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As a teacher today, you have a task to give your students good knowledge and give 

them great possibilities to reach their goals. But as a teacher, you also have a task to 

raise your students to be good democratic citizens.   

For this essay, my purpose has been to investigate how three teachers in Social science, 

about their attitudes regarding democracy and how this is practiced in teaching. During 

my study, I have been able to identify that their attitudes to democracy and its practical 

use, are similar in most ways. For example, they all together share the view, that 

democracy is an important thing to teach. They are practicing democracy in the 

classroom, for example by letting the students influence the way the work areas are built 

and what kind of examinations they would like to have. This way of working in the 

classroom is based on discussion and by doing so, the students have an opportunity to 

share their views with their teacher. This is a deliberative perspective, making it 

possible for students to develop to the democratic citizen.  

This way of teaching, implies that the teacher’s attitudes to democracy is based on a 

form of democracy which is called deliberative democracy. But is deliberative 

democracy easy to achieve in a complex environment?  
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1 Inledning 
1.1 Inledning och problemformulering 

 
”Utbildning är inte bara en fråga om kunskaper och färdigheter, utan även om fostran 

– om att forma morgondagens medborgare”1 
 
Citatet ovan beskriver en viktig uppgift för lärare i svenska skolan. I dagens skola 

handlar vårt uppdrag inte endast om kunskapsförmedling, där våra elever ska berikas 

med kunskaper som leda till ett lärande för livet.2 En ytterligare uppgift som tillkommit 

i läraryrket är demokratiuppdraget.  

 

År 2005 publicerade tidningen Pedagogiska Magasinet en artikel, där frågan kring vad 

demokrati innebär för skolan diskuterades.3 Landar det i en fråga kring inflytande eller 

handlar det om samtal? Idag, 13 år efter artikelns publicering, råder det ännu svårigheter 

kring vad som tillskrivs begreppet demokrati. För skolan idag, och i slutändan eleverna, 

innebär detta ett problem. I och med att det inte finns en enhetlig bild av begreppet kan 

undervisningen som ska möjliggöra de demokratiska medborgarna skilja sig från skola 

till skola.4 Men vilken bild av demokrati finns idag, bland dem som ska möjliggöra 

framtidens demokratiska medborgare? Temat för denna uppsats har valts ut från den 

problematik som diskuteras i 2005 års artikel från Pedagogiska Magasinet. Genom en 

studie bland verksamma lärare idag vill jag belysa att det råder just en 

definitionsproblematik gällande begreppet demokrati i skolan. Vidare vill jag 

argumentera för att det bör utformas en enhetlig bild av vad demokrati innebär för den 

svenska skolan. Utformas en enhetlig bild av vad demokrati innebär för skolan medför 

det att undervisningen blir mer likvärdig, oavsett var i Sverige du har din studieplats.   

För mig, som under terminen blir gymnasielärare, har temat valts ut, med anknytning 

till min kommande yrkesroll och det dubbla uppdrag som jag snart kommer vara 

verksam i. För att kunna göra detta kommer yrkesverksamma gymnasielärare att 

intervjuas gällande sin demokratisyn samt hur de praktiskt arbetar med detta i sin 

undervisning. Genom denna studie avser jag kunna bidra med en bild av hur 
                                                

1 Dahlstedt, Magnus och Olson, Maria (2013) Utbildning, demokrati och medborgarskap, Gleerups 
Utbildning AB (sida 9).   

2 Dahlstedt och Olson 2013 (sida 9).   
3 Pedagogiska Magasinet (2005) Den mångtydiga demokratinhttps://pedagogiskamagasinet.se/den-

mangtydiga-demokratin/  (elektroniskt hämtad 2018-04-30).   
4 Pedagogiska Magasinet (2005) Den mångtydiga demokratin (elektroniskt hämtad 2018-04-30) och 

Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 
(sida 5–8) 
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yrkesverksamma lärare ser på demokrati samt hur de arbetar med demokrati i sin 

undervisning. Vinsten blir, som tidigare nämndes, att det ger en bild av att den svenska 

skolan bör upprätta en enhetlig bild av begreppet demokrati. Detta för att möjliggöra att 

undervisningen blir lika för alla elever, oavsett var i Sverige du har din studieplats.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att undersöka den demokratisyn som finns bland verksamma 

gymnasielärare i samhällskunskap. Genom intervjuer avser jag diskutera med lärarna 

vad demokrati innebär för dem samt hur de arbetar praktiskt med detta i undervisningen. 

De svar som framkommer i intervjuerna har jag för avsikt att analysera med hjälp av 

olika demokratiteorier samt teorier som är etablerade kring deliberativ undervisning.  

 

Mina frågeställningar är följande:  

- Hur beskriver samhällskunskapslärare på gymnasiet demokratiuppdraget? 

- Hur arbetar de praktiskt med demokrati i undervisningen? 

- Vilka deliberativa inslag kan identifieras i samhällskunskapsundervisningen? 

 

1.3 Avgränsning och disposition 
För att kunna uppnå syftet med uppsatsen, att kartlägga åsikter kring demokrati bland 

yrkesverksamma gymnasielärare, har jag gjort avgränsningen till två gymnasieskolor i 

Småland. Det totala antalet respondenter i min undersökning har avgränsats till tre 

personer, och detta för att undersökningen ska kunna möjliggöras inom den tidsram som 

angivits.  

Uppsatsen är uppbyggd på följande sätt: Uppsatsen inleds med kapitlet teori där jag 

inleder med en beskrivning av demokratibegreppet med en koppling till skolan. Därefter 

följer ett avsnitt där jag redogör för deliberativ undervisning och detta görs ur Klas 

Anderssons perspektiv, som har forskat just kring frågor där deliberativ undervisning 

behandlas.5 Som komplement för detta kapitel kommer jag även lyfta fram Thomas 

Englunds perspektiv på den deliberativa undervisningen. 6 

                                                
5 Andersson, Klas (2012) Deliberativ Undervisning – En empirisk studie, Statsvetenskapliga 

institutionen Göteborgs universitet, tryck: Kompendiet i Göteborg (sida 7–193).  
6 Englund, Thomas (red.) (2007) Utbildning som kommunikation – Kommunikativa samtal som 

möjlighet, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, tryck: Axlo, Poznan i Polen 2013 (sida 9–16). 
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Teorierna som använts i denna uppsats är tänkta att fungera som förklarings- samt 

analysmodell för de svar som framkommer i teorier med de verksamma 

gymnasielärarna i Samhällskunskap.  

Efter en redogörelse av de teorier som jag utgår från i denna studie, följer avsnittet 

intervjuer där jag redogör för det arbete som föregick mina tre intervjuer med 

yrkesverksamma gymnasielärare. Dels kommer läsaren, under detta avsnitt, kunna få en 

inblick i vilka respondenter som deltagit i min studie. De namn som står under dessa 

avsnitt är fiktiva, och detta för att garantera anonymitet för mina deltagande 

respondenter. Ett ytterligare avsnitt som återfinns här, är de frågor som intervjuerna 

utgick ifrån. Efterkommande kapitel i denna examensuppsats blir sedan resultat, analys 

samt slutsatser och en avslutande diskussion.  

 

1.4 Relevans av uppsatstema  

Som jag nämnde i denna uppsatsinledning, är temat för denna examensuppsats 

”demokratisyn och praktiskt genomförande i undervisningen”. Hur kan detta sägas vara 

relevant för denna avslutande uppsatskurs samt för det kommande yrkesliv som 

ämneslärare i samhällskunskap? Som ämneslärare mot gymnasieskolan, men även bland 

annan skolpersonal, finns det ett uppdrag att vara en person som förmedlar kunskap. 

Sedan ett antal år tillbaka innefattas även att vi ska vara en förmedlare av demokrati.7 

När jag som lärare bedriver en undervisning i samhällskunskap, ska jag bidra med en 

kunskap om vad demokrati innebär. Under undervisningen i skolan ska elever ges de 

grundläggande teoretiska verktyg för att kunna själva, i framtiden, vara en god förebild 

och sprida de teoretiska verktyg som jag gett till de kommande generationerna. Hur 

demokrati kommer till uttryck i undervisningen skiljer sig åt från verksam 

gymnasielärare till en annan. Orsaken till detta, ligger just i frågan kring den bild som 

de har av demokrati.8 Att det finns en skillnad i hur gymnasielärare behandlar frågan, 

har likt Pedagogiska Magasinet skriver om i den artikel som publicerades 2005, att göra 

med att det saknas en tydlig bild av hur demokrati ska appliceras på skolan. 9  

Därmed, menar jag, att det är av intresse att undersöka hur olika yrkesverksamma lärare 

inom gymnasieskolan arbetar med frågan, för att därigenom kunna identifiera om 

                                                
7 Skolverket (2011) (sida 5–8).  
8 Skolverket (2011) (sida 5–8).  

9 Pedagogiska Magasinet (2005) Den mångtydiga demokratin (elektroniskt hämtad 2018-04-30).   
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respondenterna arbetar med frågan kring demokrati på ett liknande sätt eller om den bild 

som Pedagogiska Magasinet framhåller i sin artikel, att det skiljer sig konkret åt från 

verksam gymnasielärare till en annan, stämmer. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Pedagogiska Magasinet (2005) Den mångtydiga demokratin (elektroniskt hämtad 2018-04-30).  
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2 Teori  
2.1 Tidigare forskning 
Frågan kring demokratisyn bland yrkesverksamma lärare, har väckt intresse hos både 

forskare och studenter. En avhandling, vilket lyfter frågan, publicerades 2003 av Britta 

Wikman. Wikman var vid tiden för avhandlingens publicering verksam vid 

lärarutbildningen i Stockholm. Avhandlingen, vilken Wikman gav titeln ”Att möta sin 

demokratisyn: fyra lärare i Samhällskunskap på gymnasieskolan ger sin bild av 

demokrati, i förhållande till berättelser ur livshistorien och undervisningen”, belyser 

hur lärare uppfattar begreppet demokrati samt hur frågan kring demokrati kan komma 

till praktiskt uttryck i den specifika lärarens undervisning.11 Kunde en skillnad 

identifieras bland de deltagande respondenterna eller framkom en liknande bild av 

demokratisyn och praktiskt användande? Vilken problematik kan tillskrivas demokrati? 

 

När Wikman sammanställde de intervjuer hon genomfört, kunde hon identifiera 

skillnader i hur lärare uppfattar demokrati. Det Wikman identifierade var att demokrati 

och den betoning som tillskrivs begreppet, har en tydlig koppling till den person som 

tillfrågas.12 Att demokrati inte har en genomgående och liknande bild bland hennes 

respondenter, menar Wikman, är grundade i faktorer som är individspecifika. I samtliga 

svar som framkom i intervjuerna, menar Wikman att demokratisyn oftast har sin grund i 

bland annat individens hemmiljö. Vidare visar Wikman att lärares bild av vad demokrati 

innebär även kan tillskrivas den rådande politiska situationen i samhället.13 I 

avhandlingen lyfter Wikman även frågan kring om det kan finnas en problematik med 

begreppet demokrati. Enligt de respondenter som deltog i studien är demokrati ett 

begrepp som inte endast är ett tydligt positivt begrepp och styrelseskick. Utan demokrati 

är även något som, vad de anser, belyser i termer av makt. För en verksamhet som 

skolan yttrar sig makt på flera olika sätt. Dels kan makt uttryckas genom lärarna. 

