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Abstract 
 
In today’s school in Sweden the assignment of community encompasses mediated values and 
education of democracy as well of single subject matters. What does it mean then, that teach-
ers have a certain kind of idea of democracy, and what implications may biology have for the 
assignment of community? In upper secondary school there are quite many courses in biology 
with a national curriculum, and findings show that students of teaching perceive or think of 
biology as helping to promote the dual-purpose of teaching. In this study, the author of the 
paper has interviewed four future teachers of upper secondary school with biology as one of 
their main subjects. The purpose has been to identify their perceptions of democracy as well 
as their conceptions of the relationship between biology and democracy in education. The 
result is that the interviewees perceive of democracy as consistent with representative, partici-
pative and deliberative concepts of democracy. They conceive of the relationship between 
biology and democracy in education as to a great extent consistent with the deliberative con-
cept of democracy. The implications are that the idea of democracy becomes more radical and 
consistent with the deliberative concept of democracy when subject matters of biology are 
part of the education. In this manner, subject matters of biology are of educational importance 
for the teachers´ conceptions of democracy as well for the assignment of community. 
 
 
 
Keywords: education; assignment of community; representative, participative and deliberative 
concepts of democracy; biology; upper secondary school 
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Förord 
 
Jag vill rikta ett speciellt tack till de personer som har ställt upp för intervju i den här studien. 
Svaren de har givit är väl förvisso ovärderliga för undersökningens syfte, men de har också 
varit intressanta och givande i sig att ta till sig. Mot bakgrund av att frågorna är av komplex 
karaktär har jag även anledning att vara tacksam för att svaren till övervägande del har varit 
följsamma att tolka och analysera. 
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1. Inledning 
 
Demokrati och samhälle berör oss alla men i vilken relation står det till utbildning och skola? 
Enligt gällande styrregler ska relationen vara nära och både lärare och elever har att uppfatta 
skola och utbildning som en del av ett demokratiskt samhälle. Eleverna ska erhålla demokra-
tisk kompetens i lika stor utsträckning som enskilda ämneskunskaper. Frågan är emellertid 
huruvida lärarnas uppfattning svarar mot detta så kallade dubbla uppdrag. Undersökningar 
visar att det finns svårigheter att lyckas med uppdraget och att blivande lärare eventuellt har 
oklara demokratiuppfattningar. Emellertid finns det även rön som påvisar en koppling mellan 
demokratisk kompetens och innehållet i ett enskilt ämne. Syftet i den föreliggande uppsatsen 
är härmed tvåfaldigt. Det är att förstå dels hur lärarstudenter uppfattar demokrati, och dels hur 
de i undervisningen, åtminstone under den verksamhetsförlagda utbildningen, uppfattar rela-
tionen mellan demokrati och det enskilda ämne som de ska undervisa i. I den här studien 
handlar det om blivande gymnasielärare med biologi som inriktning. 
 I det närmaste följer en presentation av forskningsläget om demokrati i lärarutbildningen 
och om hur biologiskt ämnesstoff visat sig ha betydelse för utbildningen i det här avseendet. 
Både problem och möjligheter framkommer och jag fokuserar på problemformulering. Till 
sist formulerar jag konkreta frågeställningar och återger tänkbara didaktiska implikationer. 
 
1.1. Tidigare forskning och problemformulering 
 
Om en begränsning är att inte någon uttömmande framställning av forskningsläget kan göras, 
är det min bedömning att problemområdet ännu är ganska outforskat och därför rymmer möj-
ligheten att formulera problemet ganska oberoende. Det finns många olika fokus som kan 
läggas på problemet, och flera olika plan utifrån vilka det kan analyseras. Lärarstudenter ut-
bildas till att arbeta såväl inom olika skolformer som med olika kombinationer av ämnesin-
riktningar. Ämneskurserna i gymnasieskolan är legio och infallsvinklarna således i det när-
maste oändliga. Problemet kan dock vidgas ytterligare till att även omfatta själva lärarutbild-
ningen i sig och alla de lokala varianterna av den. 
 Bergdahl (2006) har funnit att lärarutbildningen på vissa håll har haft brister och svårighe-
ter med att medvetet tillämpa teoretiska perspektiv på för utbildningen relevanta ämnen. Det 
har dock inte handlat om utbildningen i stort, utan om frågor inom ämnen som rör det så kal-
lade allmänna utbildningsområdet (AUO). Mera ingående om vad detta område inkluderar 
kommer jag att redogöra för senare nedan. Det kan dock enkelt beskrivas som ett område 
inom lärarutbildningen som explicit och för sig tar upp värdegrundsfrågor och demokrati-
aspekter i gällande läroplan för skolan i Sverige. Vad som är anmärkningsvärt, för att tala med 
Bergdahl, är att utbildningsanordnaren tycks lämna dessa aspekter och frågor i hög grad åt 
slumpen att avgöra i vilken grad de blir kunskap för studenten. Istället för att med teoretiska 
perspektiv på olika frågor av etisk karaktär utvidga den intellektuella referensramen, fann sig 
studenterna lämnade till att diskutera inom sina egna referensramar. Lärarutbildningen i det 
aktuella fallet skulle med andra ord kunna utveckla sin verksamhet mer. Kanske i synnerhet 
som det visade sig att inte heller de enskilda lärarutbildarna i sig var särskilt införstådda i och 
med de olika teoretiska perspektiven (som till exempel formaliserade etiska principer, utilita-
rism etc.). Bergdahl sluter sig till tanken att de etiska spörsmålen inte skulle kunna bli fram-
gångsrikt besvarade i en undervisningspraktik utan en vidgad referensram inom vilken olika 
kloka valalternativ gavs. 
 En tolkning av innehållet i den här undersökningen skulle vara att det finns en något lös 
eller slapp inställning till det dubbla uppdraget för skola och lärare. Eller handlar det stället 
om att uppdraget inte tillräckligt mycket uppskattas från den enskilda lärarutbildningens sida, 
så att det lämnas åt sitt eget öde i någon mån? En enkel slutsats är emellertid att någonting 
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saknas i det här avseendet. Vad det är och vilka konsekvenser det har ytterligare, får eventu-
ellt andra undersökningar säga. I den föreliggande studien är det lärarstudenters demokrati-
uppfattningar som fokuseras och analyseras. 
 En intressant infallsvinkel på problemet ger Elmér och Larsson (2006). De tolkar sina em-
piriska indikationer om svagheter i lärarutbildningen som uttryck för maktasymmetri. Vaghe-
ten i kursplaner för AUO lämnar företräde för den tolkning som för tillfället råkar ha mest att 
säga till om i diskursanalytiska termer. Elmér och Larsson för fram tanken om att maktasym-
metrin åtminstone kunde få balans om fler ämneskompetenser tillkom inom AUO. Förutom 
fackpedagoger måste representanter för olika ämnesdiscipliner ges (större) plats och betydel-
se, om demokratiutbildningen i AUO ska bli tillräckligt bra eller bättre. Jag tolkar det som att 
nya lärare kommer ut ur sin utbildning med en viss uppfattning om demokrati, eventuellt be-
roende på vilka makt- och diskurssymmetriska förhållanden som en viss lärarutbildning skulle 
kunna råka ha. Det vill säga, beroende på vilka ämneskompetenser och relationen mellan dem 
och fackpedagogiken som utmärker varje enskilt fall av lärarutbildning, bildar studenterna en 
viss uppfattning om demokrati. 
 Emellertid visar samma undersökning också att otillräckliga teoretiska ansatser från lärar-
utbildningens sida lämnar spår av osäkerhet hos studenterna om demokratiuppdraget. Det 
empiriska underlaget för undersökningen återger en bild av lärarutbildare som omtalar demo-
kratiuppdraget endast i termer av värdegrundsarbete. Det tycks med andra ord finnas en före-
ställning hos dem om att arbete med i läroplaner förklarade värden i sig kommer att utveckla 
en kompetens nog att förmedla det demokratiska uppdraget. Samtidigt framgår det också att 
det från lärarutbildarnas sida inte finns en klar uppfattning om huruvida utbildningsmålen har 
uppnåtts, när det gäller demokratiaspekterna. Sålunda finns det brister i lärarutbildningen som 
inte bara speglar skevheter i makt- och diskursanalytiska termer, utan också en viss okunskap 
som följer på dessa skevheter. Hypotetiskt sett skulle säkerheten om demokratiuppdraget hos 
lärarstudenterna kunna öka, om kunskaper från lärarutbildningens sida utökades genom att 
fler ämneskompetenser tillkom och renderades lika stort värde med varandra. 
 En tolkning av detta vore att lärarutbildningen (i ett enskilt fall) även i sig skulle demokra-
tiseras. En annan är att föreställningen om demokratiuppdraget som reducerat till kunskaper 
om grundläggande värden inte vore en tillfällighet. Det vill säga, tron på och föreställningen 
om att dessa värden skulle ha bäring på den demokratiska kompetensutvecklingen, skulle 
spegla såväl den aktuella bredden på ämneskompetens som den demokratisyn som för tillfäl-
let råder (inom den enskilda lärarutbildningen). De uppfattningar om demokrati som jag iden-
tifierar i min egen studie skulle kunna värderas gentemot detta. 
 Det finns emellertid också resultat som påvisar till synes positiva möjligheter i sig till att 
ge ökad demokratisk kompetens. Tapola (2007) har undersökt ett av övningsmomenten i 
AUO på lärarutbildningen i Växjö och funnit en intressant didaktisk koppling mellan genetik, 
genteknik och demokrati. Lärarstudenterna i undersökningen fann att kunskap och resone-
mang omkring genetik, genetisk mångfald och genteknik var av betydelse för en demokratisk 
kompetens. Betydelsen kunde gälla för kompetensen i allmänhet, men i synnerhet mot bak-
grund av att lärare i skolan har att tillämpa de värdenormativa innehållen i läroplanerna. Lära-
re i skolan har ju att gestalta och förmedla värden som till exempel människolivets okränk-
barhet. Om demokrati i samhället är tänkt att vila på en samling grundläggande värden, är det 
kanske inte förvånande att innehållet i nämnda övning värderades som positivt för den demo-
kratiska kompetensen. Hur ska den enskilda läraren i vart fall kunna förmedla människolivets 
okränkbarhet i ett sammanhang av ökad kunskap om mångfaldens betydelse och genetik och 
genteknik? 
 Om inte något omedelbart svar är givet, tycks själva ämnesinnehållet i övningen i och för 
sig kunna öka beredskapen och möjligheten att visa något ansvar för den här relationen, det 
vill säga mellan å ena sidan betydelsen av mångfald, lika värde och okränkbarhet och å den 
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andra genteknik – genmanipulation. Från de ovan refererade undersökningarna kan jag dra 
slutsatsen att det är de teoretiska perspektiven som kan sägas ha betydelse för utbildningsmå-
len. Medan de första undersökningarna innehåller efterlysningar om fler tillämpningar av teo-
retiska perspektiv, visar Tapolas undersökning vilken konkret betydelse det kan ha. Lärarstu-
denterna fann alltså övningen och innehållet i den värdefull för utvecklingen av den demokra-
tiska kompetensen, i det här fallet i förhållande till relationen mellan biologiskt ämnesstoff 
och demokratiska grundläggande värden. Undersökningen visade emellertid också att studen-
terna inte tycktes ha någon klar uppfattning om vad demokrati som form eller innehåll skulle 
kunna innebära. Resultatet kunde dock inte säkerställas eftersom den valda metoden eventu-
ellt inte höll för att giltigt fastställa vilka uppfattningarna var. Med tanke på att genetik och 
genetisk mångfald delvis faller inom biologiämnets område, finner jag det värt att undersöka 
demokratiuppfattningar hos blivande lärare med biologi som inriktning. Ett annat argument är 
att biologi i gymnasieskolan är ett förhållandevis stort ämne (med avseende på antal kurser 
med nationell kursplan), varför valet faller på blivande gymnasielärare. Det är dock de ej sä-
kerställda uppfattningarna om demokrati i den föregående undersökningen som motiverar en 
undersökning av dessa på nytt. Den valda metoden för undersökningen var enkätinsamling, 
varför jag i den här studien har valt att använd mig av en alternativ metod. 
 
