen som gjordes av henne i början av terminen när upproret i Arabvärlden 

började och eleverna hade börjat höra och läsa om det i medierna. Jag tolkar också att hennes 
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demokratiuppfattning har en koppling till nutidsperspektiv när hon betonar att det inte finns 

någon situation som elever och hon befinner sig där demokratiuppdraget inte ingår.        

 

7.2.  Hur samhällskunskapslärarens syn på demokratiuppdraget påverkar  

       undervisningen 

Samhällskunskapslärarna som ingår i min undersökning anser att demokratiuppdraget 

genomsyrar deras undervisning. De menar att det därför är deras syn på demokratiuppdraget 

påverkar undervisningen på alla nivåer, ibland medvetet men även ibland omedvetet. En 

förklaring till varför lärarna inte nämner något särskilt tema som de har valt på grund av deras 

demokratiuppdrag kan vara att de anser att demokratiuppdraget genomsyrar hela deras 

undervisning. Jag tolkar alltså detta som att de inte reflekterar över hur deras syn på 

demokratiuppdraget påverkar deras val av innehåll på grund av demokratiuppdraget när de 

gör planeringen.  

Studien visar också att de intervjuade samhällskunskapslärarna har en deltagar- och 

deliberativ demokratisyn och detta påverkar deras undervisning vad gäller att skapa ett bra 

klassrumsklimat för att eleverna skall uttrycka sig fritt. Studiens resultat visar att lärarna 

lyssnar på eleverna, respekterar deras tankar och ger möjlighet till eleverna för att uttrycka 

sig. Studiens undersökning visar liknande resultat som Skolverkets rapports (2001), Ung i 

demokratin, vad gäller att eleverna får ett bra klassrumsklimat för att uttrycka sig fritt. 

Skolverkets rapport visar att omkring fyra femtedelar av eleverna upplever att de fritt kan 

uttrycka sina åsikter i klassrummet.     

Resultatet av min studie visar vidare att även om samhällskunskapslärarna vill att eleverna 

skall vara mer aktiva och påverka undervisningen har eleverna inte något ”reellt inflytande” 

som det står i Lgr 11 (s 16). Elever har inte något inflytande över val av ämnets innehåll 

möjligen med undantag av att de visar ett intresse för större aktuella händelser men de har 

något inflytande över arbetssätt.  

Samtliga samhällskunskapslärarna gör planeringen själva utan att samråda med eleverna. Med 

andra ord skapas ingen möjlighet för eleverna att vara delaktiga och påverka innehållet som 

skolans styrdokument har betoning på. Innehållet i samhällskunskap styrs av kursplanes 

centrala innehåll som står i Lgr 11. Men lärarna har ändå lite utrymme för dagsaktuella 

händelser om det behövs. Utifrån lärarnas utsagor ser jag att de inte följer läroplanens direktiv 
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vad gäller elevinflytande på val av innehåll och arbetssätt. Jag ser att detta är ett problematiskt 

område både för lärarna och för eleverna. Dewey (1916/1997) betonar vikten av elevernas 

erfarenhet och intresse i undervisningen för att stärka elevernas motivation. Jag anser att 

lärare inte anknyter elevers erfarenheter och intressen till planeringen är en nackdel för 

elevers lärande. Men att lärarna inte tar med elevernas erfarenhet och intresse i planeringen är 

inte så ovanlig. Skolverkets rapport (2006) visar att cirka 60 procent av lärarna som deltog i 

undersökningen sällan eller aldrig planerar undervisningen tillsammans med sina elever. 

Rapporten visar också att en fjärdedel av lärarna anser att det har ”ingen betydelse” eller 

”mindre betydelse” att eleverna får vara delaktiga i planeringen (s 33). En förklaring till detta 

kan man hitta i Larssons studie (2007a) som visar att elever i yrkesklasser på gymnasiet inte 

alltid är intresserade när lärare försöker få med dem i planeringen. Istället för att elever 

uttrycker sina egna önskemål vill de att lärare själv gör planeringen av ämnets innehåll. En 

annan förklaring till detta kan vara att elever i grundskolan inte kan uttrycka sin vilja och sitt 

intresse vad gäller val av innehåll (Larsson 2007a). Skolverkets rapport (2001) visar å andra 

sidan att hälften av eleverna som deltog i studien i grundskolan anser att de har stora eller 

medelstora möjligheter att påverka undervisningens innehåll och utformning. En möjlig 

förklaring till att resultatet skiljer sig åt mellan min undersökning och undersökningen i 

Skolverkets rapport (2001) kan vara det att min undersökning utgår från lärarperspektiv 

medan Skolverktes undersökning grundar sig på elevernas utsagor. Skillnaden mellan Larsson 

studie (2007a) och Skolverkets rapport kan också vara att elever på gymnasiet är äldre och 

mer medvetna om de påverkar planeringen eller inte.  