Lärarna besitter, genom sin högre utbildning, en kunskap som ej eleverna besitter. I en 

diskussion om ett givet tema, blir därmed läraren en person som intar en maktposition14. 

                                                
11 Wikman, Britta (2003) ”Att möta sin demokratisyn: Fyra lärare i samhällskunskap på gymnasieskolan 
ger sin bild av demokrati, i förhållande till berättelser ur livshistorien och undervisningen”, Institutionen 
för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm, tryck: Print 
Center, Lärarhögskolan i Stockholm (sida 1–134).  

12 Wikman, Britta (2003) (sida 103–108).  
13 Wikman, Britta (2003) (sida 103–108).  
14 Wikman, Britta (2003) (sida 1–134).  
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En maktposition i det avseendet att de har mer kunskap om ett område än vad elever 

har.15  

 

En liknande studie som Wikmans utförde ämneslärarstudenten Mattias Lindén under 

2015. Han benämnde sin uppsats ”Ett bortglömt uppdrag? - En kvalitativ studie om 

skoldemokrati”, där frågan kring demokrati i skolan belyses.16 Lindén valde, i sitt 

examensarbete i samhällskunskap, att arbeta med denna fråga på grund av att han 

identifierat en problematik vad gäller demokratins utrymme i dagens utbildningssystem. 

Problematiken han menade fanns grundade sig i att han identifierat, i olika uppsatser 

och rapporter på temat, att uppdraget att fokusera på demokrati i skolan ofta inte fick det 

utrymme som faktiskt är fastställt.17 

Utifrån denna problematik valde sedan Lindén att göra en studie, med syftet att kunna 

identifiera den plats som skoldemokrati har i skolverksamheten. Dessa frågeställningar 

besvarade Lindén genom intervjuer med lärare.18 En fråga som Lindén belyste, var hur 

verksamma lärare tillskriver begreppet skoldemokrati. En genomgående bild av 

demokrati, bland de respondenter som deltog i Lindéns studie, är att demokrati ofta 

landar i en fråga om inflytande. Inflytandet kan bland annat ske i form av 

påverkansmöjligheter om hur arbetsområden byggs upp.19 Men skoldemokrati yttrar sig 

även på ett ytterligare plan. Klassråd och elevråd är två ytterligare centrala delar, vilket 

respondenterna betonar som praktiska exempel på hur demokrati yttrar sig i skolan. I 

dessa institutioner, som utformats för eleverna, får de chansen att lyfta frågor som är 

viktiga för dem och samtidigt får de lära sig att diskutera och samarbeta, vilket är 

viktiga komponenter i ett demokratiskt samhälle.20 Men om vi ser till respondenternas 

svar, vilken demokratiteori kan de beskrivas utifrån?  

Enligt den undersökning som Lindén genomfört, visar respondenternas svar att de 

överensstämmer med flera av de etablerade demokratiteorierna. En av de teorier, vilken 

Lindén framhåller som överensstämmande med respondenternas svar, är 

samtalsdemokrati. Ett av denna teoris kännetecken är just att vikten av att individer får 

chansen att diskutera med varandra, för att därigenom kunna komma fram till konsensus 
                                                

15 Wikman, Britta (2003) sida (103–108).  
16 Lindén, Mattias (2015) ”Ett bortglömt uppdrag? En kvalitativ studie om skoldemokrati 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:895295/FULLTEXT01.pdf 2018-04-16 (elektroniskt hämtad 
2018-04-16) (sida 3–4, 22–25).  

17 Lindén, Mattias (2015) sida (3–4). 
18 Lindén, Mattias (2015) sida (22–25). 
19 Lindén, Mattias (2015) sida (22–25).  
20 Lindén, Mattias (2015) (sida 22–25). 
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och fatta beslut. I Lindéns studie ger respondenterna uttryck för att ett sådant arbetssätt 

framkommer i undervisningen. Bland annat sker det genom diskussioner i klassrummen 

om exempelvis inledning av nya arbetsområden men också genom klass- och elevråd. 21 

En ytterligare demokratiteori, vilken framkommer i Lindéns undersökning, är 

valdemokrati. På den skola vilket Lindén besökt, uttrycks valdemokrati genom att 

eleverna har institutioner där deras åsikter är i fokus. Men vilket utrymme tillskriver 

skolledningar de institutioner som tillhandahållits för eleverna? Enligt den studie vilken 

Lindén utförde 2015, präglas dessa institutioner av ett mindre engagemang från 

skolledningen. De frågor som elever beslutar i institutionerna tas, i varierande grad, upp 

av skolledningen.  Följden av det bemötandet från skolledningen bidrar till en bristfällig 

motivation, dels för deltagande i de institutioner som eleverna har tillgång till. Samtidigt 

bidrar det till att elevernas tilltro till sin skolas ledning minskar. Därigenom medför det, 

i ett större perspektiv, att elevdemokrati inte får det utrymme som krävs.22 

 

2.2 Demokrati i skolan – enligt Europarådet och Skolverket  
Demokrati är den del av skolan, som debatterats av flera forskare samt i 

studentuppsatser de senaste åren.23 Allt sedan nya läroplanen från 2011 publicerades har 

frågan kring demokratiuppdraget för verksamma lärare fått en allt högre publicitet. Men 

vad innebär demokrati i en verksamhet som skolan? 

Som lärare ska vi möjliggöra att varje individ får de teoretiska verktyg som krävs. 

Verktyg, som ska möjliggöra att de i framtiden kommer belysa den vikt som demokratin 

har för ett samhälle.24 2010 publicerade Europarådet en stadga där just utbildning i 

demokrati beskrivs. De framhåller, i skriften ”Europarådets stadga om utbildning i 

demokrati och i mänskliga rättigheter” att skolan spelar en central roll för länders och 

världens framtid. Här utbildas de individer, som senare ska verka som en förespråkare 

för demokratiska värden.25 Därmed, framhåller Europarådet, är det viktigt att 

demokratiundervisningen har en framträdande roll i den utbildning som bedrivs på 

skolor i Europa.  

                                                
21 Lindén, Mattias (2015) (sida 22–25, 33–35).  
22 Lindén, Mattias (2015) (sida 22 – 25, 33 – 35).  
23 Skolverket (2011) (sida 5–8) 

24 Europarådet (2010) Europarådets stadga om utbildning i demokrati och mänskliga rättigheter 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016
804884d0 (sida 1–16). (elektroniskt hämtad 2018-05-16)  
 

25 Demokrati: utgår här från Europarådets syn på demokrati - se fotnot 23 
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Idag finns det flera teoretiker och institutioner som gett sin bild av vilka kännetecken 

som ska tillskrivas demokrati. Europarådet och Skolverket har utformat en bild av 

demokrati innebär. De har valt att koppla sin definition av demokratibegreppet till 

skolan.26  

Skolverket, som är ansvarig myndighet för skolan, beskriver demokrati utifrån termer 

av värdegrund. I detta tillskriver Skolverket fem olika principer, vilka är centrala för 

demokratin. Som en viktig princip, framhåller Skolverket, att var och en av de elever 

som vi möter i skolan ska garanteras frihet. Frihet, i det avseendet att de ska kunna vara 

den individ som de är och hen inte ska styras i en riktning som hen inte själv vill göra. 27 

En andra viktig princip, vilket kan kopplas till demokrati, är den som kopplas till 

jämlikhet. Jämlikhet är en ytterligare princip, som möjliggör ett demokratiskt samhälle. 

Genom att eleverna behandlas lika oavsett kön, möjliggör det, i till exempel skolan, att 

eleverna ska ges samma möjligheter. Sammantaget ska dessa principer möjliggöras 

genom den undervisning som bedrivs av skolor runt om i Sverige. Därigenom kommer 

ur Skolverkets perspektiv den elevgrupp vi undervisar att bli demokratins förespråkare i 

framtiden.28 

2.3 Deliberativ undervisning - möjligheter och hinder 
Deliberativ demokrati är en av flera demokratimodeller som finns etablerad inom 

statsvetenskap. Ett av de kännetecken som finns för en deliberativ demokrati, är att 

individer i ett samhälle ska ha en möjlighet till att diskutera och påverka sin vardag.29  

Den deliberativa demokratin kännetecknas även av en tilltro till att diskussioner bidrar 

till att de involverade individerna utvecklas på flera olika plan.  

 

I skolan idag har vi ett uppdrag som inte endast innefattar att ge teoretiska verktyg till 

eleverna som ska bidra till att de är förberedda inför vuxenlivet. Utan i dag har vi, som 

en del av ett demokratiskt samhälle, även en viktig uppgift i att också lyfta fram de 

demokratiska värderingarna. Genom detta, menar politiker, att ett demokratiskt 

samhälle kan byggas upp.30 

                                                
26 Europarådet (2010) (sida 1–16) och Skolverket (2017) Värdegrund i förskola och skola 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund  (elektroniskt hämtad 2018-05-16). 
27 Skolverket (2017) (elektroniskt hämtad 2018-05-16) 
28 Skolverket (2017) (elektroniskt hämtad 2018-05-16).  
29 Karlsson, Christer (2013) Den deliberativa drömmen och politisk praktik i Gilljam, Mikael och 

Hermansson, Jörgen red.) (2013) Demokratins mekanismer, Liber AB, tryck: Kina (sida 214 – 230).  
30 Andersson, Klas (2012) (sida 7–193).  
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Hur kan en undervisning bli optimal för eleverna, där det både lyfts fram teoretiska 

verktyg och samtidigt ger eleverna de demokratiska verktygen? Som lärare, finns det 

flera olika sätt att undervisa på. Dels har vi ”en traditionell katederundervisning” där 

läraren står framme vid sin kateder och håller en föreläsning. Men kan denna 

undervisningsmetod gynna eleverna? Klas Andersson skrev, för snart sex år sedan, en 

avhandling ”Deliberativ undervisning – En empirisk studie” där han lyfter fram en 

undervisningsmetod, vilken han har valt att benämna som deliberativ undervisning.31 

När jag som lärare undervisar, är det viktigt, att det inte endast är jag, som står och 

diskuterar och eleverna blir ”mottagare”. I ett sådant klassrum, kan vi inte uppnå både 

att ge de demokratiska verktygen samt de teoretiska. Så hur ska undervisningen läggas 

upp? 32  

 