1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här undersökningen är av dubbel karaktär. Mot bakgrund av det normativa 
innehållet i styrdokument och läroplaner för skola och utbildning är syftet att identifiera de-
mokratiuppfattningar hos blivande lärare. Det sker genom användningen av en kvalitativ me-
tod i form av en halvstrukturerad intervju. Men mot bakgrund av den refererade undersök-
ningen om didaktiska kopplingar mellan genetik, genteknik och demokrati, är syftet också att 
identifiera vad blivande biologilärare har för uppfattningar om kopplingar av den här typen. 
Det vill säga, med hypotesen av att de uppfattar biologiämnets stoff som främjande för ut-
vecklingen av demokrati och demokratisk kompetens, hur är då den uppfattningen? 
 De konkreta frågeställningarna är följande: 
 

• Hur uppfattar blivande gymnasielärare i biologi demokratibegreppet generellt? 
• Hur uppfattar blivande gymnasielärare i biologi relationen mellan biologiskt ämnes-

stoff och demokrati specifikt inom undervisningens praktik? 
 
1.3. Tänkbara didaktiska implikationer 
 
Om problemformuleringen handlar om svårigheter och problem med att implementera olika 
styrdokuments normativa innehåll i form av demokratiaspekter och värdegrund, skulle den 
föreliggande uppsatsen kunna finna ny kunskap om vilka förutsättningar som finns eller vill-
kor som gäller för att lösa problemen. Med en valid orientering om vilka demokratiuppfatt-
ningar som finns hos blivande lärare ökar kanske förutsättningarna för att möta det dubbla 
uppdragets utmaning i skola och utbildning. En återspegling av ett ämnesstoffs betydelse i det 
här fallet, skulle även kunna ha betydelse i sig. Jag ser det som en betydelse i två bemärkelser. 
I den utsträckning som ämnet uppfattas som bärande för utökad demokratisk kompetens ger 
det indikationer på vilka kompletteringar som till exempel en lärarutbildning skulle kunna 
behöva göra. Samtidigt kan det ge underlag för att undersöka fler ämnesstoff med betydelse 
för demokratiuppdraget. Sålunda har jag möjlighet att visa på tänkbara didaktiska implikatio-
ner och ytterligare förstå vilka demokratiuppfattningar jag identifierar. 
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2. Biologilärares Samhällsuppdrag 
 
En läkare har inte att samtidigt bota och lära ut demokratisk kompetens. Men beroende på 
vilka värden en läkare tillskriver sig själv och andra ger kanske yrkesutövningen kvalitativt 
olika resultat. I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) beskrivs läraruppdra-
get som en uppgift att förmedla en viss värdegrund. Demokratin i samhället antas vara av-
hängigt vissa värden och som läraren har att gestalta och förmedla i skolan. Dessa värden är 
bland annat människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde och jämställdhet mellan kvinnor och män. Lärare har således ett samhällsuppdrag som 
varken är enkelt eller det enda uppdraget. För lite mindre än ett sekel sedan tecknade Dewey 
(1997) en tydlig vision av hur demokrati och utbildning borde och kunde höra samman. Den 
visar att det uppdrag som lärare har är alldeles speciellt med hänsyn till samhälle och demo-
krati, och att beroende på hur det utförs ger olika resultat. 
 Medan Deweys vision skulle kunna återspåras i styrdokument och lagar för svensk skola 
och utbildning, är frågan hur eller på vilket sätt som uppdraget utförs. Det gäller för både den 
enskilda läraren och lärarutbildningen i stort. Med en tydlig bild av hur samhällsuppdraget 
uppfattas i nationella och lokala styrdokument framträder likheter och skillnader som förkla-
rar förutsättningar och villkor för den enskilda lärarstudenten att lära sig uppdraget. Nedan 
återger jag skillnaderna på två plan. Dels med avseende på den pedagogiska filosofin och dels 
med avseende på den konkreta utformningen av utbildningen. Målet är att förmedla en upp-
skattning av hur lärarstudenternas demokratiuppfattning kan förstås. Kapitlet ska svara på 
frågan hur samhällsuppdraget filosofiskt har konstituerats i de nationella styrdokumenten, och 
hur den lokala utbildningsanordnaren har uppfattat innehållen i de nationella styrdokumenten. 
Avslutningsvis visar jag hur demokratiaspekterna kommer fram i kursplaner för biologi i 
gymnasieskolan. 
 
2.1. Skolans dubbla uppdrag och värdegrund 
 
Demokratiaspekterna är inte unika i för dagens skola och utbildning, men annorlunda uttryck-
ta och formade än tidigare. Linde (2005) beskriver hur skolan efter andra världskriget till-
skrevs en betydelsefull faktor i att förebygga auktoritärt och totalitärt samhällsbygge från att 
växa fram. Även om skolan skulle ha en styrande funktion i att formera människors med-
vetanden i demokratisk riktning, skulle det ske genom utveckling av människors integritet och 
självständighet. Det ansågs avgörande för ett samhälles riktiga utveckling att människor lärde 
sig både att tänka självständigt och vara sociala och engagerade. Hur en sådan tilltro till de-
mokrati i allmänhet och i förhållande till utbildning i synnerhet kan ha uppstått, går jag strax 
in på. Det är först intressant att notera, såsom Linde skriver, att de svenska läroplanerna under 
senare delen av 1900-talet har genomgått en kontinuerlig förändring ur bland annat ett demo-
kratiskt perspektiv. Dels har regelstyrningen från statens sida successivt minskat, och dels har 
värderingen av demokratisk praktik i skolan ökat. Med de senaste läroplanerna i tanke är det 
till exempel meningen att deltagande målstyrning ska utmärka skolans didaktiska innehåll och 
form. I princip innebär det att målen är övergripet återgivna, medan medlen med vilka målen 
ska nås är ospecificerat. Det är upp till enskilda lärare, arbetslag och elever att specificera 
stoffet (jfr Linde, 2005, s. 34-40). 
 Skolans styrning idag har alltså decentraliserats. Samtidigt ger dagens läroplaner mer di-
rekta uttryck för skolans ansvar att fostra barn och ungdomar till demokratiska samhällsmed-
lemmar. Tilltron till demokrati som styrelsesätt eller ideologi är med andra ord stor. Även 
tilliten till utbildningsväsendet som ett system för att uppnå detta är betydlig. Utbildning ver-
kar vara tillskrivet ett värde i sig för hur demokrati utvecklas och lever vidare. Ansvaret för att 
främja villkoren för ett samhälles utveckling av demokrati och av värden som överensstäm-
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mer med detta tillskrivs till stor del skolan. Skola och utbildning omtalas som möjligheter i 
demokratins namn. För att bättre kunna uppskatta detta och förstå bakgrunden till det, återger 
jag några drag ur John Deweys samhälls- och utbildningsfilosofi såsom det framgår i den från 
1916 utgivna Demokrati och utbildning (Dewey, 1997). 

En av de grundläggande premisserna för Dewey var ett samhälle i utveckling. Utbildning i 
formell bemärkelse är inte ett självändamål. När samhällets behov och komplexitet ökar ut-
över vad enskilda medlemmar och grupper kan tillmötesgå för sig, krävs institutionella åta-
ganden och åtgärder. Ett enklare samhälle kanske kan klara sig ändå. Ett sätt att bemöta beho-
ven och den ökade komplexiteten är att utveckla ett formellt utbildningsväsende. För att emel-
lertid behålla en sådan pragmatisk karaktär framhåller Dewey noga att skola och utbildning 
måste undergå en dynamisk kontinuerlig utveckling. En tillförlitlig skola är en som utvecklas 
själv och i samröre med samhället. Men medan samhället må växa i komplexitet, hävdar De-
wey att det inte nödvändigtvis är mer demokratiskt tillförlitligt än vad de enskilda medlem-
marna må ha utvecklats som personer och medborgare. En utbildning som tar till vara på in-
dividens krafter och möjligheter utvecklar mogna och självständiga individer. Ett demokra-
tiskt samhälle bygger på och är ett resultat av en demokratisk utbildning, och vice versa. 
 Lärarnas samhällsuppdrag är därmed givet. Hur det ska gå till rent praktiskt är ett ämne 
som Dewey ägnar mycket arbete åt att försöka besvara i sin bok. En av förutsättningarna för 
att elever i skolan ska kunna tillägna sig ett ämnesstoff och samtidigt utveckla sin individuali-
tet och integritet, är enligt Dewey, ett vetenskapligt tänkande. Lika mycket som Dewey fram-
håller den individuella och gemensamma erfarenhetens betydelse, lika mycket framhåller han 
betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt till detta. Det har lika stor pedagogisk betydel-
se som det har demokratisk. Ett vetenskapligt angreppssätt på olika erfarenheter tillåter var 
och en att få utveckla ett metodiskt och ändamålsenligt sätt att lära sig av dem. I den mån det 
till exempel handlar om gemensamma erfarenheter, som traditioner, är det för den sociala 
stratifieringens skull motverkande att utveckla ett sådant sätt. En i Deweys mening reformerad 
pedagogik har alltså bäring på den demokratiska utvecklingen i form av uppluckrad social 
stratifiering. 
 Ett citat från Lpf94 kan visa likheten med Deweys syn på och uppskattning av just det ve-
tenskapliga angreppssättet. I Deweys fall är emellertid kopplingen mellan pedagogik och de-
mokrati tydligare utformad än i Lpf94. Jag uppfattar Deweys sätt att tala om kopplingen som 
snarare dimensioner av ett och samma fenomen, än som två olika saker eller två olika upp-
drag. Medan Lpf94 talar om mål och riktlinjer i termer av normer och värden å ena sidan, och 
kunskaper å den andra, är sambandet betydligt närmare återgivet hos Dewey (1997). Jag åter-
kommer nedan till att förklara ytterligare vad Dewey kan tänkas ha för tanke med det, och då i 
termer av gemensamt övervägda processer och resultat av kunskap. Ett återkommande tema i 
Deweys verk är för övrigt relationen mellan »produkt» och »process», vilken återges som 
mycket nära, det vill säga mellan å ena sidan utvecklingen av kunskap och färdighet på olika 
områden och å den andra processen eller den valda didaktiken för att förvärva dem. Medan 
Dewey beskriver det vetenskapliga angreppssättet för att utveckla och förvärva demokratisk 
kompetens som en dynamisk process, återges det i Lpf94 mera enkelt. Förvisso rör det sig om 
olika skrivgenrer, och en annan skillnad mellan innehållet i Lpf94 och Deweys pedagogik är 
betoningen av värden i sig. Att förvärva en värdegrund av det slag som jag ovan kort har 
nämnt, vilken ska återgälda det demokratiska i skola och samhälle, är mer betonat i Lpf94 än i 
Deweys fall. Tanken om det vetenskapliga angreppssättets betydelse är dock liknande: 
 
 Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konse-
kvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och 
arbeta. (Lpf94, s. 5) 
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I regeringspropositionen för den nya lärarutbildningen framgår värderingen av vetenskapligt 
angreppssätt med all tydlighet. 
 