Elever har inte något riktigt inflytande i skolvardagen enligt samhällskunskapslärarna som 

deltog i min studie. En av de samhällskunskapslärare som intervjuades betonar till exempel 

detta särskilt och säger att elevinflytande i skolvardagen liknar ”jultomtens önskelista.” Hon 

menar att eleverna inte har något reellt inflytande i skolvardagen utan kan önska sig små saker 

som spegel till gymnastiksalen och så vidare. Eleverna själva har samma bild av 

elevinflytande i skolvardagen. Skolverkets rapport (2001) visar att eleverna har små 

möjligheter att påverka vardagliga situationer i skolan som de är missnöjda med. 

 

7.3.  Möjligheter och svårigheter som samhällskunskapslärare möter    

Ett tydligt resultat av studien är att de intervjuade samhällskunskapslärarna har en positiv 

inställning vad gäller samhällskunskapslärares och skolans möjligheter jämfört med 
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svårigheter när det gäller demokratiuppdraget. Tre av de intervjuade samhällskunskapslärarna 

har en särskilt betoning på samhällskunskapslärares och skolans möjligheter medan en av 

lärarna har även en betoning på lärarens och skolans begränsningar.  

Samhällskunskapslärarna som framhåller lärares och skolans möjligheter betonar att eleverna 

i högstadiet lever i en fas i livet mellan att vara barn och vuxen där de tar till sig nya 

värderingar vilket skapar stora möjligheter för lärare och skolan. Den läraren som har 

betoning på lärares och skolans begränsningar säger att man tror att skolan skall vara en 

spjutspets mot framtiden men betonar också att skolan speglar samhället väldigt mycket. Han 

tillägger också att elever hämtar sina värderingar med sig till skolan och det inte alltid är lätt 

att ändra elevernas attityder. Bromans studie (2009) visar ett intressant resultat som 

överstämmer med den sist nämnda intervjuade läraren. Broman skriver att skolans 

samhällskunskapsundervisning på gymnasieskolan inte ger någon generell förändring av 

ungdomarnas demokratiska attityder. Men Bromans studie visar också att skolan som helhet 

och någon lärare som engagerar sig och satsar resurser på undervisning, kan påverka 

elevernas demokratiska socialisation, det vill säga deras attityder. En förklaring till varför 

gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning inte ger någon generell förändring av 

ungdomarnas demokratiska attityder kan vara att elevers demokratiska attityder har utvecklats 

tidigare i högstadiet och det är därför kan man inte mäta en tydlig förändring vad gäller 

elevers demokratiska attityder i gymnasieskolan. Skolverkets rapport (2001) visar till exempel 

att kunskap om demokrati påverkar elevernas demokratiska attityder positivt i högstadiet. 

Eleverna som klarat ett kunskapstest om demokrati bättre har till exempel mer positiv 

inställning till kvinnors och invandrares rättigheter. I min studie betonar också tre av lärarna 

att elever i högstadiet lever i en fas i livet mellan att vara barn och vuxen där de tar till sig nya 

värderingar.  

    

7.4. Avslutande reflektioner 

Samhällskunskapslärarna i studien har en demokratiuppfattning som närmar sig till 

deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Detta ger möjlighet för eleverna att uttrycka sig 

fritt i klassrummet. Jag anser att denna aspekt ger eleverna möjlighet att utveckla 

demokratiska vanor och dygder och att lära sig, som Larsson (2004) påpekar, ”demokrati 

genom demokrati”. Denna aspekt av den svenska skolan är unik jämfört med en del länder, 

till exempel med Turkiet där jag gick i skolan och där elever inte hade möjlighet att komma 
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till tals. Jag anser att komparativa studier mellan svenska skolan och andra länders skolor vad 

gäller demokratiuppdraget och dess påverkan på undervisning är ett intressant 

forskningsområde. Sådana internationella studier skulle ge oss värdefull kunskap om både 

starka och svaga sidorna av det svenska skolväsendet.          