En deliberativ undervisning är en undervisningsmetod där samtal och diskussioner är en 

viktig del av undervisningen. Om vi ser till ett praktiskt exempel. I kursen 

Samhällskunskap 1b, vilken bland annat elever på studieförberedande program inom 

gymnasieskolan läser, ska undervisningen ge dessa elever kunskaper gällande de 

politiska ideologierna. Ett arbetsområde likt detta inleds i de flesta fall med att jag som 

ämneslärare ger en teoretisk introduktion. Men enligt Andersson behöver detta 

kompletteras. I situationer likt ovan exempel, krävs det att samtal tillförs lektionen. I ett 

teoretiskt ämne, likt samhällskunskap är, är det eleverna till gagn om diskussioner förs 

om den teoretiska genomgång som jag nyss gett dem.33 Genom att elever samtalar med 

varandra, och diskuterar, får de dels hjälp, i samtalet, av att förklara temat på ett annat 

sätt än vad jag gjort vilket därmed ökar deras förståelse för temat. Diskussioner mellan 

elever, bidrar också med att elever kan utbyta exempel och ge sina ståndpunkter, vilket i 

sig också bidrar till att kunna uppnå ett demokratiskt förhållningssätt hos eleven. För 

när ett samtal mellan eleverna pågår får elev 1 och 2 både ge sina resonemang och 

lyssna till vad sin klasskamrat har att säga, och detta bygger upp en viktig komponent 

för ett demokratiskt samhälle.34  

 

En ytterligare forskare, vilken ofta beskrivs som framstående inom deliberativ 

undervisning, är Thomas Englund. För Englund är deliberativ undervisning en 

                                                
31 Andersson, Klas (2012) (sida 7–193).  
32 Andersson, Klas (2012) (sida 7–193).  
33 Andersson, Klas (2012) (sida 7–193).  
34 Andersson, Klas (2012) (sida 7 – 193).  
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möjlighet, som lärare kan använda för att bedriva en undervisning som leder till 

demokratiska medborgare. 35 Varför framhålls en deliberativ undervisning framför 

andra undervisningsmetoder? Englund, som publicerat boken ”Utbildning som 

kommunikation – Kommunikativa samtal som möjlighet”, framhåller att utbildning har 

sin grund i en kommunikationsprocess mellan lärare och elev. 

Kommunikationsprocessen kan, likt Andersson betonar i sin text, se ut på flera olika 

sätt. Det kan handla om att jag som lärare är i en föreläsningssituation och där blir det 

jag som kommunicerar till eleverna. 36 Samtidigt som den deliberativa undervisningen 

kan ses som positiv, är den deliberativa undervisningen en utopi? I boken ”Demokratins 

mekanismer” lyfter författaren Ola Jodal fram en problematik som följer med 

deliberativ demokrati. En fråga som författaren Jodal lyfter fram är frågan kring de 

samtal som förs.37 I den deliberativa demokratin framhålls att för att det ska betecknas 

som en demokrati, är just att samtliga av de åsikter som finns inom en grupp kommer 

fram. Men i en grupp där individer kämpar om spelrummet, är det möjligt att alla åsikter 

kommer fram? 38 I ett socialt sammanhang, som till exempel en skolklass, finns det 

tendenser till grupptryck. Det finns elever som är starka och vågar stå för de åsikter som 

finns och samtidigt finns det elever som inte vågar uttrycka sina åsikter i klassen. 

Därmed kan individer påverkas till att ha en åsikt som de egentligen inte står för. Är då 

det samtalet representativt? 39 

 

2.4 Användning av teori i uppsatsen  
De teoretiska utgångspunkter som jag redogjort för, ska i denna uppsats fungera som en 

analysmodell för de svar som framkommit i de intervjuer som genomförs.  

Den teorin kring demokrati som Skolverket och Europarådet lyfter fram en bild kring 

demokrati med anknytning till skolan. För uppsatsen innebär en skolanknuten 

demokratidefinition att den är applicerbar på respondenternas svar. Därigenom kan en 

förklaring av respondenters svar göras med hänvisning till valda teoretiska 

utgångspunkter. 40 

                                                
35 Englund, Thomas (red.) 2007) Utbildning som kommunikation – Deliberativa samtal som 

möjlighet, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, tryck: Axlo, Poznan i Polen 2013 (sida 9–16).  
36 Englund, Thomas (red.) (2007) (sida 9–16) 
37 Jodal, Ola (2013) Fem frågetecken för den deliberativa teorin i Gilljam, Mikael och Hermansson, 

Jörgen (2013) (red.), Liber AB, tryck: Kina (sida 267–288).  
38 Jodal, Ola (2013) (sida 267–288).  
39 Jodal, Ola (2013) (sida 267–288).  
40 Europarådet (2010) (sida 1 – 16) och Skolverket (2017).  
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I denna uppsats används även teorin kring deliberativ undervisning. För denna uppsats, 

är teorin kring deliberativ undervisning tänkt att, likt demokratiteorin, fungera som 

analysmodell.41 I analysen kommer jag utgå från den definition av deliberativ 

undervisning som Klas Andersson och Thomas Englund gör, för att kunna förklara, 

utifrån respondenternas svar, huruvida deliberativa inslag finns eller inte. Samtidigt 

även kunna ge en förklaring till varför det iså fall finns eller inte finns deliberativa 

inslag.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Andersson (2012) (sida 7–193) och Englund, Thomas (red.)  (2007) (sida 9 – 16).   
42 Andersson (2012) (sida 7–193) och Englund, Thomas (red.)  (2007) (sida 9 – 16).   
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3 Metod och material  

3.1 Intervju  

I denna uppsats har jag för avsikt att redogöra för åsikter kring demokrati och 

undervisning. För att kunna studera åsikter bland yrkesverksamma gymnasielärare anser 

jag att intervju är en metod vilket lämpar sig bra för att kunna uppnå det syfte som jag 

har. Intervju är en forskningsmetod, vilken kan vara uppbyggd på flera skilda sätt.43I 

denna uppsats är intervjuerna uppbyggda på följande sätt:  

Innan intervjuerna genomförs, har förfrågan skickats ut till fyra respondenter (se Bilaga 

A: ”Förfrågan gällande deltagande i studie kring demokratisyn och praktiskt 

genomförande i undervisning”), vilka är verksamma på två gymnasieskolor i Småland. 

Svar om deltagande kom sedan via mail, där tid sedan bokades i samråd mellan mig och 

respondenterna.  

 

Det finns flera skilda typer av intervjuer som en forskare kan välja bland. I boken 

”Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 

Samhällsvetenskaperna” beskriver Martyn Denscombe dessa. Som första huvudgrupp 

av intervjuer finns det en form av intervju, vilket författaren Martyn Denscombe 

framhåller som den strukturerade intervjun.44  

En andra huvudgrupp av intervjuer kallas semi-strukturerade. Denna huvudgrupp är den 

form av intervju, vilket min undersökning kommer ske utifrån. När en forskare arbetar 

med denna metod, är intervjuerna uppbyggda på följande sätt: Jag som student, och i 

detta fall forskare, har utformat en lista med teman som kommer behandlas under 

intervjuerna kring temat demokratisyn och praktiskt genomförande i undervisning. 45 

Men när intervjuerna genomförs, är jag inte ”låst” vid de teman och frågeställningar 

som jag utformat.46 Utan i intervjusituationen är det centralt att låta mina respondenter 

lyfta sina tankar kring temat och genom den mer öppna intervjusituationen möjliggörs 

detta.47 

                                                
43 Denscombe, Martyn (2016) Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur AB, Lund, tryck: GraphyCems i Spanien (sida 263–291). 
44 Denscombe, Martyn (2016) (sida 263–291).  
45 Denscombe, Martyn (2016) (sida 263–291).  
46 Denscombe, Martyn (2016) (sida 263 – 291).  
47 Denscombe, Martyn (2016) (sida 263 – 291).  
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För den undersökning som jag avser genomföra, anser jag att det finns flera fördelar 

med vald forskningsmetod.  Att som forskare arbeta med intervjuer är positivt på flera 

plan. Anledningen till att en semistrukturerad intervju valdes ut framför en strukturerad 

respektive en mindre strukturerad intervju, grundar sig i en strävan att kartlägga hur en 

begränsad grupp av yrkesverksamma gymnasielärare ställer sig till demokrati och 

praktiskt genomförande i skolan. 48Jag vill att det i diskussionen ska finnas en öppenhet 

och flexibilitet, att utvalda respondenter känner att de kan utveckla sina resonemang 

utan att de känner sig låsta vid de specifika frågorna.49 Genom öppenheten i 

diskussionen mellan mig som forskare och respondenterna kan detta bidra till att 

intervjun ger mig insikter om temat, som jag kanske inte tänkt från början. Denna vinst 

föregås av just öppenheten i intervjusituationen.50  

Som i den intervjustudie jag genomfört, är antalet respondenter tre verksamma 

gymnasielärare i ämnet samhällskunskap. Innan undersökningen genomfördes 

utformades en förfrågan med titeln ”Förfrågande gällande deltagande i studie kring 

demokratisyn och praktiskt genomförande i undervisning”. Denna förfrågan skickades, 

via e-post, till fyra gymnasielärare vilka samtliga undervisar i samhällskunskap vid 

gymnasieskolor i Småland. Lärarna, vilka tillfrågades om deltagande, valdes ut efter att 

förfrågan gällande deltagande i studien, skickats ut till dem via mail. Av de fyra 

gymnasielärare som tillfrågades hade tre av dem möjlighet att delta. Den fjärde 

respondenten hade tyvärr ej möjlighet att deltaga i studien, men istället skickade hen 

vidare min förfrågan till andra gymnasielärare. Och därigenom kom jag i kontakt med 

andra lärare. Respondenterna återkom med svar om deltagande efter cirka en vecka efter 

att förfrågan skickats ut. Vid respondenternas återkoppling beslutade jag och 

respondenterna i samråd om tid och plats för ett möte.  

 

Intervjuerna genomfördes på de verksamma lärarnas arbetsplatser. Intervjuerna som 

genomfördes för uppsatsen, utfördes på de gymnasieskolor i södra Sverige där 

respondenterna är verksamma. Det var ett beslut som fattades, med sin grund i att det 

dels möjliggjorde en bekväm miljö för respondenterna. Därigenom skapades en 

trygghet, vilket i sin tur bidrog till ett gott samtal med respondenterna.   

                                                
48 Denscombe, Martyn (2016) (sida 263–291).  
49 Denscombe, Martyn (2016) (sida 263 – 291).  
50 Denscombe, Martyn (2016) (sida 263–291).  
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Intervjuerna spelades in via mobiltelefon och varje intervju tog ca 20 minuter. Efter 

intervjuernas genomförande genomfördes en transkribering, där intervjun skrevs ner ord 

för ord. 51 

 

Jag upplever att de intervjuer som genomfördes för studien var givande. De 

respondenter som deltog bidrog med flera intressanta tankar kring läraryrket och 

demokrati. Respondenterna bjöd på sig själva och tog sig tid för studien, vilket bidrar 

till att jag som forskare har kunnat få en inblick i det komplexa uppdrag som läraryrket 

innebär.  Vid den undersökning som har genomförts har respondenterna garanterats 

anonymitet. Respondenterna kommer benämnas Lars, Henrik och Gustav. Den 

information som framkommer i de tre intervjuerna kommer sedan att analyseras och 

kopplas till teorier om hur demokrati behandlas i skolan samt kring deliberativ 

undervisning.  