 [U]tbildningen skall … befrämja ett vetenskapligt förhållningssätt hos studenterna. Det vetenskap-
liga förhållningssättet måste också knytas till det arbete som utförs i praktiken, det vill säga till lära-
rens dagliga arbete. (…) Varje del i utbildningen skall uppmuntra till kritiska analyser och jämförelser 
av olika praktiska erfarenheter och teoretiska utgångspunkter samt till  ifrågasättande av såväl egna 
som andras värderingar. (Regeringspropositionen för en förnyad lärarutbildning, 1999/2000:135, s. 10) 
 
I Deweys fall är alltså uppfattningen direkt uttalad om att sociala skiktningar kritiskt kan be-
handlas i en skola med bland andra vetenskapliga angreppssätt. Implicit uttrycks samtidigt en 
tro på social och demokratisk kompetens (Dewey, 1997). Hans syn på samhälle och utbild-
ning är ytterligt dynamisk. Det individuella och det empiriska förhållningssättet till kunskap 
och lärande är inte avgränsat till att gälla en mekanisk överföring från individ till samhälle 
och vice versa. Den kompetens med vilken eleverna i skolan gör sig själva fria från till exem-
pel sociala skiktningar, har enligt Dewey en större bäring än så. Det handlar om att även lära 
sig få förutsättningar att utveckla ens relationer till andra människor överhuvudtaget. Även 
här kan det dock finnas implikationer av både pedagogisk och demokratisk karaktär. Betydel-
sen av relationsutveckling kan kopplas ihop med förmågan att samtala. Ett utvecklat samtals-
förhållande människor emellan i ett visst samhälle torde ha betydelse för hur pass demokra-
tiskt förankrat dess beslut och institutioner är. I Lpf94 står det till exempel 
 
 Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. Den skall framhålla 
betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara 
saklig och allsidig. Då värderingar redovisas, skall det alltid klart framgå vem det är som står för dem. 
(Lpf94, s. 4) 
 
Det som värdesätts är alltså personlig kommunikation, samtal och öppenhet. Betydelsen av att 
innehållet inte nödvändigtvis är givet eller avgränsat på förhand framhålls noga. Samtidigt är 
det viktigt att kunna bära eller stå för det som uttrycks i kommunikationen med varandra. 
Både den enskilda eleven och läraren har ett ansvar för samtalet och kommunikationen i sko-
lan. Då detta är det normativa korrekta, vad innebär det egentligen i praktiken? Vad innebär 
att vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs? Hur har det pedago-
giska implikationer? Och vilken bäring har det på det demokratiska perspektivet? Ett möjligt 
svar är att se det i termer av vilka samband som eleven kommer till insikt om. Insikt om so-
ciala skillnader har återgetts som ett exempel på det, men hur går det egentligen till? En möj-
lig slutsats är att i den mån som relationerna och samtalen präglas av ett försök att överväga 
olika alternativ som tolkats spontant eller vetenskapligt, pågår en demokratisk och kunskaps-
mässig utveckling. Det handlar om att pröva, utvärdera, problematisera, reflektera och komma 
med nya insikter och förslag till lösningar. Det handlar lika mycket om process som om pro-
dukt. 
 En av de demokratiformer jag presenterar i nästa kapitel är deliberativ demokrati. I den är 
det möjligt att se en hel del av det som jag återgett om Deweys syn på ett samtals pedagogiska 
innebörder och möjligheter. Men även dagens läroplan för de frivilliga skolformerna (1994) 
återknyter i viss mån till Deweys syn i den här bemärkelsen. Två citat får utgöra jämförelse-
objekt, varav Dewey är det första. 
 
 Uppfattningen att A och O i den basala undervisningen är en mekanisk träning av läsning, skriv-
ning och räkning, grundar sig på okunnighet om vad som är det väsentliga vid förverkligandet av de 
demokratiska idealen. (…) En läroplan som erkänner undervisningens sociala ansvar måste se till att 
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den knyter an till och återspeglar de svårigheter det innebär att leva tillsammans och att observation 
och vetande planeras så att social insikt och intresse utvecklas. (Dewey, 1997, s. 239) 
 
 Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan skall ge 
eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar särskild uppmärksamhet i en 
kursutformad skola. Eleverna skall få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 
kunskaper. (Lpf94, s. 6) 
 
I Lpf94 (s. 5) framhålls även betydelsen av att inte bara förmedla kunskap om grundläggande 
demokratisk värderingar. Undervisningen skall också ha en praktisk dimension i det här avse-
endet och som därmed förbereder eleverna att kunna ta ansvar och aktivt delta i samhällslivet. 
Tillsammans med citaten ovan framträder demokratiaspekterna med all önskvärd tydlighet, 
men gemensamt för innehållen i Lpf94 och Deweys pedagogik är en direkt tro på och upp-
skattning av utbildningens betydelse. Den har inte bara en allmän kunskapsförmedlande roll 
utan också en pedagogisk i demokratisk betydelse. Skolans uppdrag har en dubbel betydelse. 

I sin tur är kanske emellertid det demokratiska olika mycket elaborerat. I Lpf94 är inte 
sambandet mellan kunskap och utveckling av demokrati lika explicit uttryckt och formulerat 
som i Deweys fall, men det verkar å andra sidan inte finnas några tvivel om hur utbildning 
och demokrati hänger ihop. Det handlar om att förbereda eleven för både ett personligt och 
socialt liv i samhället, och att arbeta med ett sådant liv direkt. Ett annat citat från Dewey illu-
strerar ånyo den samhälls- och utbildningsfilosofiska bakgrunden. 

 
Det man lär sig i en mål- och samarbetsinriktad verksamhet är moralisk kunskap … den bygger upp 

ett socialt intresse och utvecklar den förståelse som krävs för att omvandla intresset till en verksam 
praktik. (Dewey, 1997, s. 411) 
 
Även i regeringspropositionen för den nya lärarutbildningen (1999/2000:135) återges betydel-
sen av att arbeta med och förbereda för demokrati. Det dubbla uppdraget i form av kunska-
pande å ena sidan och demokrati å den andra är tydligt återgivet i sig, men samtidigt tycks 
syftet gå bra mycket längre än innanför skoldörrarna. Lärare tycks ha ett uppdrag som innefat-
tar livets förutsättningar för sig. 
 
 Lärarens roll som bärare av kunskaper och värderingar, med syfte att skapa sociala och kulturella 
möten, tycks bli allt mer väsentlig, vilket medför krav även på ett etiskt och moraliskt handlande. (Re-
geringspropositionen för en förnyad lärarutbildning, 1999/2000:135, s. 8) 
 
I nästa delkapitel tar jag upp lärares samhällsuppdrag konkret i lärarutbildningen. Det gäller 
lärarutbildningen i Kalmar och i synnerhet de studenter som läser till gymnasielärare i biologi. 
Men medan lärarnas dubbla uppdrag har framkommit som ett tydligt inslag i deras värv, har 
läroplanen för de frivilliga skolformerna idag en specifik koppling till en speciell värdegrund 
som jag hitintills bara har vidrört. Enligt Skollagen ska ”verksamheten i skolan … utformas i 
överstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.” (Skollagen, SFS 1985:1100, § 
2). I läroplanen för de frivilliga skolformerna (1994) tas detta upp speciellt i ett inledande 
kapitel och specificeras i några fall med några exempel. Den tanke som uttrycks är att demo-
kratin i samhället bygger på och är beroende av en hos alla medlemmar förvärvad värdegrund. 
Som framkommit ovan har skolan en viktig uppgift i att lyckas med detta. 
 
 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga är de värden som skolan skall gestalta 
och förmedla. (Lpf94, s. 3) 
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Utan att specificera närmare vad det betyder sker detta ”genom individens fostran till rätts-
känsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” (Lpf94, s. 3). Som bakgrund till vilka de-
mokratiuppfattningar som lärarstudenter kan ha, är det således inte bara demokratiaspekter i 
allmänhet och skolans dubbla uppdrag som återspeglas. Svenska lärare och lärarstudenter 
förväntas ha en uppfattning om och kunna förmedla en värdegrund av speciellt mått som för-
väntas spegla demokratiska värden. Kort sagt är lärares samhällsuppdrag ihopkopplat med ett 
speciellt värdekomplex som förväntas ha demokratiska implikationer. 
 
2.2. Lärarutbildning 
 
Under den här rubriken återger jag lärares samhällsuppdrag i termer av likheter och skillnader 
mellan nationella eller allmänna styrdokument å ena sidan, och lokala styrdokument å den 
andra. Förutom en allmän bild av lärarutbildningen, såsom den framgår av regeringsproposi-
tionen 1999/2000:135 och examensordning för lärare, återger jag varianten i form av styrdo-
kumenten för lärarutbildningen i Kalmar. Frågan jag besvarar är hur mycket eller på vilka sätt 
som lärarutbildningen i Kalmar återspeglar examensordningen och den av regeringsproposi-
tionen förnyade lärarutbildningen. Den aspekt jag fokuserar är lärares samhällsuppdrag. Till 
sist belyser jag detta i synnerhet med avsikt på blivande gymnasielärare i biologi. 
 Med regeringspropositionen för en förnyad lärarutbildning (1999/2000:135) är lärarutbild-
ningens struktur förändrad. Propositionen belyser hur läraruppdraget har förändrats och stipu-
lerar ett allmänt utbildningsområde (AUO) inom lärarutbildningen för att tillmötesgå detta. 
AUO anses behöva omfatta 60 poäng och både för yrket centrala kunskapsområden och tvär-
vetenskapliga ämnesstudier. Tre kunskapsområden definieras som antas svara mot detta. De 
återges nedan som citat, men i punktform.  

 
• Ett av de centrala kunskapsområdena rör frågor om lärande, undervisning och specialpedago-

gik. 
• Ett annat kunskapsområde behandlar frågor om socialisation, kulturfrågor och samhälle. Det 

kan gälla hur man arbetar för att barns och elevers känsla för demokrati, samhörighet och soli-
daritet utvecklas. Lärarstudenten måste därför förvärva kunskaper om barns och elevers livssi-
tuation och uppväxtvillkor och om vuxna studerandes livsvillkor. 

• Ytterligare ett centralt kunskapsområde sätter frågor om yrkesverksamhetens samhällsupp-
drag, demokrati och värdegrund i fokus. Det innebär att lärarstudenterna måste analysera de 
grundläggande värderingarna ifråga om demokrati, etik, moral, jämställdhet och jämlikhet 
som samhället vilar på. 