Elevernas inflytande är nästan obefintligt vad gäller val av innehåll. Samhällskunskapslärare 

gör planeringen själva utan att samråda med elever. Att göra planering utan att samspela med 

elever visar att samhällskunskapslärare har en annan uppfattning än vad som kommer till 

uttryck i Lgr 11 när gäller elevinflytande eftersom det står tydligt i läroplanen att alla elever 

har rätt att få ”ett reellt inflytande på arbetssätt […] och undervisningens innehåll” (Lgr 11, s 

16). Elever har däremot något inflytande vad gäller arbetssätt men som en av de intervjuade 

lärarna påpekar kan eleverna bara påverka små saker som att välja redovisningsform och så 

vidare. Jag anser att det är viktig att involvera eleverna i planering eftersom det kan utveckla 

en vilja och motivation för elevens lärande. Även om planeringen med eleverna är 

tidskrävande och har sina svårigheter som lärarna i studien betonar anser jag att detta som ett 

direktiv från styrdokumentens sida och en demokratisk vana som elever skall lära sig och 

utveckla i skolvardagen. Ett förslag till fortsatt forskning kan vara en undersökning i syfte att 

studera varför samhällskunskapslärare i högstadiet avstår från den centrala aspekten i 

styrdokumenten som säger att alla eleverna skall få ett reellt inflytande på val av innehåll och 

arbetssätt och att arbetet ska bedrivas i demokratiska arbetsformer.         

En annan reflektion som är intressant för mig är att skolan inte bara har möjligheter utan 

också svårigheter vad gäller att förändra elevernas attityder. Jag hade tagit för givet att 

skolans har en stark roll vad gäller att förändra elevernas attityder. En av lärarna i studien 

betonar att elever tar med sig sina värderingar hemifrån och som samhällskunskapslärare kan 

man inte alltid påverka de värderingarna. Men ett resultat från Bromans studie (2009) visar 

hur lärares engagemang är viktigt och spelar en stor roll vad gäller att förändra elevernas 

attityder. Även om Bromans studie visar att skolan och lärare inte är så starka demokratiska 

socialisationsagenter som man trodde visar studien att skolan som helhet liksom lärare som 

engagerar sig och satsar resurser på undervisningen kan förändra elevers demokratiska 

attityder. Jag anser att detta är ett stort ansvar för samhällskunskapslärare och utifrån mina 

VFU-erfarenheter engagerar sig samhällskunskapslärare mycket i sitt arbete. Jag anser att det 

är detta engagemang som har skapat ett relativt bra fungerande demokratiskt samhälle i 

Sverige. Och Sveriges demokratiska utveckling beror mycket på lärares engagemang vilken 

gör att läraryrket är ett av världens viktigaste jobb!  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev via e-post till samhällskunskapslärare  

Hej!  

Jag är lärarstudent vid Örebro universitet som läser sista terminen och skriver min C-uppsats. 

Min C-uppsats ska handla om samhällskunskapslärares demokratiuppdrag i högstadiet. Jag 

ska undersöka samhällskunskapslärares syn på sitt demokratiuppdrag och vilka möjligheter 

och svårigheter de upplever när han eller hon arbetar med att genomföra demokratiuppdraget. 

Med andra ord är min ambition med detta uppsatsarbete att undersöka och resonera kring 

demokratiuppdraget och att låta samhällskunskapslärares röster bli hörda om detta centrala 

område.  

Jag ska göra fyra intervjuer med samhällskunskapslärare i två skolor, en kommunal och en 

privat skola. För att få jämn könfördelning i intervjuerna vill jag göra en intervju med en 

kvinnlig- och en intervju med mannlig lärare i varje skolan om det är möjligt.  

Det skulle vara värdefullt för mig om jag fick en möjlighet att ta del av dina erfarenheter och 

tankar kring lärarens demokratiuppdrag.  