 

3.2 Intervjuer med gymnasielärare  
 
3.2.1 Deltagande respondenter 

Respondent A ”Lars”   är gymnasielärare i samhällskunskap och historia, och arbetar 

vid en större gymnasieskola i Småland. ”Lars” bedriver undervisning vid både de 

teoretiska gymnasieprogrammen, men har samtidigt även viss undervisning för de 

praktiska gymnasieprogrammen vid skolan.  

 

Respondent B ”Henrik” är gymnasielärare i samhällskunskap, religionskunskap och 

sociologi, och arbetar vid en större gymnasieskola i Småland. Likt sin kollega ”Lars” 

bedriver ”Henrik” undervisning vid både de teoretiska gymnasieprogrammen samt även 

undervisning för flera av de praktiska gymnasieprogrammen som återfinns vid skolan.  

 

Respondent C ”Gustav” är gymnasielärare i samhällskunskap och geografi, och arbetar 

vid en större gymnasieskola i Småland. ”Gustav” har undervisning, likt ”Lars” och 

”Henrik”, vid de teoretiska gymnasieprogrammen som återfinns vid skolan. ”Gustav” 

har även undervisat vid program med språkintroduktion, men idag genomförs den större 

delen av undervisningen vid teoretiska samt praktiska gymnasieprogram.  

                                                
51 Transkriberingarna finns att tillgå om det önskas.  
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3.3 Forskningsetik  
När forskning bedrivs är det viktigt att beakta flera forskningsprinciper. 2017 

publicerades texten ”God forskningssed” av Vetenskapliga rådet. I denna text lyfter de 

fram flera principer, vilket ska beaktas då studier görs.52 En av de principer som 

Vetenskapliga rådet lyfter fram behandlar frågan kring sanningsenlighet.  

När jag som student genomför en studie, är det viktigt att den information som lyfts 

fram i till exempel uppsatsen är sann. I denna studie har denna princip beaktats. För 

uppsatsen har jag intervjuat tre respondenter och den information som återges i 

resultatdelen är återgiven efter de svar som framkommit i intervjuerna. 53En ytterligare 

princip som betonas av Vetenskapsrådet, samt även beaktats i denna uppsats, är att det 

ska finnas en tydlig redogörelse av den metod som använts. Denna princip har beaktats i 

den del av uppsatsen som beskriver intervjun, vilket är den forskningsmetod som varit 

aktuell i denna uppsats. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 Vetenskapsrådet (2017) God forskningssed tryck: förlag är inte utsatt (sida 1–84).  
53 Vetenskapsrådet (2017) God forskningssed, tryck: förlag är inte utsatt (sida 1–84).  
54 Vetenskapsrådet (2017) God forskningssed, tryck: förlag är inte utsatt (sida 1–84). 
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4 Praktisk bakgrund till intervjuer 

4.1 Intervjufrågor 

I de intervjuer som genomförs för uppsatsen, har följande frågor behandlats:  

- I det yrke som vi har, har vi både en uppgift där eleverna ska få goda kunskaper 

inför framtiden, och samtidigt ska de utbildas till förespråkare av demokrati. Om 

du ser till demokrati - hur skulle du beskriva detta?  

- Hur implementeras din demokratisyn praktiskt i din undervisning? Vilka 

möjligheter och brister finns det med denna praktiska tillämpning? 

- Vad anser du att demokrati innebär? 

- Om vi ser till eleverna: Upplever du, att genom den undervisning som vi 

bedriver, att eleverna utvecklas till en demokratisk medborgare? Om inte, vad 

anser du behöver förändras för att den undervisning som vi bedriver, faktiskt gör 

att eleverna blir den demokratiske medborgaren? 

- Upplever du en skillnad, om vi ser till demokratiuppdraget, sedan du började att 

arbeta som gymnasielärare? Vad upplevs som skillnader respektive likheter med 

hur demokratiuppdraget ser ut idag?  
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5 Resultat och analys  
I denna del av uppsatsen redogörs för de intervjuer som genomförts. Dessa intervjuer 

utgick från fem frågeställningar och spelades in elektroniskt via mobiltelefon. Under 

denna del kommer svaren från lärarna att belysas på det sätt, vilket lärarna gav uttryck 

för. För tydlighet har resultatdelen delats upp i tre delar, där varje respondents svar 

återges och slutligen genomförs en analys med koppling till valda teoretiska 

utgångspunkter.  

 

5.1 Respondent A – ”Lars”  

5.1.1 Demokratibegreppet samt demokratiuppdraget då och nu  
Hur upplever lärare demokrati som begrepp? Och hur ser de på det demokratiuppdrag 

som läraryrket även omfattas av?  

Lars, som arbetar som gymnasielärare i samhällskunskap och historia, har under sin 

undervisning arbetat med demokrati. Under intervjun frågade jag honom, om hur han 

skulle beskriva begreppet demokrati. Demokrati är, enligt Lars, 
”…”på något sätt handlar det om individens roll i ett kollektiv, för demokratiska beslut tas ju 

kollektivt, men samtidigt får det ju aldrig bli, kollektivet, så starkt att individens grundläggande 

rättigheter och skyldigheter. eller rättigheter inskränks”. 55 

Lars uttrycker därmed, att demokrati handlar om den roll som en individ har. Sedan 

frågade jag Lars, om han kunde göra en koppling till det uppdrag i demokrati som lärare 

har idag. För snart sju år sedan etablerades den läroplan, vilken används idag. 

Demokratiuppdraget, att utbilda våra elever till demokratiska medborgare, har under 

senare åren blivit allt mer betonad i takt med 2011-års läroplan. Under den tidigare 

använda läroplanen, även benämnd Lpf94, var demokratiuppdraget en viktig del. Men 

har det skett en förändring för lärarna, i takt med att 2011års läroplan etablerades? 

Upplevs demokratiuppdraget annorlunda än tidigare? 

När frågan gällande upplevelsen av demokratiuppdraget då och idag kom upp, gav Lars 

uttryck för att han inte upplevde det som en avsevärd skillnad från hans uppdrag idag 

och då.56 Dock ser Lars en skillnad, om koppling ges till de olika kunskapskrav och 

kursplaner som är etablerade idag.  
”Jag har nog inte reflekterat över det så. Men om vi ser till kunskapskraven och kursplanen, så är 

den mycket tydligare och mer definierad i den nya GY11. Vilket gör att man kanske tvingas eller 

hur man ser det att man måste ta upp vissa delar som det fanns en större valfrihet i andra 
                                                

55 Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07.  
56 Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07.  
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kursplaner. Så nu står det klart och tydligt om mänskliga rättigheter – att det är ett kunskapskrav 

som ska testas och måste du ta upp det kanske två-tre gånger under kursen. Och däri kommer en 

viss demokratiundervisning av sig själv, utan att man kanske tänker att ”Nu utför jag en del av 

demokratiuppdraget” så att säga. Så det är inget jag har tänkt på, men jag tror ändå att det är fler 

inslag som man kan koppla. Och det har nog att göra med att den är mer tydligare skriven av vad 

eleverna ska kunna och vad man ska ta upp i kursen”  57 

 

Lars upplever att den skillnad i demokratiuppdraget som kan identifieras, i takt med 

etablering av GY11, är teman som har en tydlig koppling till demokrati, har stärkts i den 

nya läroplanen. Som exempel på teman som har fått en utökad roll, framhåller Lars, 

återfinns i mänskliga rättigheter. 58  
 

5.1.2 Det dubbla uppdraget – hur upplever lärare sitt uppdrag i dagens skola?  
Som lärare har vi fått ett uppdrag, där teoretiska samt kunskaper i demokrati ska stå i 

centrum. Eleverna ska bli, genom utbildning, en framtidens demokratiska medborgare. 

Men hur beskriver de som ska möjliggöra detta, sitt uppdrag? 

Lars, som arbetat som gymnasielärare under flera år, framhåller vikten av 

demokratiuppdraget. När frågan gällande demokrati diskuteras under intervjun, börjar 

han med en beskrivning av vad det krävs av en lärare för att demokratiuppdraget ska 

möjliggöras.  
”Om vi säger att jag inte tänker att jag är samhällskunskapslärare, utan tänker 

att jag endast är lärare. Då dels, tycker jag, att man bör vara en god demokrat 

själv. Man bör agera på ett sätt där man respekterar varandras olikheter och 

varandras åsikter.” 59 

Lars framhåller, att för att demokratiundervisning ska möjliggöra framtida demokrater, 

är det viktigt att undervisningen tränar eleverna i demokrati. En viktig del av demokrati, 

anser Lars, handlar om deltagande och valmöjligheter. Valmöjligheter i undervisningen 

kommer bland annat till uttryck genom att eleverna får välja bland flera olika förslag av 

examinationer. En annan viktig del av uppdraget som lärare, anser Lars, grundas i att 

skapa trygga klassrumsmiljöer. Därigenom följer att eleverna kan känna sig trygga 

vilket i sin tur leder till att en elev känner att deras åsikt kan lyftas och respekteras. 60 

För Lars är ett agerande likt detta ett sätt där eleverna tränas i att bli den demokratiske 

medborgaren. Men samtidigt ställer sig Lars frågande till om undervisningen i 

                                                
57 Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07.  
58 Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige, 2018-05-07.  
59 Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige, 2018-05-07.  
60 Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige, 2018-05-07.  
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demokrati leder till en demokratisk medborgare. Enligt Lars minskar möjligheten att 

forma eleven dit, när hen uppnår 16–17 årsåldern. Istället, menar Lars, att formandet av 

den demokratiska medborgaren sker i de yngre åldrarna. På skolan där Lars arbetar 

finns det flera möjligheter att stärka de demokratiska värderingarna hos eleven. En 

möjlighet kan identifieras i klassråd och elevkår. 61I dessa sammanhang tränas eleverna 

i att diskutera och rösta om flera frågor, men engagemanget för deltagande i dessa 

institutioner är lågt. 62 Samtidigt som dessa institutioner har utformats för att vara ett 

sammanhang där eleverna tränas i att till exempel föra demokratiska möten, finns det 

flera brister med institutionerna. Ett av de problem, vilken Lars kunnat identifiera, 

kopplar han till skolledningens hantering av de beslut som fattas av eleverna. Enligt 

Lars brister skolan i att efterleva de beslut som eleverna beslutar i klassråden och 

elevkåren. Effekten av skolans agerande medför att elevernas tilltro till de demokratiska 

institutionerna på skolan minskar.63 Istället, framhåller Lars, bör skolan genomföra 

satsningar och stärka de demokratiska institutionerna för eleverna på skolan. Skulle 

dessa förändringar genomföras av skolledningen menar Lars att elevernas demokratiska 

engagemang kan stärkas.64 

 

5.1.3 Det praktiska arbetet med demokrati i undervisningen – dess möjligheter och 
brister 
I takt med den nya läroplanens införande ger Lars uttryck för att läroplanen blivit allt 

tydligare, vad gäller arbetet med demokrati. Hur lärare arbetar med demokrati i sin 

undervisning skiljer sig åt från lärare till lärare.  