 (Regeringspropositionen för en förnyad lärarutbildning, 1999/2000:135, s. 17-18) 
 
I den tredje punkten är demokratiaspekter, värdegrund och samhällsuppdrag direkt uttalade. 
Det utgör alltså ett eget centralt kunskapsområde. Krav ställs på att studenten ska undersöka 
delarna närmare i en tänkt värdegrund. I de två övriga punkterna omtalas detta mera indirekt. 
Barns och elevers känsla för demokrati, samhörighet och solidaritet är en fråga som anknyter 
till hur att gestalta och förmedla värdegrunden. Kunskaper om skillnader i sociala villkor erin-
rar om jämlikhets- och jämställdhetssträvanden, och därmed om demokrati. I Lpf94 finns en 
särskild paragraf för att bestämma att all utbildning ska vara likvärdig. Oberoende av varje 
skolas och varje elevs enskilda förutsättningar och villkor ska samma kunskapsmål kunna 
uppnås. Inom AUO uppmärksammas detta indirekt genom det andra kunskapsområdet och 
direkt i det första genom tal om specialpedagogik. 
 I regeringspropositionen anges även utgångspunkter för en examensbeskrivning. Dessa 
speglar på nytt och i fler fall olika aspekter av likvärdig utbildning och demokrati. Till exem-
pel nämns kontakten med föräldrar och betydelsen av att förstå genusskillnader (Regerings-
propositionen för en förnyad lärarutbildning, 1999/2000:135, s. 21). Utgångspunkterna är för 
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övrigt väldigt lika dem som anges i den formella examensordningen för lärare (Högskoleför-
ordningen, SFS 1993:100, bilaga 2). I bägge fallen är de identiska på en punkt och som är 
direkt intressant för den föreliggande uppsatsens bakgrund: Studenten skall med sin utbild-
ning och för sin examen kunna ”förmedla och förankra samhällets och demokratins värde-
grund”. 
 På lärarhögskolan i Kalmar innehåller dokumentet för utbildningsplanen en exakt kopia av 
högskoleförordningens målbeskrivning för lärarexamen (Utbildningsplan för lärarutbildning 
vid Högskolan i Kalmar, s. 2-3). Sålunda återfinns innehållet i citatet nyss även här. Det all-
männa utbildningsområdet (AUO) i Kalmar är uppdelat på tre kurser om 20 poäng vardera. I 
tabellen nedan återges kursernas syfte och innehåll med tanke på vad som återspeglar skolans 
dubbla uppdrag och värdegrunds- och demokratiaspekter. I kolumnen till höger ger jag kom-
mentarer på vad som överensstämmer med tidigare nämnda styrdokuments innehåll. Förutom 
att illustrera skillnader och likheter är syftet med tabellen att återge vilken kunskap, kompe-
tens eller kännedom som lärarstudenterna kan förväntas ha. För det senare syftet behöver hö-
gerkolumnen läsas, för övrigt kan det kontrolleras mot vänsterkolumnen. 
 Tabellens kommentarer är inte tänkta som någon direkt objektiv förklaring av skillnader 
och likheter. De är tänkta som en förklaring av vilka slutsatser jag har dragit av kursplanernas 
innehåll, när jag intervjuar lärarstudenterna. De är tänkta som en illustration av vilka mina 
förväntningar och förförståelse kan vara. 
 De tre kurserna är inte lätta att återge med några sammanfattande ord. Namnen på kurserna 
ger ingen explicit koppling till lärares samhällsuppdrag. Dock visar sig innehållet ha många 
kopplingar. Det finns för övrigt en både uttalad och iakttagbar tanke om progression i kurs-
planerna för AUO i Kalmar: den första kursens syfte- och målbeskrivning talar i termer av att 
belysa olika kunskaps- och ämnesområden. I den andra kursen talas det om att studenten för-
djupar sina kunskaper om och färdigheter i detsamma. I den tredje och sista kursen förväntas 
studenten även kunna utveckla en kompetens och kunna tillämpa vissa kunskapsområden. 
 
Tabell 2.1. Kursplaner för allmänt utbildningsområde i lärarutbildningen vid högskolan i Kalmar. 
Kommentarer och citat (LPA 102 – Lärare av idag; LPA 200 – Barn och ungdomar i förskoleverk-
samhet, skolbarnsomsorg och skola; LPA 401 – Lärare för livslångt lärande). (Fortsätter på sidan 15) 

LPA 102 – LÄRARE AV IDAG, 1-20 POÄNG 
Kursens syfte. Efter avslutad kurs 

• analyserar studenten socialisationens och gruppdynami-
kens betydelse för individens lärande 

• förklarar och analyserar studenten samhällets och sko-
lans värdegrund 

Kursens innehåll; progressionslinjer – lärarprofessionen 
Lärarens olika yrkesroller, som pedagog, fostrare, forskare och 
administratör belyses. Lärarens samhällsuppdrag så som det 
beskrivs i skolans styrdokument diskuteras. 
Delkurs1: Läraren och samhällsuppdraget 
Kursen har fokus på lärarens samhällsuppdrag utifrån skolans 
olika styrdokument. Lärarens olika yrkesroller, som pedagog, 
fostrare, forskare och administratör belyses. 
Delkurs2: Mötet med eleven 
Kursen behandlar med ett lärarperspektiv socialisation, individ- 
och grupperspektiv och grupprocessers betydelse för individens 
lärande. 
Delkurs3: Läraren och värdegrunden 
Kursen har fokus på skolans värdegrund med tonvikt lagd på 
demokrati och jämställdhet. Här ingår människosyn och skolans 
värdegrund, yrkesetik samt rättsregler för lärare; 
Individers och gruppers språk behandlas ur perspektiv som bl.a. 
rör genus, klass, etnicitet och ålder. 

Rollen som fostrare är en roll som 
anknyter till lärares samhällsuppdrag. 
Uppdraget är nämnt i sig och anses be-
höva diskuteras utifrån skolans styrdo-
kument. 
 
 
Socialisationens och relationers dyna-
miska betydelse får uppmärksamhet. Det 
kopplas i sin tur till lärandets villkor. 
 
 
Att kunna förklara och analysera värde-
grunden för skola och samhälle bör ha 
koppling till demokrati, jämställdhet, 
människosyn, etik, regler och språks 
betydelse. 
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LPA 200 – BARN OCH UNGDOMAR I FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORG OCH 
SKOLA, 21-40 POÄNG 

MÅL: de studerande skall fördjupa sina kunskaper om 
• de fysiska och psykiska och sociala faktorer som påver-

kar barns och ungdomars utveckling och socialisation i 
dagens skola och samhälle 

• deliberativt lärande i en skola för alla 
Delkurs 1: Barns och ungdomars utveckling och lärande 
MÅL: den studerande ska tillägna sig fortsatta  och fördjupade 
kunskaper om/färdigheter i : 

• Barns och ungdomars utveckling och lärande  
• Kommunikation, konflikthantering och mobbning 

 
INNEHÅLL: Socialisationsprocessen, samspels- och samhälls-
fostran. Kris och utveckling. Kommunikation, konflikthantering 
och mobbning. 
Delkurs 2: Det pedagogiska arvet och specialpedagogiskt 
förhållningssätt 
MÅL: den studerande ska fördjupa sina kunskaper 
om/färdigheter i : 

• specialpedagogik; och att möta elever i sociala, psyko-
logiska eller fysiska svårigheter 

Delkurs 3: Det multikulturella samhället 
MÅL: den studerande ska fördjupa sina kunskaper 
om/färdigheter i : 

• barn, ungdomar och vuxna med invandrarbakgrund 
• olika kulturmönster och deras betydelse för kommuni-

kationen i det multikulturella samhället för att utifrån 
samhällets värdegrund främja aktningen för varje män-
niskas egenvärde. 

INNEHÅLL: Etiska förhållningssätt/värdegrund; människors 
egenvärde och lika värde. 

Studenterna ska ha fördjupade kunska-
per om lärandets villkor och förutsätt-
ningar, vilka speglar olikheter i elevers 
sociala, personliga, kognitiva, emotio-
nella, fysiska och kulturella bakgrund. 
 
 
Fördjupad kunskap om kommunikation, 
konflikthantering, mobbning, etiska 
förhållningssätt/värdegrund 
och människors egenvärde och lika vär-
de ska ha balanserande verkan på olikhe-
ter i förutsättningar och villkor. 
 
 
En skola för alla bör studenten uppfatta 
som ett villkor för övervägt lärande. 
Deliberativt lärande bör förstås överhu-
vudtaget. 

 
LPA 401 – LÄRARE FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE, 41-60 POÄNG 

Kursens syfte; efter avslutad kurs ska studenten ha 
• utvecklat en kompetens att möta alla barn/elever 

så att alla utvecklas och lär. 
Kursens innehåll; progressionslinjer – lärarprofes-
sionen: 
Här studeras läraryrket och dess förändring i ett sam-
hällsperspektiv och ett organisationspedagogiskt per-
spektiv. 

Studenten bör härvid ha en kompetens nog att 
kunna tillämpa en jämlik och likvärdig utbild-
ning för alla elever. 
Studenten bör kunna se sitt yrke, sin arbetsplats 
i större perspektiv för att kunna bidra till dess 
utveckling. 

 
 
De intervjuade personerna i undersökningen har läst de två första kurserna av AUO. Med 
kursplanernas tänkta progressionslinjer är det alltså inte att tänka på att kunskaperna nödvän-
digtvis har mer än fördjupats i de olika fallen. Om kompetens är att se som en mera fulländad 
kunskap eller förmåga, torde kanske detta låta vänta på sig. Det finns emellertid en hel del av 
samhällsuppdraget som studenten inte bara bör känna till, utan även ha fördjupad kunskap om 
eller färdighet i. Kommentarerna i högerkolumnen utgör alltså min förförståelse av detta. 
 Samma personer som intervjuas läser för närvarande biologi som inriktning (vt07). Det rör 
sig alltså om blivande gymnasielärare i biologi. På lärarutbildningen i Kalmar finns det tre 
kurser att läsa för dem som läser med biologi som inriktning. De heter alla ”Biologi för lära-
re” med 1-20, 21-40 respektive 41-60 poäng (BIL 121, BIL 111, respektive BIL 122). Kurs-
planerna ger till känna en diger kunskapsinhämtning i perspektiv av det biologiska ämnesin-
nehållet. Det didaktiska innehållet är betydligt mindre återgivet, det gäller både omfång och 
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mera utarbetade målkriterier. Det didaktiska innehållet kan beskrivas som återgivet i allmän-
didaktiska termer och i allmänna ordalag. I vad mån ett dynamiskt perspektiv på lärande och 
undervisning efterfrågas, är studenterna hänvisade till att utnyttja reflektionens betydelse. 
 I de nyss nämnda kursplanerna finns alltså inte mycket av direkt referens till värdegrund, 
dubbla uppdrag och demokratiaspekter. Emellertid är en för alla kursnivåerna gemensam 
kursbok Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik (Sjøberg, 2005). I den 
pläderar den norske naturvetaren Svein Sjøberg för att naturvetenskapen i bildnings- och ut-
bildningssammanhang bör ta större plats som främjare av demokratiska värden och färdighe-
ter. Sjøberg menar att ämnet kan och bör ha en riktig uppgift i det här fallet och att det av ut-
bildningsanordnare i olika fall behöver främjas på det här sättet. Det handlar då om att välja 
en ny didaktik för ämnet så att för idag dolda möjligheter inom ämnet tas till vara på för kul-
tur och demokrati i samhället. Eventuellt behöver förändringar även ske inom lärarutbildning i 
sig. 
 En och samma bok i tre efter varandra följande kurser, med ett innehåll som inte lyfts fram 
för övrigt i kurserna, hur ska det tolkas i termer av det uppdrag för samhället som lärare ska 
ha? Om det stannar vid att vara mest en intellektuell referens, är det kanske så det återfinns 
även i det praktiska. Det allmänna utbildningsområdet (AUO) leder det kanske vidare, men 
frågan är hur mycket/på vilka sätt som en enskild ämnesinriktning faktiskt tar upp det. Med 
tanke på den andra frågeställningen i studien är detta ännu en utgångspunkt för den empiriska 
undersökningen – hur uppfattar blivande gymnasielärare i biologi relationen mellan biologiskt 
ämnesstoff och demokrati specifikt inom undervisningens praktik? 
 
2.3. Biologi i gymnasieskolan 
 
Som ytterligare bakgrund till de blivande lärarnas kunskap om skolans dubbla uppdrag, de-
mokrati- och värdegrundsaspekter, belyses härvid hur ämnet för deras inriktning tas upp i 
gymnasieskolan. En enkel beskrivning av den gymnasiala utbildningen ger ett perspektiv på 
hur biologi förhåller sig till andra ämnen inom utbildningen, och till utbildningen i stort. Per-
spektivet ger en möjlighet att värdera biologiämnet i termer av vilka demokratiska aspekter 
som belyses, och hur detta skiljer sig eller är lika med andra ämnen. Med den bild som fram-
träder ökar urskiljningen ytterligare av vilka insikter, kunskaper och färdigheter som är rimli-
ga att förvänta sig av intervjupersonerna i studien. 
 Det finns flera olika studieinriktningar inom gymnasieutbildningen i Sverige (Skolverket, 
2007). De är utformade som program och har ämnen som både är gemensamma och för var-
andra särskiljande. Vissa ämnen är för det tredje valbara inom respektive utbildning. De ge-
mensamma är de så kallade kärnämnena och är inom gymnasieskolan åtta stycken. Oavsett 
ämne organiseras de i form av kurser. En kurs motsvarar ett visst antal gymnasiepoäng, vilket 
ska var ett mått på vilken arbetsinsats som krävs för att tillmötesgå kursens krav. Nominellt 
sett ska 25 gymnasiepoäng motsvaras av en veckas heltidsstudier. Varje program motsvarar 
2500 gymnasiepoäng. Kärnämnena motsvarar 750 poäng tillsammans. I tabell 2.2 på sidan 17 
åskådliggörs poängantalen för olika ämnen och hur många kurser som på nationellt plan finns 
utformade för respektive ämne. 
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Tabell 2.2.  En jämförelse mellan några olika ämnen inom gymnasieskolan, totalt antal      
   möjliga poäng och antal kurser med nationell kursplan. 
 