Jag skulle därför vilja träffa dig för en intervju. Intervjun ska ta cirka 40 minuter. Jag följer 

Vetenskapsrådets etiska rekommendationer vilket bl.a. betyder att ditt deltagande är frivilligt 

och att du som person och den information som du lämnar till mig kommer före, under och 

efter arbetet vara konfidentiell. Ditt och skolans namn ska också vara anonymt.  

Jag skulle vara tacksam om du kan ställa up och hjälpa mig med underlag till min C-uppsats. 

Om du kan ställa upp hör jag av mig till dig för att tillsammans boka en lämplig tid för en 

intervju. Eventuellt sker intervjuerna i veckorna 44-46.  

Om du har några frågor är du välkommen att ringa eller mejla till mig.  

Tack på förhand!  

Yakup Bilge  

Email: x  

Telenr: x 
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Bilaga 2  

 

Intervjufrågorna   

Kort presentation: 

Mitt intresseområde för uppsatsarbetet är att undersöka samhällskunskapslärares, i högstadiet, 

syn på sitt demokratiuppdrag. Jag är intresserad att ställa några frågor om hur du uppfattar ditt 

demokratiuppdrag och om hur din syn på demokratiuppdraget påverkar din undervisning, 

särskilt när det gäller val av innehåll och arbetssätt i samhällskunskap. Jag vill också lyssna på 

din erfarenhet om vilka möjligheter eller svårigheter som finns när du genomför 

demokratiuppdraget i klassummet.   

Jag vill påminna om att det råder sekretess kring denna intervju. Du som person och den 

information som du lämnar till mig kommer före, under och efter arbetet vara konfidentiellt. 

Ditt och skolans namn skall också vara anonymt. Materialet (inspelningar) kommer endast jag 

att lyssna på och efter att uppsatsen har godkänts kommer materialet att förstöras. 

Inledningsfråga   

 Kan du berätta lite om dig själv? Hur gammal är du? Hur länge har du arbetat som 

samhällskunskapslärare? Hur länge har du arbetet på den här skolan? Har du andra ämnen 

som du undervisar?   

Samhällskunskapslärares demokratiuppdrag  

 Hur uppfattar du som samhällskunskapslärare ditt demokratiuppdrag? 

 Vilka olika aspekter har, enligt din uppfattning, samhällskunskapslärares 

demokratiuppdrag?  

 Tycker du att aspekter av demokratiuppdraget är tydliga i styrdokumenten, dvs. 

Läroplanen (Lgr 11) och Kursplan i samhällskunskap?  

 Vilken/vilka aspekt/er av demokratiuppdraget är särskilt viktig när det gäller att nå målet 

för samhällskunskap som beskrivs i styrdokumenten? 
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Demokratiuppdraget och ämnets (samhällskunskap) innehåll 

 Hur påverkar din syn på demokratiuppdraget din undervisning i frågan om ämnets 

innehåll?   

 Tycker du att demokratiuppdraget berikar din undervisning när det gäller innehållet? I så 

fall hur? Kan du ge ett/några exempel?  

 Vad är viktigast: att elever får faktakunskaper om demokrati eller att elever har 

demokratiska färdigheter i ett demokratisktsamhälle. Och kan du motivera ditt svar lite 

mer?  

Demokratiuppdraget och arbetssätt  

 Hur påverkar din syn på demokratiuppdraget din undervisning i fråga om arbetssätt?   

 Tycker du att demokratiuppdraget berikar din undervisning när det gäller arbetssätt? I så 

fall hur? Kan du ge ett/några exempel? 

 Vad är viktigast när det gäller demokratiuppdraget: att elever skall kunna mycket om 

demokrati eller att elever skall kunna diskutera, argumentera och att alla får plats och 

möjlighet att utrycka sig? Och kan du motivera ditt svar lite mer?  

Möjligheter och svårigheter 

 Vilka möjligheter och svårigheter ser du som samhällskunskapslärare när du genomför 

demokrati uppdraget i din undervisning? 

Slutfråga 

 Vill du tillägga något mer som du inte hade möjlighet att uttrycka dig men som du tycker 

är viktigt när det gäller samhällskunskapslärares demokratiuppdrag?    

 

Jag tackar mycket för att du ville ta dig tid och svara på mina frågor! 

 

 