Lars, som både undervisar i Samhällskunskap och Historia, arbetar med demokrati i sin 

undervisning på flera olika plan. Ett arbetssätt som Lars arbetar utifrån, är 

påverkansmöjligheter vad gäller examinationer.65 I sin undervisning arbetar Lars även 

utifrån flera olika typer av redovisningsmetoder. En av de metoder som han arbetar med 

är debatter. Vid arbetet kring demokrati, brukar han genomföra en debatt där eleverna 

ska diskutera de problem som demokrati kan medföra. Genom detta, vill Lars, att 

eleverna inte bara ska få kunskaper som visar på ”en rosenskimrande bild”, utan det 
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finns även problem med begreppet. Och i detta sammanhang, menar Lars, att en brist 

gällande undervisning i demokrati kan identifieras. 66 

Den brist som han menar kan identifieras, är att elever, som går ett studieförberedande 

program, i en högre grad har svårigheter att se problem med demokrati. Lars uttrycker 

detta på följande sätt:  
”Elever på NA-programmet till exempel, så är de nästan så tränade i skolans värld och de kan 

vara politiskt korrekta. Så om man har då en diskussionsuppgift där man belyser problem med 

demokrati, så är det många elever som... antingen inte ser några problem med demokrati eller att 

de på något sätt, vet om, att man inte ska vara emot demokrati, så att de nästan ”håller tillbaka 

lite”, för de tänker att ”nej, jag ska ju inte säga här vad jag tycker, utan jag vet ju att man ska vara 

demokratisk”. 67 

Som en ytterligare brist med den demokratiundervisning som bedrivs, menar Lars, att 

det bland dagens ungdomar finns ett bristande politiskt engagemang. Detta medför att 

en övning som debatter kan präglas av svårigheter. Svårigheter i den grad att läraren får 

vara den pådrivande och fördela ordet.  Och grunden till att elever inte ser 

problematiken med demokrati, är just att eleverna har fått lära sig att demokrati det är 

det som är det ”korrekta”. Och här ser Lars att undervisningen i demokrati behöver 

stärkas.68 Elever bör tränas i att inte endast ha den ”rosenskimrande bilden” av 

demokrati, utan att det även finns en problematik i demokrati som begrepp och 

styrelseskick. Enligt Lars bör undervisningen, i grundskolans senare årskurser, lyfta och 

problematisera demokrati som begrepp och styrelseskick. Därigenom möjliggörs att 

elever får en medvetenhet och kunskap om demokrati som både kan ses i positiva 

termer, men samtidigt att problematik är identifierbar.69 Genomförs detta, menar Lars, 

att det senare i gymnasiet medför att elever vågar lyfta åsikter. Framförallt, att de även 

vågar lyfta dessa åsikter om de skulle vara normbrytande.70 Eleverna blir därigenom 

medvetna om att en fråga kan ses ur flera perspektiv och synvinklar, vilket är vad 

undervisning i demokrati, enligt Lars, ska möjliggöra. Att eleverna blir individer, som 

inte ser att allt inte ”rosenskimrande”. Utan att de utvecklas till att bli individer, som är 

medvetna om att kan finnas flera åsikter om en och samma fråga. För att i en demokrati, 

är just möjligheten till att kunna lyfta åsikter en central del.71 
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5.2 Respondent B ”Henrik”  

5.2.1 Demokratibegreppet samt demokratiuppdraget då och nu  
Demokrati är ett begrepp, som det finns flera definitioner av. Henrik, som undervisar i 

samhällskunskap, religionskunskap och sociologi, menar att begreppet demokrati landar 

i en fråga i termer av delaktighet. 72 I intervjun kring frågan, uttrycker Henrik, att 

delaktighet är något som ska möjliggöras för alla individer. I ett praktiskt perspektiv, 

menar Henrik, att det till exempel ska handla om att individer ska få uttrycka sina 

åsikter och påverka i beslut.73 Senare under intervjun, kom vi att diskutera kring hur han 

ser på demokrati i termer av sitt demokratiuppdrag. Henrik ger uttryck för att han inte 

upplever en skillnad gentemot kring hur han arbetade tidigare. Däremot, framhåller han, 

att den nya läroplanen och de medföljande kursplanerna, kännetecknas av en tydlighet.74 

Leder arbetet med demokrati till att elever blir framtidens demokratiska förespråkare? 

Under intervjun ger Henrik uttryck för att han upplever att undervisningen möjliggör 

det.75 Han menar, i det avseendet, att eleverna får kunskaper som ger dem en förståelse 

av hur det samhälle de lever i fungerar. Tanken med undervisningen är också, 

framhåller Henrik, att ett intresse för samhället ska väckas. Därigenom skapas den 

medborgare som Skolverket betonar i läroplanen.76 

 

5.2.2 Det dubbla uppdraget – hur upplever lärare sitt uppdrag i dagens skola?  

Att vara lärare idag, finns det en skillnad, i det dubbla uppdraget, gentemot hur arbetet 

utfördes under den förra läroplanen? 77 

För Henrik är demokratiuppdraget en viktig del av läraryrket. Som lärare idag, ska du 

möjliggöra att dina elever blir demokratins förespråkare. Grunden för att eleverna ska 

kunna formas till den demokratiska medborgaren, menar forskare, grundas genom att 

eleverna får träna på detta under sin utbildning. Ett arbetssätt, vilken Henrik arbetar 

efter, är diskussioner. Det kan till exempel ske genom att elever får diskutera kring 

lektions – och examinationsupplägg. För Henrik är detta arbetssätt viktigt för eleverna, 

men också för honom som lärare. Genom att arbeta på ett sätt, där diskussion är en del 
                                                

72 Intervju ”Henrik” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07.  
73 Intervju ”Henrik” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07.  
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av undervisningen, tränas eleverna att argumentera för sina åsikter. Detta arbetssätt är, 

för Henrik, centralt och är samtidigt en träning av en demokratisk färdighet.78 

 

För Henrik är det viktigt att eleverna, när de diskuterar, får gehör för de åsikter som 

lyfts fram. Henrik berättar, att på den skola där han arbetar, finns det flera exempel på 

hur detta behövs arbetas med på ett bättre sätt, främst från skolledningens håll79. På 

skolan där han arbetar, finns det flera olika institutioner där elever ska tränas i att bland 

annat hålla demokratiskt förda möten. Bland annat är klassråd en etablerad mötesform 

på skolan och här diskuterar eleverna frågor som beslutats om från skolledningen. I 

varje klass väljs en representant, som ska vara representant i det större möte som förs 

mellan klassrådsrepresentanter ett antal möten per år. Men här ser Henrik, att 

engagemanget bland eleverna inte är i den omfattning som behövts. Och grunden till 

problemet, finner Henrik, i att det ifrån skolledningen, utformats frågor av mindre 

påverkansmöjlighet för eleverna.80 Det kan till exempel handla om att elever ska 

diskutera ordningsregler etcetera. För Henrik, är dessa frågor som redan är beslutade om 

och oftast har sin grund i den lagstiftning som är etablerad. När Henrik håller i 

klassrådsmöten, upplever han, att eleverna inte har det engagemang som krävs för att 

klassråden ska bidra med något konkret. Istället ger Henrik en bild av att de 

demokratiskt utformade institutionerna är etablerade, efter det att kritik tillskrivits 

skolan från Skolinspektionen.81 För att klassråden och övriga institutioner ska bidra med 

en utbildning och träning i demokrati, är det viktigt att effektivitet kännetecknar dem. 

Dels bör klassråden behandla frågor, där eleverna har en möjlighet till påverkan. Istället 

för att behandla frågor kring ordningsregler, där elevernas möjligheter till påverkan är 

mindre.82 Henrik menar att om dessa förändringar skulle genomföras, hade elevernas 

engagemang för klassrådsmöten och övriga institutioner kunna öka.83 

5.2.3 Det praktiska arbetet med demokrati i undervisningen – dess möjligheter och 

brister 

Som lärare i samhällskunskap är demokrati ett av flera temata vilka ska tas upp under 

kursen. När Henrik arbetar med demokrati, arbetar han bland annat med just att eleverna 
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ska få påverka utbildningen på olika sätt. Likt Lars, arbetar Henrik med att eleverna ska 

känna en delaktighet i sin utbildning. Därigenom arbetar han ofta utifrån att elever ska 

uttrycka sina åsikter om den undervisning han bedriver. Ett sätt, vilket Henrik ofta 

arbetar utifrån, är likt Lars gör, att de får uttrycka sina åsikter kring examinationer, men 

även kring planering av arbetsområden.84 Eleverna får då, enligt Henrik, en chans att 

tillsammans med sin lärare, uttrycka vad de upplever är bra med upplägget och vad som 

de anser bör förändras. Henrik betonar under intervjun, att detta är ett arbetssätt som 

lärare bör arbeta efter.85 Elevernas åsikter bör vara vägledande för den specifika läraren, 

eftersom de kan bidra med åsikter kring undervisningen som läraren kanske inte tänkt 

på. Och det bidrar, inte bara till elevens utveckling, utan det bidrar även till att läraren 

utvecklas i sin roll.86 Samtidigt som Henrik ser möjligheter med den undervisning han 

bedriver, ser han samtidigt att det finns brister. En brist beskriver Henrik i termer av 

kunskap. Som lärare har vi gått en flerårig högskoleutbildning, vilket gör att vi har mer 

erfarenhet och kunskap än vad elever i våra elevgrupper besitter. Konsekvenser av detta 

medför, enligt Henrik, att utbildningen inte är fullt demokratisk.87 Eftersom det bidrar 

till brister i elevernas möjligheter till påverkan av sin utbildning.88 I detta läge betonar 

Henrik åter att öppenhet måste känneteckna undervisningen. Då ökar möjligheterna för 

eleverna, att utbildningen sker på ett sätt som passar elevgruppen.89 

 

5.3 Respondent C ”Gustav”   

5.3.1 Demokratibegreppet samt demokratiuppdraget då och nu  
Vad innebär begreppet demokrati för Gustav, som är verksam i Samhällskunskap?  