Kärnämnen Antal poäng i ämnet Antal kurser i ämnet 
Engelska 
Estetisk verksamhet 
Idrott & hälsa 
Matematik 
Naturkunskap 
Religionskunskap 
Samhällskunskap 
Svenska 

300 
50 
200 
500 
150 
100 
350 
400 

3 
1 
3 
7 
2 
2 
4 
5 

 
Naturvetenskapliga ämnen

  

Biologi 
Kemi 
Fysik 

550 
300 
250 

9 
3 
3 

 
 
Tabellen visar att i jämförelse med kärnämnena och andra naturvetenskapliga ämnen är biolo-
gi ett ämne som totalt sett motsvaras av flest gymnasiepoäng. I samma jämförelse har biologi 
även fler kurser i ämnet. Jämförelsen visar att biologi är ett förhållandevis stort ämne inom 
gymnasieskolan. 
 Ämnets syfte beskrivs på Skolverkets hemsida som bland annat att ”ge sådana kunskaper 
som stimulerar till ett aktivt deltagande i samhällsdebatten utifrån ett biologiskt perspektiv” 
(Skolverket, 2007). Fördjupad kunskap om hur evolutionära processer ligger till grund för 
organismernas mångfald och släktskap, liksom vad som krävs för en ekologiskt hållbar ut-
veckling, anges som ett kriterium för det. Ett av det mål som eftersträvas är sålunda att eleven 
”utvecklar sin förmåga att utifrån ett biologiskt perspektiv kunna analysera, värdera och ta 
ställning i frågor som rör både samhälle och individ” (Skolverket, 2007). I beskrivningen av 
biologiämnets karaktär och uppbyggnad är slutsatsen bland annat att det ”initierar diskussion 
kring existentiella och etiska frågor” (ibidem). 
 Som det framgick av tabellen ovan finns det nio kurser inom biologiämnet med nationell 
kursplan. Nedan återges namnen på dessa i en tabell för hur många poäng de motsvarar i gym-
nasiet.  
 
Tabell 2.3.  Nationella biologikurser inom gymnasiet och antal poäng 
 
 Antal poäng
Biologi A 
Biologi B 
Biologi – breddning 
Bioteknik 
Ekologi 
Kretslopp 
Mikrobiologi och genetik 
Vattenlevande organismer 
Växt- och djurliv 

100 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 

 



Didaktiska implikationer i lärares samhällsuppdrag 
 

18

I beskrivningen av de nationella biologikurserna inom gymnasiet nämns i flera fall koppling-
en till etiska perspektiv och frågeställningar (se Skolverket, 2007). Det gäller till exempel de 
två största kurserna, Biologi A och Bioteknik. Målet för den senare kursen är bland annat att 
eleven ska ”kunna argumentera kring bioteknikens och genteknikens möjligheter och risker ur 
ett etiskt och samhälleligt perspektiv” (Skolverket, 2007). Det handlar alltså om ett aktivt 
ställningstagande som eleven förväntas kunna ta. Beskrivningen av kursen Ekologi gör gäl-
lande att en ekologiskt baserad samhällsutveckling vilar på en grund av värderingar som bely-
ses. Kunskapskravet utifrån ett samhällsperspektiv är svagare än i kursbeskrivningen för Bio-
teknik, men i sig är det värdefrågor som berörs. 
  Demokratifrågor och värdegrundsaspekter återges i många andra ämnesbeskrivningar för 
gymnasiet. I kursplanerna är dessa aspekter och frågor inte lika ofta direkt återgivna. Ett kan-
ske logiskt undantag är samhällskunskap. Vad som skulle kunna sägas vara speciellt för bio-
login är två saker. Dels är det jämförelsevis ett ”kvantitativt” stort ämne, och dels har det in-
nebörder som återknyter det till samhällsfrågor direkt. Ekologi, genetik, bioteknik med mera 
är ämnen som återknyter till både livet i sig och till livet vi råkar dela. Därför har det implika-
tioner på både värdegrundsfrågor, etik och demokrati. Detta är inte fallet på samma sätt i öv-
riga kurser och ämnen. 
 I Sverige finns det 17 olika nationella gymnasieprogram. Av dessa är det framför allt Na-
turbruksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet som anknyter till biologiämnets kurser. 
De är i vissa fall de som särskiljer programmen från varandra. De kallas då för karaktärsäm-
nen. På Teknikprogrammet är alla kurserna valbara. Mot den här bakgrunden och med tanke 
på vad som sagts ovan om biologi i gymnasieskolan, är det intressant att se närmare på hur 
programmålen i nämnda fall återges. Den minsta gemensamma nämnaren är ekologi och vad 
som kallas för hållbar utveckling (Skolverket, 2007). Vid fullföljd utbildning har eleven nått 
ansenlig kunskap om dessa områden. I övrigt är det Naturbruksprogrammets programmål som 
återknyter direkt till värdegrundsfrågor och demokratiaspekter. De omtalas dessutom som 
något av programmets direkta karaktär och uppbyggnad: ”Etiska ställningstaganden och mil-
jö- och demokratifrågor genomsyrar utbildningen…”(Skolverket, 2007). 
 
2.4. Sammanfattning 
 
I kapitlet om lärarnas samhällsuppdrag har en bakgrund tecknats till vilka normer och krav 
som blivande lärare har att uppfylla i sitt yrke och arbete. Bakgrunden har i synnerhet tecknats 
mot den utbildning som gäller i det lokala fallet, vilket är lärarutbildningen vid Högskolan i 
Kalmar. I synnerhet har också biologiämnet i gymnasieskolan återgets med tanke på vilka 
formella krav det ställer på lärarstudenten. Kraven är inte allmänt återgivna, utan med tanke 
på den innebörd som lärarnas samhällsuppdrag har tillskrivits. Det handlar om demokrati-
aspekter, om att gestalta och förmedla värden av grundläggande betydelse för demokratin, och 
att göra det samtidigt som ämneskunskaper ska förmedlas. Det handlar om att lärarnas upp-
drag inte är enkelt. 
 Lärarnas dubbla uppdrag är härlett från styrdokument på nationell nivå. I kapitlet har det 
framkommit att styrdokumenten på lokal nivå endast i blandad form överensstämmer med 
dem på nationell nivå. I den mån som lärarutbildningen i Kalmar är överensstämmande med 
nationella riktlinjer och innehåll, är det åtminstone inom allmänt utbildningsområde (AUO). I 
övrigt är jämförelsen gjord med biologikurserna, vilken visar en påtagligt mindre överens-
stämmelse. ”Biologi för lärare” återger riktlinjer som överensstämmer med de nationella, men 
de är föga elaborerade och utvecklade, varför innehållet också ter sig litet. 
 I AUO är innehållet i många fall överensstämmande med de kunskapsområden som defini-
eras i regeringspropositionen för en förnyad lärarutbildning (1999/2000:135). Det gäller indi-
viduella och sociala villkor och förutsättningar för lärande, lärarens roll som fostrare och sam-
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hällsuppdrag, värdegrundens betydelse och varierande former av pedagogik för att lyckas med 
uppdraget. I den andra av AUO:s tre kurser är för övrigt ett av målen att studenten ska fördju-
pa sitt kunnande om deliberativt lärande. Någon närmare beskrivning av detta återges inte i 
kursplanen, men i nästa kapitel i den föreliggande uppsatsen är deliberativ demokrati återgivet 
som en form för övervägt beslutsfattande i en ömsesidigt grundad samtalsprocess. Beslut nås 
på ömsesidig basis av det mest övertygande argumentet. I den mån som deliberativt lärande är 
en del av kunskapen för de blivande studenterna i Kalmar, skulle det kunna tolkas som en 
kunskap om ömsesidighetens, övervägandets betydelse i en kunskapsprocess av mera social 
natur. 
 I bakgrunden framstår alltså demokratiaspekterna, det dubbla uppdraget och värdegrunden 
som löst förankrade i sig, medan kopplingen till ämnesinriktningen som mera vag. En sådan 
slutsats är med andra ord en intressant förutsättning för den empiriska undersökningen i den 
föreliggande uppsatsen. 
 Som ämne i gymnasieskolan är biologi ett relativt stort ämne. Det visar sig ha påtagliga 
kopplingar till värdegrundsfrågor, samhällsperspektiv och etik. Demokratiaspekterna återges 
mera indirekt. Av de program som har flest kopplingar till biologiämnet eller dess kurser åter-
ges demokratiaspekterna direkt i målbeskrivningen. Slutsatsen av detta är att gymnasielärare i 
biologi i princip behöver kunna hantera biologiämnets demokratiaspekter i form av koppling-
en till samhällsfrågor, etiska spörsmål och värdegrundsperspektiv. 
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3. Demokrati 
 
Även om demokrati i allmänhet är en av flera styrelseformer, finns det nominellt sett olika 
former av demokrati. De kan enkelt sett delas in efter vilka uppfattningar som finns om folk 
(demos) och styre (krati). För att identifiera blivande biologilärares demokratiuppfattning 
använder jag mig av tre nominella bestämningar av hur ”folk” och ”styre” uppfattas. Efter en 
inledande redogörelse av övergripande perspektiv operationaliserar jag begreppen i tre steg. 
Utifrån några grundläggande frågor om demokrati definierar jag vilka svar den representativa, 
participativa och deliberativa demokratiuppfattningen skulle kunna ge. Och till sist definierar 
jag hur kompetens värdesätts av desamma. 
 
3.1. Demokrati som form och företeelse 
 
Beskrivningen av demokrati som fenomen är omfattande. Jag koncentrerar framställningen i 
det här avsnittet på tre aspekter för att ge en övergripande förståelse för det. I det första fallet 
vill jag göra klart att i den här studien är det inte bara demokratiuppfattningar i allmänhet som 
står i fokus, utan i synnerhet i ett speciellt sammanhang, vilket ju är i skola och utbildning. 
Svaren på de två frågeställningarna i studien kan visa på vilka eventuella likheter och skillna-
der som finns. Det vill säga, i den mån det finns skillnader mellan hur undersökningsperso-
nerna uppfattar demokrati i allmänhet och i skol- och utbildningssammanhang i synnerhet, hur 
ser de ut? 
 En andra aspekt rör förhållandet mellan individ och kollektiv. Med kollektiv förstås här 
både samhället och den så kallade staten. Som Fritzell skriver (2003) finns det en spänning 
över tiden mellan å ena sidan hänsyn till statens eller kollektivets behov, och å den andra hän-
syn till individens eller den enskildas behov. Oavsett på vilken nivå eller i vilket sammanhang 
demokrati analyseras, skulle uppfattningen om demokrati kunna variera beroende på vilken 
hänsyn som i praktiken prioriterades. Det vill säga, i ett fall väljer den enskilda individen att 
prioritera statens eller kollektivets behov, medan i ett annat fall väljer han eller hon att priori-
tera individens. Jag tolkar det som så att beroende på vilket val som för tillfället råkade domi-
nera människor emellan i ett visst samhälle, skulle demokratiaspekterna och samhällsuppdra-
get i skolan kunna uppfattas på ett speciellt sätt. Detta skulle innebära att uppfattningar om 
demokrati är varierande över tid och rum och att demokrati som fenomen är en dynamisk fö-
reteelse. 
 Att identifiera demokratiuppfattningar enbart beroende på val av behovsprioritering gör 
nog inte empirin i sin helhet rättvisa, men perspektivet är intressant i sig. I den teoretiska ut-
formningen av demokratiuppfattningar i nästa avsnitt använder jag mig i hög grad av statsve-
tenskapliga perspektiv. Det visar sig att ett utav de kännetecken som särskiljer olika uppfatt-
ningar, är just hur kollektivet respektive individen värderas. För att förstå dessa och andra 
skillnader introducerar jag ytterligare ett par begrepp. De hjälper till att urskilja vad som å ena 
sidan kan vara det minsta kravet för att någonting överhuvudtaget ska kunna kallas för en 
demokratisk styrelseform, och å den andra vad som anses vara optimala normer för ett sådant 
styrelsesätt. Med det minsta kravet uppfyllt har styrelseformen ett funktionellt värde, och vad 
som anses vara den optimala formen är en normativ demokratiuppfattning. 
 Den tredje aspekten för att förstå demokratibegreppet skulle med andra ord kunna liknas 
vid en skillnad mellan minimikrav och optimumnormer. Englund (2003) gör emellertid en 
utvikning av den här skillnaden, som kan hjälpa oss att förstå det ytterligare. Han talar även 
om en skillnad mellan mål och medel. För Englund är demokrati enligt en funktionalistisk 
uppfattning ett styrelsesätt där en folkvald elit avgör besluten för samhället. En form för den 
här typen av demokrati är vad vi kallar för representativ. Den är för övrigt den som traditio-
nellt dominerar på det samhällspolitiska planet. Enligt den normativa uppfattningen skulle 
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avståndet vara mycket kortare mellan folk och beslut. Enligt Englunds uppfattning implicerar 
det att demokrati inte bara är ett medel för att uppnå beslut, utan även ett mål. Det normativt 
är att målet ska vara ett så vitt deltagande som möjligt. 
 Att vara ett mål i sig innebär i skolsammanhang att demokrati förverkligas när eleverna får 
förutsättningar att både förstå och kunna delta i grundläggande beslutsprocesser. Med en nor-
mativ demokratiuppfattning är demokrati någonting mer än bara en form för styrelse. Det är 
även ett levnadssätt som skolan kan bidra till att uppfylla. Med en funktionalistisk demokrati-
uppfattning är däremot demokrati i skolan inte mer än ett kunskapsområde vilket som helst. 
Som sådant förutsätts elevernas intresse variera som mellan andra kunskapsområden, vilket 
alltså inte tolkas som något problem (Englund, 2003). 
 Englund förklarar vidare att den normativa demokratiuppfattningen kan delas upp i två 
varianter. Uppdelningen är omtvistad och Englund menar att den kan vara fruktbar för att 
åtminstone kunna urskilja olika gestalter av den normativa demokratiuppfattningen i den 
svenska utbildningskontexten (2003, s. 52). Inslag av den normativa demokratiuppfattningen 
har enligt Englund (2000) funnits i den svenska skolverksamheten åtminstone sedan efter 
1946 och 1948 års skolutredningar, men på grund av både samhälls- och utbildningspolitiska 
skäl har det ännu inte riktigt slagit igenom eller kommit till sin rätta. Den ena varianten kallar 
Englund för deltagardemokrati och kallas för participatorisk av många andra författare, och 
den visar sig inte ha varit ett enkelt ideal under den senare delen av 1900-talet i Sverige. (Par-
ticipatorisk demokrati är det begrepp som kommer att användas i den föreliggande uppsatsen.) 
I vissa skeden innebar den ett slags reaktion mot vissa auktoriteter som uppfattades som för-
legade. Till exempel, vad som uppfattades som en övertro på vetenskapen skulle överges och 
en ökad pluralism förespråkades både inom vetenskapsområdet och vad som gällde värde-
ringar i allmänhet i samhället. Samtidigt som deltagande i sig kom i fokus var det alltså utan 
särskilt mycket urskiljning. 

Den andra varianten som kallas för deliberativ demokrati kan till viss del beskrivas som en 
utveckling och förfining av den förra. Men den skiljer sig också genom att den kombinerar 
likhet och olikhet på ett sätt för sig. Demokratiska beslut och kunskap tar form i en utvecklad 
process av samtal mellan jämlikar med olika uppfattningar och åsikter. Å ena sidan betonas 
konflikt och skilda perspektiv, och å den andra värderas ömsesidighet över enskild rätt. Som 
jag har visat tidigare finns det tecken på att synen på utbildning och samhälle överensstämmer 
mellan Dewey (1997) och Lpf94 bland annat genom betoning på både olikhet och samtal.  
 Sålunda infinner sig bilden av en skola och ett samhälle med olika former av uppfattningar 
om demokrati. Det finns spår av Deweys samhälls- och utbildningsfilosofi i allmänhet, och 
den normativa demokratiuppfattningen är för övrigt inte alltid densamma. Det finns anledning 
att tro att det kan finnas varianter av den. Med avseende på den funktionalistiska demokrati-
uppfattningen är representativ demokrati den traditionella formen för beslut som gäller sam-
hället. Med anledning av det och den syn på kunskap och lärande som den tycks representera, 
finns det anledning att tro att den även återfinns i skolan. 
 Som en illustration av hur den representativa och participatoriska demokratiformen åter-
finns i den svenska utbildningskontexten jämför Fritzén (2003) dem med elevråd respektive 
klassråd. Jag inflikar i referensen till henne en upprepning av Englunds förklaring av hur mål 
och medel skiljer sig från en demokratiform till en annan. När vissa för skolan, lärarna och 
eleverna betydelsefulla frågor av praktisk eller principiell karaktär ska handläggas, är repre-
sentanter för elever med i svarsprocessen. Delaktigheten från elevers sida är alltså indirekt. 
Elevrådet fyller alltså funktionen av att vara ett medel för beslutsfattande snarare än är ett mål 
i sig. I klassrådet kan frågor som berör den egna gruppen tas upp och då är delaktigheten med 
andra ord mer ett mål i sig. Var och en har rätt att vara aktiv i att ta upp och svara på frågor 
som berör den egna gruppen/klassen. Det kan röra sig om både klassen som grupp och grup-
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per inom klassen. Deltagandet avgränsar sig dock till ett ganska enkelt sätt att överväga olika 
alternativ och frågor. 
 Skillnaden mellan funktionalistisk och normativ demokratiuppfattning återger i stora drag 
hur beslut kan eller bör fattas, och huruvida demokrati inte endast är ett styrelsemedel. Men 
även om demokrati också anses behöva vara ett mål i sig, skulle det kunna finnas nyanser i 
hur pass högt individens eller kollektivets intressen värderades. Lindensjö (2003) beskriver 
fler varianter av normativ demokratiuppfattning och urskiljer tydligare hur behoven värderas. 
Som utgångspunkt för det normativa skildrar han en demokratiuppfattning som han menar är 
den dominerande och kallar för den realistiska. Den skulle för övrigt kunna jämföras med den 
ovan beskrivna funktionalistiska. Enligt den realistiska demokratiuppfattningen är demokrati 
endast en metod eller ett slags institutionellt arrangemang för politiska beslutsuppgörelser. 
Demokrati är endast ett samtycke till vad någon elit har kommit fram till är viktigt för samhäl-
le och medborgare att ta ställning till. Demokrati kan inte vara ett mål i sig eftersom enskilda 
människor i allmänhet ofta inte vet vad de själva vill. 
 Enligt den realistiska demokratiuppfattningen, liksom enligt den funktionalistiska, kan 
beslut endast fattas formellt och demokrati endast fungera som ett medel. Emellertid berör 
den realistiska demokratiformen också frågan direkt om kunskap och kompetens. Av skäl som 
framgår i nästa avsnitt när jag för den egna studien avgränsar demokratibegreppet speciellt, 
har jag funnit kompetensbegreppet väsentligt för att få en helare definition av demokrati. 
 
3. 2. Definition av tre demokratiuppfattningar 
 
I operationaliseringen av demokratibegreppet använder jag mig statsvetenskapliga perspektiv. 
För såväl demokrati i en stat som demokratiuppfattning i klassrummet använder jag mig av 
samma teoretiska ram, med andra ord. Emellertid operationaliserar jag begreppet även genom 
en speciell struktur som jag skapar av en definition av tre demokratiska grundproblem. Efter 
att ha kort presenterat dessa redogör jag för normativa demokratiuppfattningar som Lindensjö 
skriver om (2003). Jag härleder vilka svar som dessa uppfattningar kan tänkas ha på grund-
problemen. Som en inledning till att förstå dessa olika uppfattningar skriver jag redan nu att 
läsaren kan tänka sig en spännvidd mellan två poler. I den ena ändan dominerar uppfattningar 
som förespråkar individuella fri- och rättigheter framför demokrati och gemenskap. Demokra-
ti ska sträcka sig till så få områden som möjligt av den individuellas liv. Den här polen över-
ensstämmer med en allmänt ”liberal” demokratiuppfattning. I den andra ändan är det helt en-
kelt tvärtom, där gemenskapen har ett lika stort eller större värde än individen. Den här polen 
kan kallas för överensstämmande med en ”kommunitär” demokratiuppfattning. 
 Slutligen tar jag upp kompetensbegreppet och gör en liknande process i det här fallet. Det 
vill säga, jag redogör för en teoretisk beskrivning av begreppet kompetens och härleder sedan 
vad de av Lindensjö förklarade demokratiuppfattningar kan tänkas ha för överensstämmelse 
med kompetens. Jag sammanfattar mina slutsatser i form av matriser för att hjälpa mig själv i 
analysarbetet med att definiera demokratiuppfattningar, och läsaren att eventuellt kunna följa 
med i det arbetet. 
 
3.2.1. Demokratiska grundproblem 
 
Den definition av demokratiska grundproblem som Larsson (2003) formulerar har jag funnit 
vara lämplig för studien som jag genomför. Det handlar om tre övergripande frågor: 
 

1. Vilka är statens viktigaste uppgifter? Bör staten endast vara en så kallad ”nattväktar-
stat”, som i stort endast håller ordning och sköter rättssystemet, en ”välfärdsstat”, med 
långtgående ambitioner att ordna människornas materiella och sociala tillvaro, eller 
någon annan sorts stat? 
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2. Hur stor frihet bör en medborgare ha i en stat? Var går gränsen mellan individens och 
kollektivets, statens, rättigheter? 