Under intervjun med Gustav beskriver han vad, det enligt honom, begreppet demokrati 

handlar om. När Gustav beskriver begreppet demokrati, gör han koppling till den 

värdegrund som är etablerad i läroplanen. Han framhåller att en grundläggande del för 

att det ska betecknas som demokrati kopplas till termer av inflytande.90 Detta inflytande 

beskriver Gustav, ska möjliggöras genom att varje individ i ett land får möjlighet att till 

exempel påverka ett lands politik och styrning. Gustav menar att inflytandet kan ske ur 
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ett direktperspektiv, där individen är med och beslutar. Men samtidigt belyser Gustav, 

att representation också innefattas i demokrati.91 Att i de lägen där en individ inte har 

möjligheten att påverka beslutsfattandet direkt, finns det representanter som lyfter fram 

hens åsikter.92 Ett ytterligare kännetecken för demokrati, menar Gustav, kan beskrivas i 

termer av rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt, att som individ kunna de 

rättigheter och skyldigheter som hen har, för att därigenom kunna beskydda demokratin, 

både i ett större perspektiv samt på en individnivå.93 En ytterligare fråga, som 

diskuterades under intervjun, var huruvida Gustav upplever en skillnad på det uppdrag i 

demokrati, i ett lärarperspektiv, som är aktuellt idag jämfört med tidigare. En av de 

skillnader som Gustav lyfter fram, identifierar han genom värdegrundsfrågor.94 Gustav 

menar, att det idag har skett ett skifte till frågor där värdegrund tydligt genomsyrar 

undervisningen.  

 

Leder undervisningen till en demokratisk medborgare? Gustav menar att det tyvärr inte 

möjliggörs i en större omfattning. För att undervisning ska skapa en framtidens 

medborgare är det viktigt att även andra ämnen, utöver Samhällskunskap, tar ett ansvar 

för demokratiuppdraget också. Idag upplever Gustav att demokratiuppdraget ofta 

hamnar ”på Samhällsbordet”.95 Enligt Gustav medför det konsekvenser. Som lärare idag 

har du elever som kommer från flera olika platser i världen, och som därmed har haft 

flera olika lärare. En del elever kan ha haft en auktoritär ledare som beslutar om 

undervisningen själv, vilket medför att eleverna kan ha en upplevelse om ”att mina 

åsikter inte har betydelse”. I den kontexten upplever Gustav svårigheter med 

demokratiuppdraget.96 För att kunna bryta den negativa bild som eleverna kan ha av 

lärare, arbetar Gustav mycket med att betona att elevernas åsikter har en betydelse. När 

eleverna upplever att deras åsikter har en betydelse och att åsikterna tas av största vikt 

menar Gustav att det kan leda eleverna till att senare bli den demokratiske 

medborgaren.97 Men för att nå dit, är det viktigt att även övriga ämnen tar sitt ansvar.98  
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5.3.2 Det dubbla uppdraget – hur upplevs det? 
Gustav, som är verksam i flera ämnen, hur upplever han det dubbla uppdraget? Gustav 

menar, likt sina kollegor, att demokratiuppdraget är kopplat till en fråga om att 

möjliggöra demokratins förespråkare. För att kunna nå dit framhåller Gustav att ett 

första steg är att beskriva demokrati, inte bara i termer av rättigheter. Att som individ 

har du rätt att rösta och påverka på olika sätt.99  Utan i sammanhanget, betonar Gustav, 

är det viktigt att eleverna också undervisas i att i en demokrati finns det skyldigheter.  

Denna undervisning i demokrati gör Gustav både ur ett klassrumsperspektiv, men 

samtidigt görs denna undervisning också ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Att det görs 

ur flera perspektiv, framhåller Gustav, har sin grund i att han vill visa för elever att 

demokrati inte endast är något som tillskrivs skolan. Gustav uttrycker i den intervju som 

genomfördes under maj månad, detta på följande sätt:  
”Men jag försöker få dem liksom att inse att det inte bara är vi som är demokrati, 

utan att det är ju levande hela tiden i samhället. Man ska kunna ta både 

direktdemokrati och representativ demokrati, så det är ju viktigt att prata med 

dem att detta lever hela tiden”. 100 

 
Precis som Gustav säger i citatet här ovan, blir demokratiuppdraget en fråga om att lära 

eleverna om just att demokrati även finns utanför skolans väggar. Att det inte endast 

handlar om att främja de demokratiska värderingarna inom ramen för sin utbildning, 

utan även att de ska främjas i livet utanför skolan. Därför innefattas undervisningen ofta 

av praktiska övningar, för att eleverna ska tränas i att främja de demokratiska 

värderingarna. 101 

 

5.3.3 Det praktiska arbetet med demokrati i undervisningen – dess möjligheter och 
brister 
Likt de intervjuer som hölls tillsammans med Lars och Henrik, fick Gustav frågan kring 

hur undervisning rörande demokrati, sker i praktiken. Gustav lyfter under intervjun, 

flertalet exempel på hur hans undervisning är uppbyggd. En undervisningsmetod, vilket 

han använder, är att eleverna dels får vara med att välja i frågor som berör 

undervisningen. Det kan till exempel handla om teman för redovisning etcetera. Men för 

Gustav är en annan viktig arbetsform att det är ett öppet klimat i klassrummet där 
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elevers åsikter lyfts fram. Inte bara att deras åsikter ska lyftas i klassrummet, utan att det 

samtidigt är betydelsefulla för honom som lärare. 102 

Klassrummet ska präglas av öppenhet och respekt för individers åsikter, även om åsikter 

som lyfts skulle vara av en annan art än den som ”anses” vara den rätta. För detta, 

menar Gustav, är betydelsefullt i klassrummet. Inte bara för eleverna, då de tränas i att 

bemöta olika åsikter och argument, utan även för undervisningen i sin helhet. Han 

betonar under intervjun att han försöker få eleverna att inta en annan åsikt än ”den stora 

massan”. Just för att visa att det i en demokrati är varje individs rättighet att lyfta sin 

åsikt.103 Vidare, betonar Gustav, de möjligheter som finns med den undervisning som 

han bedriver idag. Gustav anser att det idag finns stora möjligheter till att arbeta med 

demokrati i undervisningen. De möjligheter han ser med undervisningen kopplar han 

dels till hjälpmedel som han använder. SVT-play, en elektronisk tjänst från SVT, är 

något som Gustav menar, möjliggör en god undervisning i demokrati. Här återfinns 

flera program, däribland SVT Nyheter, som Gustav ofta använder för att undervisa 

eleverna i dagsaktuella frågor och händelser. 104 

I flera fall arbetar Gustav med demokrati ur ett ämnesöverskridande perspektiv. Gustav 

lyfter bland annat exemplet med sociala frågor, ekonomi och hållbar utveckling. En 

arbetsdag för Gustav kan börja med att undervisa i sociala frågor på morgonen. Sedan 

belyser han detta under Samhällskunskapen, i relation till exempel ekonomi. Har Gustav 

även klassen i geografi, kopplar han ofta ihop de sociala frågorna och 

samhällskunskapslektionerna med geografin. Detta gör Gustav för att därigenom 

beskriva hur demokrati kan påverkas av ekonomi och hållbar utveckling.105 Men ser 

Gustav brister med den undervisning som bedrivs? En brist som Gustav identifierar, 

kopplar han till de kurs- och ämnesplaner som används i dagens skola. Han upplever att 

det bör läggas större vikt vid frågor som sociala frågor, ekonomi och hållbar utveckling 

i kurs- och ämnesplanerna. 106 

 
En annan brist ser han med kursmålen. Han menar att en möjlighet till förbättring av 

demokratiundervisningen kunde ske, om möjligheten fanns till att kunna flytta 

kunskapskrav från till exempel årskurs 1 till årskurs 2. 107Detta skulle möjliggöra att de 
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kunskapskrav som det inte fanns utrymme för att testa i årskurs 1, istället skiftas till 

årskurs 2. Samtidigt ser Gustav att möjligheten till det är liten. Samtidigt, har du elever 

både i Samhällskunskapen i årskurs 1 och årskurs 2, brukar Gustav kunna testa kursmål 

som ej hunnits med i ettan i årskurs 2.108 Ett sådant arbetssätt som Gustav arbetar utifrån 

ställer krav på den lärare som undervisar. Dels ska det finnas utrymme för detta 

arbetssätt tidsmässigt och i sammanhanget även hinna med övrig planering. I det 

sammanhanget, efterfrågar Gustav, om en möjlig lösning skulle kunna vara att anställa 

en person som heltidsmentor. Denna skulle då kunna ha sitt huvudsakliga fokus på 

administrativa frågor kring styrdokument och lärarna hade istället kunnat lägga den 

energi som går åt till styrdokument, på planering och engagemang för 

undervisningen.109 

 
 

5.4 Analys av respondenternas demokratisyn och praktiska arbetssätt 

ur teorier kring demokrati samt deliberativ undervisning  

5.4.1 Analys – demokratisyn och praktiskt arbetssätt  

För 13 år sedan publicerade Pedagogiska Magasinet en artikel där demokrati i skolan 

belystes. De framhöll att synen på hur demokrati ser ut bland lärare idag, kan skilja sig 

avsevärt mycket åt. Konsekvensen av det blir, menade Pedagogiska Magasinet, att 

elevers utbildning kunde skilja sig, var i Sverige en elev hade sin studieplats. Denna 

artikel fick mig att börja fundera, ser bilden lika ut idag?  Vilken syn på demokrati har 

verksamma lärare? 110 

 

Under maj månad genomfördes en studie, där tre respondenter fick frågan kring vad 

demokrati innebar för dem, både i stort men samtidigt kopplat till det demokratiuppdrag 

de har. I den studie som jag genomförde, lyftes demokrati som en central del av 

undervisningen och i utbildningen i stort. För Lars valde han lägga betoning på 

demokrati, som en möjlighet för uttryckande av åsikter samt att efterlevandet av 

elevernas fattade beslut måste ske i en högre grad än vad som sker för tillfället. I den 

undervisning vilken Lars bedriver, är därmed kommunikation en genomsyrande del av 

                                                
108 Intervju – ”Gustav” plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-08.  
109 Intervju – ”Gustav” plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-08.  
110 Pedagogiska Magasinet (2005).  
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undervisningen.111 Den undervisningen, där kommunikation ses som en naturlig del av 

undervisningen, tyder på att Lars är av en deliberativ demokratisyn. Den deliberativa 

demokratimodellen, som används inom statsvetenskaplig teori, framhåller demokrati i 

termer av just kommunikation112. Inom teorin framhålls att individer ska ges möjlighet 

till diskussioner i sin vardag. Dessa diskussioner möjliggör att en individ utvecklas på 

flera plan. Och denna tanke om kommunikationens vikt återfinner vi även hos Lars. 

Även hos respondenterna Henrik och Gustav går det identifiera att kommunikation är en 

central del av deras undervisning. Samtliga arbetar med att eleverna ska få deltaga i 

utbildningen på olika sätt och kommunikationen är nyckeln till detta.113 Respondenterna 

ger uttryck för att eleverna behöver involveras i sin undervisning, eftersom det är viktigt 

för deras utveckling. Genom deltagande i undervisning, till exempel genom en 

möjlighet till inflytande över lektions- och examinationsupplägg, betonar 

respondenterna att det är ett steg till att utvecklas till en demokratisk medborgare.114 

Lärarnas förhållningssätt till demokrati, anser jag, visar på att den demokratisyn som 

råder bland respondenterna tyder är av en deliberativ form. Inom denna teori, likt 

tidigare nämndes, betonas kommunikationen som en viktig faktor för att ett samhälle 

ska betecknas som en demokrati. Ur ett skolperspektiv innebär detta, att eleverna ska ha 

möjlighet till uttryckande av åsikter samt att kunna ha ett inflytande över sin utbildning. 

Det gäller både i en mindre skala.115 

På respondenternas respektive arbetsplatser arbetas det på flera olika sätt med detta. På 

en av respondenternas skolor ska elever ha inflytande över till exempel den 

lektionsplanering som läraren utfört eller möjligheter till inflytande över hur en 

examination av ett arbetsområde ska gå till. För andra respondenter lyfts klassråd och 

elevkår fram, som exempel på hur elevernas möjlighet till påverkan av sin utbildning 

kan uttryckas. Det uttrycker en deliberativ form av demokrati men samtidigt, menar jag, 

att det uppvisar samtidigt kännetecken på en valdemokratisk demokratisyn.  

                                                
111 Intervju – ”Lars” plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07.  
112 Karlsson, Christer (2013) (sida 214–230).  

 
113 Intervju ”Gustav” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-08, Intervju ”Henrik” – plats: 

gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07 och Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 
2018-05-07.  

114 Intervju ”Gustav” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-08, Intervju ”Henrik” – plats: 
gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07, Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-
05-07.  

115 Intervju ”Gustav” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-08, Intervju ”Henrik” – plats: 
gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07, Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-
05-07 och Karlsson, Christer (2013) (sida 214–230).  
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Vad kan det finnas för orsaker till att definitionsproblematiken kring demokrati 

fortfarande är aktuell? Om vi ser till de respondenter som intervjuats, anser jag med 

koppling till artikeln från Pedagogiska Magasinet, att anledningen till att respondenter 

uppvisar en splittrad demokratisyn råder på grund av att det inte finns en fastställd bild 

av vad demokrati ska behandlas som i skolan. Därigenom bidrar det, likt 

undersökningen visar, att respondenter uppvisar skilda uppfattningar av vad demokrati 

innebär.116 Därmed, anser jag, att den problematik som Pedagogiska Magasinet framhöll 

under 2005 fortfarande är aktuell. Och därmed behövs en bestämd definition av 

demokratibegreppet. Därigenom kan en utbildning som är lika för alla elever, oavsett 

var i Sverige studieplatsen är förlagd, kunna möjliggöras.  

 

5.4.2 Vilka deliberativa inslag kan identifieras i samhällskunskapsundervisningen? 
Finns deliberativ inslag i respondenternas undervisning? Den deliberativa 

undervisningen ska innefatta, ur Englund och Anderssons perspektiv, en tydlig 

kommunikation. Kommunikationen framhålls som deliberativ, då eleverna får möjlighet 

till diskussion med varandra. Diskussionen ska kännetecknas av en tydlig 

kommunikation som leder till något konkret. Det kan till exempel handla om problem 

med demokrati117. I en situation där frågan diskuteras, kan eleverna få, genom samtalen 

med sina klasskamrater, insikter och åsikter kring hur andra upplever problemet. I den 

undersökning som genomförts för denna uppsats, har deliberativa inslag identifierats. 

Bland annat kan deliberativa inslag identifieras hos samtliga respondenter, men i en 

varierande grad. Samtliga respondenter arbetade mycket med diskussioner och debatter 

där elever ska tränas i argumentation. Men samtidigt arbetades det även praktiskt på 

skolorna i stort, i takt med etablerandet av klassråd och elevkårer. Ur ett deliberativt 

perspektiv är tanken med detta arbetssätt god.  Att elever får diskutera med varandra 

och därigenom kunna uppnå meningsfulla diskussioner och beslut.  

Likt Jodal diskuterar finns det problematik med den deliberativa undervisningen. En 

problematik som lyfts, är frågan kring om de samtal som förs i olika sammanhang 

faktiskt leder till den positiva utveckling som kan efterfrågas.118 I fallet med min 

undersökning identifieras denna problematik bland respondenterna. De uppgav 
                                                

116 Intervju ”Gustav” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-08, Intervju ”Henrik” – plats: 
gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07, Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-
05-07 och Pedagogiska Magasinet (2005).   

117 Andersson, Klas (2012) (sida 7–193).  
118 Jodal, Ola (2013) (sida 267–288).  
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samtliga, att det kan vara svårt att föra debatter bland elever. Elever uttrycker antingen 

den åsikt som efterfrågas, en motsatt åsikt eller ingen åsikt alls.  Den problematik som 

lärarna ger uttryck för är, enligt Jodal, kopplat till en problematik med deliberativa 

samtal.119 

 

Frågan kring det praktiska arbetet med demokrati var en fråga som engagerade 

respondenterna. För Lars, Henrik och Gustav lyftes kommunikation fram som en viktig 

del för att kunna bedriva en undervisning i demokrati, som blir just demokratisk. Om vi 

ser till Englund och Anderssons perspektiv, är lärarnas praktiska undervisning en 

undervisning som skulle förklaras som deliberativ. Dels skulle de hävda att Henriks sätt 

att arbeta kring lektions- och examinationsupplägg kunna klassas som ett deliberativt 

inslag.120 Här ger Henrik eleverna en möjlighet till att ge sina åsikter och diskutera med 

varandra, för att därigenom kunna komma fram till ett beslut. Även Lars och Gustav 

arbetar på ett liknande sätt. För Lars och Gustav, används diskussioner kontinuerligt för 

att eleverna ska tränas till, att i framtiden, kunna bli en demokratins förespråkare. 121 

Samtidigt som det finns positiva inslag med den deliberativa undervisningen finns det 

problematik med denna form av undervisning.  

 

Jodal, som tidigare nämndes, lyfter en problematik i termer av åsikters utrymme. I en 

skolklass där elever diskuterar, är det möjligt att var och en av elevernas åsikter kommer 

till ytan? 122 I fallet med Lars, Gustav och Henrik som arbetar med diskussioner i sin 

undervisning, uttrycks den farhågan. Hur ska ett samtal möjliggöra att varje individs 

åsikt kommer fram?  Ur Lars, Henrik och Gustavs perspektiv bemöts den problematiken 

genom att börja med den ”tysta” gruppen. Därigenom lyfts även deras åsikter fram i de 

diskussioner som äger rum i deras klassrum. Ur Lars, Henriks och Gustavs perspektiv, 

kan varje elevs åsikter få den plats i klassrummet som de ska ha. 

                                                
119 Jodal, Ola (2013) (sida 267–288).  
120 Andersson, Klas (2012) (sida 7–193) och Englund, Thomas (red.) (2007) (sida 9–16).  
121 Intervju ”Gustav” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-08, Intervju ”Henrik” – plats: 

gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07 och Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 
2018-05-07.  

122 Jodal, Ola (2013) (sida 267–288).  
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6 Slutsatser och diskussion 
 

6.1 Slutsatser  
 
Efter en intervjustudie kring lärares demokratisyn och praktiska genomförande i sin 

undervisning, går det att dra slutsatsen att demokrati i skolan är centralt. Samtidigt har 

jag kunnat identifiera, att tidningen Pedagogiska Magasinets artikel från 2005, ännu är 

aktuell. 123 I artikeln diskuterades och betonades vikten av att demokratidefinitioner med 

anknytning till skolan bör upprättas. De intervjuer som genomförts med verksamma 

lärare i samhällskunskap, visar på en bredd i demokratibegreppet. Lars, Henrik och 

Gustav ger uttryck för demokrati i termer av möjligheter till uttryck av åsikter, 

inflytande samt att elevers åsikter måste tas på allvar av skolledning. I dagens skola 

upplever respondenterna att det sker i en varierande grad. Frågan är kring vad det är 

som gör att åsikterna kring demokrati i skolan kan skilja sig åt bland gymnasielärare i 

samhällskunskap? 

 

Jag menar, med stöd i Anderssons och Englunds teori kring deliberativ undervisning, att 

anledningen till att lärare skiljer sig åt både vad gäller demokratisyn och praktiskt 

utförande i undervisningen, ligger i den personliga syn som lärarna själva ger av 

begreppet demokrati.124 I och med att det saknas en förklaring av begreppet ur ett 

skolperspektiv, speglas istället den personliga teorin kring demokrati ut i 

undervisningen. Därigenom blir deras undervisning varierande, i och med att människor 

är olika varandra.125 Samtidigt kan även slutsatsen dras, att deliberativ undervisning inte 

används i den omfattning som jag hade en bild av innan studiens början. Då hade jag en 

bild, av att deliberativ undervisning var en relativt stor del i undervisningen. Men efter 

att ha intervjuat gymnasielärare kring de praktiska inslagen i undervisningen, har jag 

blivit införstådd i att det kan vara svårt att genomföra i praktiken.126  

 

För att den deliberativa undervisningen ska användas i en större omfattning än idag, 

menar jag, är det centralt att utröna och besluta vad demokrati innebär för skolan som 

                                                
123 Pedagogiska Magasinet (2005).  
124 Andersson, Klas (2012) (sida 7–193) och Englund, Thomas (red.) (2013) (sida 9–16).  
125 Andersson, Klas (2012) (sida 7–193) och Englund, Thomas (red.) (2013) (sida 9–16).  
126 Karlsson, Christer (2013) (sida 214–230).  
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verksamhet. Görs detta ökar möjligheten till att dels det fastställs en klar bild av vad 

demokratibegreppet är och ska innefatta. Men samtidigt att det ger möjligheter till att 

skapa framtidens demokratiska förespråkare. Dock är det viktigt att vi samtidigt ser de 

hinder som finns för en deliberativ undervisning. Precis som jag tidigare nämnt är det 

svårt att uppnå en deliberativ undervisning. Dels handlar det om att varje elev ska få 

utrymme i klassrummet för att ventilera sina åsikter.127 Samtidigt ska allas åsikter 

komma fram.  

Jag ställer mig frågande kring om den deliberativa undervisningen är genomförbar i 

praktiken?  

 

6.2 Diskussion 
I denna uppsats har frågan kring demokratisyn och praktiskt genomförande i 

undervisningen behandlats. Jag har här lyft frågan kring demokratisyn med koppling till 

genomförda intervjuer bland verksamma gymnasielärare i samhällskunskap, och 

samtidigt gjort en koppling till litteratur som belyser temat deliberativ undervisning. En 

fråga som kan ställas därmed, finns det deliberativa inslag i undervisningen?  