3. Hur fastställs lagar och andra samhälleliga regler? Hur utses beslutsfattarna [och] hur 
fattas besluten? 

(Larsson, 2003, s. 158) 
 
Den första punkten handlar om vilket slags uppgifter staten kan eller bör förväntas ha. De kan 
uppfattas som antingen rudimentära eller långtgående över de enskilda individernas liv. Även 
andra uppfattningar kan gälla. Här lägger jag emellertid till samhället som alternativ till sta-
ten. I undersökningen är det intervjupersonerna som bestämmer vad de vill kalla typen av 
kollektiv som har övergripande uppgifter. Den andra punkten berör förhållandet mellan indi-
vid och kollektiv, här i termer av gränser för frihet och rättigheter. Den tredje punkten handlar 
om legitimering, beslutande och beslutsprocesser. Här återkommer frågor om formellt och 
informellt beslutsfattande, om direkt deltagande eller representativ demokrati. 
 Med en populistisk demokratiuppfattning ska beslut fattas enligt majoritetsprincipen (Lin-
densjö, 2003). Endast då är de giltiga och ska respekteras som det alltid riktiga att genomföra. 
Tanken är att det allmänintresse som finns ska främjas. För de individer vars intresse råkar 
hamna utanför flertalets intresse ska grundläggande fri- och rättigheter garanteras. På så sätt 
ska de kunna främja sina egna intressen. Vad som är statens/samhällets viktigaste uppgift 
framgår inte klart, men det synes inte ha någon självständig ställning i förhållande till majori-
tetsprincipen. 
 Något klarare framstår statens uppgift med en libertär demokratiuppfattning, men är å 
andra sidan inte särskilt omfattande. Statens uppgift är enkel, men viktig. Den bör i princip 
hålla sig till att upprätthålla lag och ordning. Med andra ord värderas individens frihet och 
rättigheter högt. Frågor som omfattas av demokratiska beslut bör endast vara dem som alla 
kan enas om ett gemensamt svar på. Förutsatt att lag och ordning föreligger antas frihet vara 
sin egen ordning. 
 Om en sådan ordning verkligen ska vara sann, måste den emellertid kompletteras med vill-
kor som gör ekonomiska och sociala skillnader obsoleta. Med en liberal uppfattning om de-
mokrati kan inte sådant lämnas åt slumpen. Det blir därför en av statens eller samhällets vikti-
gaste uppgifter att garantera att utgångsmöjligheterna är lika för alla att skapa sig det liv som 
varje individ har talang och lust till. Hur beslut fattas och legitimeras är inte konkret besvarat, 
men rättvisans principer och statens neutralitet i värderingsfrågor värderas högt. Det innebär 
att frågor av gemensam betydelse trots allt övervägs i en relativt liten utsträckning. Vad som 
är legitimt är att var och en får utveckla sina egna livsplaner (Lindensjö, 2003). 
 I inget utav dessa tre fall av demokratiuppfattningar är demokrati ett mål i sig. Demokra-
tiska beslut är avgränsade till att gälla blott få frågor. Individens frihet värderas högt och det 
finns inga argument för att utveckla någon informell beslutsordning. Demokratiska beslut är i 
det närmaste ett nödvändigt ont, ett medel i brist på andra lösningar. Principen om majoritets-
beslut visar hur litet engagemanget är över att överväga andra intressen än flertalets. Som 
normativa uppfattningar är de ändå överensstämmande med beskrivningen av den funktiona-
listiska demokratiuppfattningen. De uppfattningar i empirin som identifieras som överens-
stämmande med liberala, libertära och populistiska uppfattningar om demokrati värderar jag 
som en form av representativ demokratiuppfattning. 

Andra normativa demokratiuppfattningar värderar gemenskapen högre än individuella för-
delar (Lindensjö, 2003). I en kommunitär och radikal demokrati motiveras detta på olika sätt, 
men gemensamt är uppfattningen att människan för att kunna klara sig och leva ett gott liv 
behöver en gemenskap som är mer än en samling fri- och rättigheter. Det faller sig därför mer 
naturligt att bejaka traditioner, gemensamma mål och värderingar än det är i de andra demo-
kratiuppfattningarna. I en kommunitär demokrati bör dessa innehåll underhållas och gynnas 
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för gemenskapens bästa. Det faller sig logiskt att den individuella friheten måste inskränkas 
något för att gemenskapen ska hålla och fungera. Det är viktigt att se till så att alla indivi-
der/medborgare verkligen integreras i gemenskapens värdegrund. Vad som är en rättvis för-
delning av tillgångar kan inte fastställas utanför gemenskapen. Det är bara genom kollektivets 
erfarenheter, traditioner och ideal som medborgarna kan välja och bestämma sig för hur sam-
hället ska se ut från gång till en annan. 
 Om gemenskapen bör väga jämnt med respekt för individen i en kommunitär demokrati, 
väger den över i en radikal demokrati. Medan gemenskapen sätts före individuella fördelar 
definieras frihet som en rättighet att få delta i för gemenskapen viktiga beslut. Idealet är att 
som medborgare delta i den offentliga diskussionen och med det gemensammas bästa för ögo-
nen vara med om att ta beslut. Politik är direkt och aktivt. Medborgarna är skapare mer än 
bara mottagare av gemensam politik. Om politiken decentraliserades tillräckligt mycket, skul-
le möjligheterna öka för var och en att delta direkt i att besluta om politikens utformning och 
innehåll. Beroendet av den representativa demokratin skulle minska (Lindensjö, 2003). 
 Huruvida beslut skulle kunna fattas i mindre formella sammanhang är inte direkt uttalat, 
men i sig är tanken på alla ska kunna delta direkt i politisk beslutsfattning ett tecken på att 
politik inte behöver vara avgränsat till några få politiska fora. Demokrati är ett mål i sig som 
för att kunna förverkligas måste spridas till alla möjliga nivåer inom samhället. Medan den 
personliga autonomin eventuellt hotas i en radikal demokrati, för att en påstådd gemenskap 
ska främjas, är tanken i kommunitär demokrati att gemenskapen ska avgränsas till en samling 
ideal och värden. Den personliga autonomin måste inte ges upp för dessa, utan istället anpas-
sas efter dem. Gemenskapen ger emellertid en trygghet i ett slags existentiell betydelse, varför 
deltagande i beslut som rör den är betydelsefullt i sig. Demokratiuppfattningar som i under-
sökningen identifieras med innehållet i radikal och kommunitär demokrati, tolkar jag som 
participatorisk demokratiuppfattning. 

För att gå tillbaka till tidigare nämnda realistisk demokratiuppfattning framstår skillnaden 
till framför allt den radikala uppfattningen som väldigt väsentlig på en punkt: synen på kom-
petens, kunskap och lärande. Med en radikal demokratiuppfattning är tilltron till individens 
och kollektivets förmåga att fatta riktiga beslut avgjort mycket större än med en realistisk. 
Skillnaden ses bland annat i synen på demokrati som mål eller medel. Demokrati kan bara 
fungera som ett medel enligt en realistisk uppfattning, medan den enligt en radikal även är ett 
mål i sig. 
 Medan demokrati kan vara ett mål i sig, kan det emellertid uppfattas på olika sätt vad det 
innebär. En deliberativ uppfattning om demokrati innebär inte bara att deltagande uppskattas i 
sig, utan ställer även speciella krav på innehåll och form. Sådana krav uppfattar jag som en 
syn på kunskap och lärande som en allmän möjlighet. Det skulle också innebära att kompe-
tens i allmänhet sågs som en nödvändig förutsättning för demokrati. Med anledning av denna 
skillnad i syn på kompetens och delaktighet förutsätter jag att kunskap och kompetens har ett 
värde i sig för att definiera demokratiuppfattning. Men även skillnaden på hur de demokratis-
ka grundproblemen besvaras ger en anledning till att utvidga definitionen. I jämförelse med 
participatorisk och representativ demokratiuppfattning är svaren på grundproblemen inte lika 
förenliga i deliberativ uppfattning. Vad som är statens viktigaste uppgifter är inte avgjort nöd-
vändigtvis på förhand. Även frihet kan eventuellt övervägas över tid och bestämmas efterhand 
som medborgare genom rationell diskurs kommit fram till ett för tillfället givet svar. Hur lagar 
fastställs och beslut fattas är således ett problem som i en deliberativ demokratiuppfattning 
löses genom procedurella tillvägagångssätt med rationella överväganden. 
 För att sammanfatta svaren på de nämnda grundläggande demokratiska problemen och visa 
med vilka kriterier jag kommer att analysera intervjupersonernas svar och definiera deras de-
mokratiuppfattningar har jag sammanställt en matris nedan i tabell 3.1. Sammanställningen är 
schematisk och för att undvika missförstånd vill jag framhålla det följande: innehållet av kri-
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terier i en demokratiuppfattning utesluter inte nödvändigtvis innehållet i en annan uppfattning. 
Det är till exempel inte bara enligt den populistiska demokratiuppfattningen som grund-
läggande fri- och rättigheter är betydelsefullt. I kapitel 5 argumenterar jag för identifikationen 
av en demokratiuppfattning hos en undersökningsperson utifrån en samling uppfyllda kriteri-
er. Slutligen, skillnaden mellan participativ och deliberativ demokrati är inte i praktiken kniv-
skarp. Även i det här fallet hänger identifikationen på en hållbar argumentation i analysen. I 
teorin ska emellertid skillnaden vara av kvalitativ art, inte bara ett allmänt större deltagande. 
 
Tabell 3.1. Matris över kriterier för representativ, participativ och deliberativ demokratiuppfattning i 
förhållande till tre övergripande demokratiska grundproblem. Svaren är härledda ur Lindensjö (2003). 
 

Vilka är statens/samhällets viktigaste uppgifter? 
Garantera grundläggande fri- och rättigheter Populistisk dem. 
Upprätthålla lag & ordning Libertär dem. 
Omfördela ekon medel för att ge alla lika chanser Liberal dem. 

Representativ 

Underhålla och gynna en samling kollektiva offentliga mål, 
värden, ideal Kommunitär dem. 
Ge medborgarna möjlighet att delta aktivt/direkt i beslut som 
rör det gemsensammas bästa. Radikal dem. 

Participativ  

Inte specificerat, men det kan förmodas att en utav dem ska vara att ordna förutsätt-
ningar och villkor för alla att i samtal rationellt kunna överväga motstridiga uppfatt-
ningar tills gemensamma övertygelser nåtts. 

Deliberativ  
 

Hur stor frihet bör en medborgare ha i en stat? 
Grundläggande fri- och rättigheter Populistisk dem. 
Begränsad endast av lag och ordning Libertär dem. 
Att oberoende av sociala & ekonomiska villkor få förverkliga 
sina pers. möjligheter & livsprojekt Liberal dem. 

Representativ 

Avgränsad för det gemensammas värdes skull Kommunitär dem. 
Underställd det gemensammas bästa Radikal dem. Participativ  
Skillnader i makt, prestige och status bör inte avgöra utgången av demokratisk viljebild-
ning. Inte heller vad traditioner, gemensam historia och institutioner håller för sant. 
Istället är det fritt tillträde till diskussion i vilken förslag till normer som alla kan godta 
övervägs tills det starkaste argumentet har vunnit. 

Deliberativ  

 
Hur fastställs lagar? Hur utses beslutsfattarna och hur fattas besluten? 

Majoritetsprincipen Populistisk 
dem. 

Ospecificerat; enligt Lindensjö (2003, s. 127) är det endast ett impli-
cit kontrakt mellan individerna som utgör gemenskapen och som med 
deras samtycke ska skydda rättigheter till liv, frihet & egendom. 

Libertär dem. 

Beslut fattas och lagar fastställs genom medling mellan intressegrup-
per för av folket valda eliter 

Realistisk 
dem. 

Representativ 

Rättvis fördelning av tillgångar avgörs inte utanför en gemenskaps 
värden och traditioner. Utifrån dessa ska alla få vara med om att 
bestämma/påverka samhällets utformning och funktion. 

Kommunitär 
dem. 

Alla medborgare bör aktivt och direkt vara med om att utforma den 
för det gemensammas bästa politik Radikal dem. 