Efter att ha genomfört en intervjustudie bland gymnasielärare i samhällskunskap, har 

respondenternas demokratisyn, både vad gäller demokratisyn och praktiska arbete, 

diskuterats. Denna studie valdes ut, då jag identifierat en problematik vad gäller 

definition av demokrati och dess koppling till skolan.  

 
Genom studien har respondenternas svar varit det huvudsakliga materialet. Sedan har 

deras svar kompletterats med en analys av deliberativ undervisning och demokrati i 

skolan. Englund och Anderssons teorier kring den deliberativa undervisningen har varit 

relevant för studien och uppsatsen i stort. Genom användning av deras teorier som 

utgångspunkt har en analys kring temat deliberativ undervisning kunnat genomföras.128 

I analysen kunde deliberativa inslag identifieras med hänvisning till den studie som 

genomförts bland tre verksamma gymnasielärare. De deliberativa inslagen kom bland 

annat till uttryck genom att elever involverades i möjligheter till påverkan av sin 

undervisning. Ett ytterligare inslag var att det fanns demokratiskt utformade 

institutioner för eleverna där möjligheter fanns för att tränas i att föra ett demokratiskt 

                                                
127 Jodal, Ola (2013) (sida 267–288).  
128 Andersson, Klas (2012) (sida 7 – 193) och Englund, Thomas (red.) (2013) (sida 9–16).  
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sammanträde. När de deliberativa inslagen identifierats, har det väckt en fråga hos mig. 

Är det möjligt att i praktiken kunna genomföra en deliberativ undervisning? 

Efter att ha genomfört studien kring demokratisyn och praktiska uttryck i 

undervisningen har jag blivit införstådd i den svårighet som finns gällande dels 

demokratiuppdraget, men samtidigt också kring den deliberativa undervisningen.   

 

6.3 Vidare forskning  
I denna uppsats har frågan kring demokratisyn och praktiskt arbetet i undervisning 

belysts. Tanken med uppsatsen har varit, att lärares demokratisyn ska belysas för att 

därigenom kunna dra slutsatsen att en definitionsproblematik råder kring vad begreppet 

demokrati innebär för skolan. I studien har frågorna fokuserat på dels 

demokratiuppdraget samt den praktiska undervisningssituationen. Dessa kopplades 

sedan till teorier kring en deliberativ undervisning, för att därigenom kunna identifiera 

om deliberativa inslag finns i undervisningen. En fråga som skulle vara intressant för 

framtida forskning kring demokratisyn, är att göra studien i ett elevperspektiv. Vilken 

demokratisyn finns bland eleverna och vilka upplevelser har de av lärarens 

demokratiundervisning? 

Genom att belysa demokrati ur ett elevperspektiv, kan man få en bild av hur eleverna 

upplever den undervisning som bedrivs av lärarna. Överensstämmer bilden av 

demokrati mellan elev och lärare? För att studien ska kunna få den dignitet som krävs, 

är ett större urval att föredra. Efter denna studies genomförande skulle en liknande 

studie göras bland lika antal lärare. Utifrån detta kan sedan en analys göras och studera 

huruvida elevernas och lärares bild av demokrati överensstämmer.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

34 

7 Sammanfattning   
Ämnet för examensarbetet i samhällskunskap har varit ”Demokrati i gymnasieskolan – 

en studie kring lärares demokratisyn och dess praktiska uttryck i undervisningen”. 

Studien har möjliggjorts genom en intervjustudie bland tre respondenter, som är 

verksamma på gymnasieskolor i södra Sverige. Respondenter tillfrågades via mail och 

av de fyra som tillfrågades för deltagande, återkom tre av respondenterna med svar om 

deltagande.   

 

Uppsatsen utgick från frågeställningarna:  

- Hur beskriver samhällskunskapslärare på gymnasiet demokratiuppdraget? 

- Hur arbetar de praktiskt med demokrati i undervisningen? 

- Finns deliberativa inslag i undervisningen?  

 

Som jag tidigare nämnt, utgick denna studie från ett deliberativt perspektiv på 

undervisning. Det har skrivits flera böcker kring temat deliberativ undervisning och för 

denna uppsats valde jag att utgå från Klas Anderssons och Thomas Englunds teori kring 

den deliberativa undervisningen. Sammantaget framhålls, i ett deliberativt perspektiv, 

kommunikationen som den centrala faktorn för en god undervisning. Det krävs att 

elever ges möjlighet till diskussion, för att därigenom kunna arbeta med olika problem 

som de ställs inför.129 

En av de frågor, vilket undersöktes i frågan, var hur gymnasielärare såg på sitt 

demokratiuppdrag. Respondenterna gav samtliga uttryck, i varierande grad, om att 

demokratiuppdraget är en central del av läraruppdraget och ett viktigt sådant. De lyfte 

bland annat fram att demokratiuppdraget ska ge eleverna dels intresse för sin omvärld, 

men samtidigt ge dem en bild av demokrati som inte endast är ”rosenskimrande”.130 

En ytterligare fråga, som undersökts för uppsatsen, var hur det praktiska arbetet med 

demokrati kom till uttryck i undervisningen. För samtliga respondenter var elevernas 

möjlighet till påverkan av sin undervisning, en av de tydligaste gemensamma nämnarna 

för respondenterna. På de olika gymnasieskolorna fanns det även demokratiskt skapade 

                                                
129 Andersson, Klas (2012) (sida 7–193) och Englund, Thomas (red.) (2013) (sida 9–16).  
130 Intervju ”Gustav” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-08, Intervju ”Henrik” – plats: 

gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07 och Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 
2018-05-07.  
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institutioner för eleverna, såsom klassråd och elevkår.131 Arbetet i dessa syftade, likt 

Henrik gav uttryck för, att det ska ges möjlighet till att träna de demokratiska 

kompetenserna. Men samtidigt, fortsatte Henrik, att deras faktiska påverkansmöjlighet 

är mindre än vad som hade kunnat efterfrågas. Denna åsikt är likt den som även Lars 

framförde i arbetet med demokrati på sin skola. Han upplevde att engagemanget för de 

demokratiskt skapade institutionerna för elever var svagt. Anledningen till det, menade 

Lars, grundade sig dels i ett bristande politiskt engagemang bland eleverna. Men 

samtidigt att institutionerna inte fick det utrymme bland till exempel skolledning som 

behövs. För att kunna förändra, framhöll Lars, att statusen för dessa institutioner 

behövde stärkas. Därigenom kan, menade Lars, dess popularitet öka och engagemanget 

samt motivation till att delta i institutionerna, öka.132 

 

Den tredje frågeställningen som behandlades i uppsatsen var, kring huruvida det kunde 

utrönas deliberativa inslag i undervisningen. Ett av kännetecknen för en deliberativ 

undervisning, var, likt tidigare nämndes, att diskussion och samtal bland elever samt 

mellan elev och lärare, ska vara en central del av undervisning. Englund som skrivit 

flera böcker kring deliberativa samtal, framhöll, att en undervisning som bedrivs i en 

deliberativ form, bör inrikta sig på att försöka bidra med givande samtal där eleverna 

ges möjlighet till diskussioner.133 Därigenom leder dess användning till att eleven 

utvecklas på flera olika sätt. Dels på ett individuellt plan, där eleven lär sig att dels 

argumentera för de ståndpunkter som hen själv har. Men samtidigt utvecklas eleven 

också i avseendet att kunna lyssna in andras engagemang och åsikter.  

Bland de respondenter som deltagit i den intervjustudie jag genomfört, kunde, till viss 

del, deliberativa inslag spåras. I samtliga respondenters undervisning, framhåller dem, 

att diskussion är meningsfulla i den undervisning som bedrivs. Dels för eleverna där de 

tränas i att diskutera, argumentera och lyssna in andras argument. Men samtidigt är 

deras diskussioner även viktiga för läraren. Genom elevernas åsikter kring 

undervisningen blir undervisningen på elevernas villkor, och samtidigt kan eleverna ge 

                                                
131 Intervju ”Gustav” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-08, Intervju ”Henrik” – plats: 

gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07 och Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 
2018-05-07. 

132 Intervju ”Gustav” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-08 och Intervju ”Henrik”, 
”Lars”, – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07.  

133 Andersson, Klas (2012) (sida 7–193), Englund, Thomas (red.) (2013) (sida 9–16) och Karlsson, 
Christer (2013) (sida 214–230).  
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sina intryck för att kunna ge läraren ”ett elevperspektiv” på undervisningen. Därigenom 

är elevernas åsikter även utvecklande för den specifika läraren. 134 

 
Sammanfattningsvis, demokrati är av central betydelse i skolan idag. Det talas om att 

eleverna ska ges inflytande över utbildningen och där diskussioner naturligt genomsyrar 

undervisningen. Som min studie har visat, är bilden av demokrati fortsatt splittrad bland 

verksamma lärare. För att kunna nå fram till en enhetlig bild av begreppet, och för att 

därigenom kunna möjliggöra en lika undervisning för alla, krävs det att det fastställs en 

tydlig bild av vad begreppet ska innebära för skolan. Därigenom kan 

demokratiundervisning som bedrivs i grund- och gymnasieskolor leda till att den 

demokratiske medborgaren framträder i framtiden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

134 Intervju ”Gustav” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-08, Intervju ”Henrik” – plats: 
gymnasieskola i södra Sverige 2018-05-07 och Intervju ”Lars” – plats: gymnasieskola i södra Sverige 
2018-05-07. 
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8 Bilagor  
 
A Förfrågan gällande deltagande i studie kring demokratisyn och 
praktiskt genomförande i undervisning  
 

Förfrågan gällande deltagande i studie kring demokratisyn och 
praktiskt genomförande i undervisning 

 
Hej!  
 
 
Under våren skriver jag ett examensarbete, med temat ”Demokratisyn och praktiskt 
genomförande i undervisning”. Syftet med min undersökning är att studera vilken 
demokratisyn som finns bland gymnasielärare samt hur det arbetas  
praktiskt med detta i klassrummen.  
För att kunna uppfylla detta syfte, har jag för avsikt att genomföra en intervjustudie. 
Intervjuerna som jag avser genomföra, planeras under slutet av april och början av maj, 
och beräknas ta ca 1 timme. Frågorna som kommer ställas grundas i teorier kring 
demokrati och deliberativ undervisning.  
 
Vid deltagande i studien, kommer full anonymitet att garanteras och den information som 
framkommer under intervjuerna kommer endast att sparas för användning till uppsatsen.   
 
 
Har ni möjlighet att delta i studien?  
 
Med vänlig hälsning  
Agnes Sjögren, ämneslärarstudent vid Linnéuniversitetet i Växjö 
Kontaktuppgifter: as223db@student.lnu.se   
 
Kontaktuppgifter till min uppsatshandledare Johanna Jormfeldt: johanna.jormfeldt@lnu.se  
0470–708476 
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