Participativ  

Beslut fattas och lagar fastställs inom demokrati som ett ramverk för tvångsfria samtal 
där argument avgör gemensamma övertygelser. Deliberativ  
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3.2.2. Kunskaper och kompetens 
 
Som visades tidigare har lärarutbildningen i Kalmar tagit upp ”deliberativt lärande” som en av 
målsättningarna för kursen Allmänt utbildningsområde. Det visar att det deliberativa perspek-
tivet återkommer i pedagogiken. Med anledning av detta och att jag i undersökningen tar upp 
frågan om demokrati i undervisningen, finns det skäl i och för sig att definiera demokratiupp-
fattningar utifrån hur kunskap och kompetens värderas. Jag har funnit Beckmans (2003) dis-
kussion om demokrati och kompetenskrav passa i det här fallet. Han utgår från en kritisk 
granskning av argumentet om att barns och ungdomars bristande kompetens är ett skäl att 
begränsa deras inflytande i politiska frågor. Han visar genom en analys av kompetensbegrep-
pet att argumentet har betydliga brister. 
 Beckman använder sig av intressekompetens, sakkompetens och etisk kompetens som ana-
lysvariabler. Med intressekompetens avses i vilken mån varje enskild person anses eller anser 
sig själv kunna veta bäst vilket som är i hans eller hennes eget intresse. Sakkompetens avser 
hur värdefullt det anses vara att ha kunskap om grundläggande fakta i samhället, samt att 
kunna tänka och handla rationellt. Slutligen, med etisk kompetens åsyftas vilken vikt som 
fästes vid förmågan att kunna ta andra människors perspektiv i fokus och tillämpa hänsyn till 
gemensamma intressen. 
 För att deliberativa samtal i skolan ska kunna vara ett möjligt projekt beskriver Englund 
(2003, s. 64 ff.) förutsättningarna i termer av kommunikativ kompetens. Även om det finns 
grundläggande förutsättningar i form av tänkande och bedömningsförmåga, är det nödvändigt 
att vidareutveckla dessa för att vi i kollektiva viljebildningsprocesser riktigt ska kunna över-
väga vad som är bra för alla och var och en. Det handlar om kritiskt lyssnande och om att ar-
gumentera för sak och intresse. Till skillnad från i participatorisk demokrati betonas ansvar 
och konsekvenser i deliberativ demokrati, och medborgarskapet och dess utövande ställs i 
fokus för socialisationen. Tanken om utveckling, utbildning och socialisation i deliberativ 
demokrati innebär således att tilltron till människors etiska kompetens och sakkompetens är 
stor. Att veta vad som är i sitt eget intresse är varken oviktigt eller det mest centrala. Delibera-
tiv demokrati förutsätter både intressekompetens och kompetens att i rationell diskurs övervä-
ga vad som är bäst för alla. 
 Även i radikal demokrati tillskrivs etisk kompetens och sakkompetens stor betydelse (jfr 
Lindensjö, 2003). Tanken att utse styrelser av olika slag genom lottning eller på rotationsbasis 
speglar föreställningen om att medborgerlig kompetens föreligger. Även tanken på att vilja 
decentralisera demokratin tycker jag återspeglar denna. Emellertid är etisk kompetens avgrän-
sat till att gälla en gemenskaps intressen över enskilda individers och gruppers intressen. I 
radikal demokrati föreligger dessutom risken för att privilegierade grupper eller individer ut-
nyttjar aktivt deltagande på ett sätt som snedvrider gemenskapens intressen. Sakkompetens 
och intressekompetens får här kanske avgörande konsekvenser, som egentligen inte alltid ut-
trycker vad som var tanken med radikal demokrati: ”Vad som berättigar demokrati är inte att 
den ger slutgiltigt riktiga eller sanna beslut, sådan vi kan ge filosofiska argument för, utan 
beslut som uttrycker medborgarnas vilja” (Lindensjö, 2003, s. 135). 
 Tanken är dock att radikal demokrati ska bidra till att se bortom egenintressen och gynna 
allmänintressen. I kommunitär demokrati står gemensamma värden och normer i centrum av 
det som bedöms som viktigt att kunna eller känna till. Förmågan att känna sina egna intressen 
värderas inte speciellt, men motarbetas inte heller. Inte heller anses kollektiva offentliga mål 
vara oförenligt med demokrati. Sakkompetens tycks vara avgränsat till kännedom om och 
anpassning till gemensamma mål och värden (jfr Lindensjö, 2003). 
 I liberal och libertär demokrati hyllas egenintressen framförallt, varför viss kompetens i att 
känna till dessa själv får förmodas finnas till. I populistisk demokrati motiveras principen om 
»en människa – en röst» av att alla bör kunna få sina intressen övervägda och att ingen känner 
till dem bättre än en själv. Så till vida skulle sakkompetens också kunna vara av värde, men 
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med principen om majoritetsbeslut och »en människa – en röst» torde det ändå vara begränsat. 
I liberal och libertär demokrati är å andra sidan etisk kompetens inte särskilt värderad, varför 
inte heller sakkompetens blir så relevant. Dock är principen om rättvisa i liberal demokrati en 
anledning till att hävda betydelsen av en viss förmåga att kunna ta andras perspektiv. 
 Som Lindensjö visar för övrigt är alla demokratiformerna behäftade med sina egna idio-
synkrasier. Det blev tydligt i radikal demokrati ovan, men det är också inte minst tydligt i de 
liberala uppfattningarna. Här hyllas individens rättigheter och intressen före allt annat, samti-
digt som den gemenskap som förutsätts och värderas i och för sig tenderar att försvinna på 
grund av den sneda prioriteringen. ”Normativa frågor … hänvisas till privatmoral och politi-
ken förlorar sitt etiska innehåll” (Lindensjö, 2003, s. 132). Slutligen, med den realistiska de-
mokratiuppfattningen, är inte tilltron stor till människors förmåga att veta sitt eget intresse och 
kunna bidra med något vidare rationellt. Representativ demokrati anses som ett bra sätt att 
balansera detta. Endast eliten av folket valda behöver ha någon form av större sakkompetens. 
 Sammanfattning över vilken betydelse som olika demokratiuppfattningar tillskriver olika 
kompetenser har jag gjort nedan i form av tre matriser i tabell 3.2 på sidan 28. De sammanfat-
tar även vilka kriterier som jag använder mig av för att analysera intervjupersonernas svar och 
identifiera deras uppfattningar om demokrati. 
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Tabell 3.2. Tre matriser över kriterier för hur intresse-, sak- och etisk kompetens värderas i represen-
tativ, participativ och deliberativ demokratiuppfattning. Kriterierna härledda från Englund (2003) och 
Lindensjö (2003). 
 
INTRESSEKOMPETENS 
 

I vad mån vet någon bäst själv om sina egna intressen? 
I hög grad: »En människa – en röst» motiveras av att 
alla har rätt att få sina intressen övervägda och att ingen 
känner dem bättre än han/hon själv. 

Populistisk dem. 

Om staten endast har till uppgift att upprätthålla lag och 
ordning, kan det förmodas att det är så att alla vet bäst 
själv om sina egna intressen. 

Libertär dem. 

Om statens/samhällets viktigaste uppgift är att skapa 
ekonomisk och social jämlikhet, så att alla kan förverkli-
ga sina livsprojekt, får det förmodas att var och en 
vet/kan veta sina egna intressen bäst själv. 

Liberal dem. 

Representativ 

Det viktigaste är att kunna anpassa sina intressen efter 
vad som är gemenskapens intressen/värden Kommunitär dem. 
Om egna intressen i princip är underställda det gemen-
sammas bästas intressen, är det inte relevant att veta om 
sina egna intressen själv bäst. 

Radikal dem. 
Participativ 

Det fullt möjligt att veta (bäst) själv sina egna intressen, och det är både bra och 
uppskattat att kunna det. Det viktigaste är emellertid att kunna överväga i samtal 
vad som till sist kan vara i allas intresse. 

Deliberativ 

 
SAKKOMPETENS 
 
I vad mån är politisk sakkunskap och förmåga till rationellt tänkande och handlande en förutsättning för 

demokratiskt deltagande? 
Endast i avgränsad betydelse Populistisk dem. 
Endast lite värdesatt Libertär dem. 
Endast lite värdesatt Liberal dem. 

Representativ 

Värderat i förhållande till kännedom om gemen-
samma värden och normer och förmågan att kunna 
anpassa sig till det. 

Kommunitär dem. 

I hög grad och värderas högt i och för sig; alla 
förutsätts kunna delta i alla befogenheter. Radikal dem. 

Participativ 

Förmågan är i hög grad en förutsättning och i rudimentär form finns den som en 
möjlighet att utveckla i skola & utbildning. Politisk sakkunskap är kanske inte en 
absolut förutsättning, men kunskap värderas som positivt i sig. 

Deliberativ 

 
ETISK KOMPETENS 
 
Hur stor betydelse har förmågan att inse det allmännas intresse för att kunna vara aktivt deltagande i en 

demokrati? 
Majoritetsbeslut ska förment kunna ta till vara på 
det som är allmänintresset. Populistisk dem. 
Deltagande anses inte så värdefullt; frihet är sin 
egen ordning. Libertär dem. 
Rättvisa förordar att en viss hänsyn övervägs; alla 
ska ha lika chans till att skapa sig ett fritt liv. Liberal dem. 

Representativ 

Stor betydelse Kommunitär dem. 
Mycket stor betydelse Radikal dem. Participativ 
Etisk kompetens tillmäts stor betydelse. Alla kompetenserna tillskrivs stort värde, 
men i deliberativt samtal är det gemensamma bästa centralt mål. Aktivt deltagan-
de förutsätter dock inte okunskap om sig själv/sina egna intressen. I rationell 
diskurs mellan fritt ingångna samtalspartners utvecklas lösningar för det gemen-
sammas bästa som återspeglar överväganden av individuella behov. 

Deliberativ 
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4. Metod 
 
För att identifiera uppfattningar om demokrati kan samtal användas. Särskilda metodologiska 
hänsyn och överväganden innebär att det uppfyller vetenskapliga krav på giltighet och pålit-
lighet. Valet av metod återspeglar hänsyn till både tidigare forskning, kunskapssyn och upp-
fattning om verkligheten. Med språket uppfattar människan sig vara inbegripen i en delad 
verklighet med andra och genom en process av förståelsesammansmältning vinner hon kun-
skap om olika företeelser på det här sättet. För att vara vetenskapligt är samtalet något struktu-
rerat, vilket i den här studien tar formen av en intervju, och beroende på syftet väljs vissa per-
soner ut före andra för att svara på frågorna. Att metoden tillämpas enligt beskrivningen ned-
an innebär att vetenskaplig kvalitet erhålles såväl under insamlingen som under analysen av 
empirin. 
 
4.1. Metateoretiska utgångspunkter 
 
Den filosofiska utgångspunkten för metodvalet i den här uppsatsen är inspirerad av Kvale 
(1997). Han förklarar samtalet vara ”den generella formen för mänsklig interaktion i världen” 
(Kvale, 1997, s. 40). Vad vi kallar för verklighet är med andra ord för människan att vara in-
begripen i samtal. Språket är inte avgränsat till en enskild verksamhet för sig, utan utgör det 
väsentliga av oss själva som människor och vår värld. En implikation av sådan verklighets-
uppfattning tolkar jag som att språket både är ett verktyg, ett mål och en metod för att lyckas 
med att uppnå syftet i den undersökning jag gör. Det innebär att människans både gemen-
samma och egna erfarenheter kan erhållas förståelse för genom ord. Språket tecknar erfaren-
heter och kommunicerar dem samtidigt. En bank av förståelse kan byggas upp som bygger på 
en verklighetsuppfattning av delad natur. Härmed anger jag även den kunskapsteoretiska ut-
gångspunkten. Samtal i intervjuform gör det möjligt att få kunskap om erfarenheter och upp-
fattningar hos andra människor. 
 Det kunskapsteoretiska perspektivet är sålunda hermeneutiskt. Det finns två anledningar 
till att förklara några begrepp inom hermeneutiken för att metoden ska bli begriplig och resul-
tatet bedömbart. Den ena är att begreppen definierar och operationaliserar metoden. Den 
andra är att detta har betydelse för att kunna bedöma undersökningens vetenskapliga kvalitet. 
Giltighet och pålitlighet förklaras närmare längre fram, men här berörs det indirekt eftersom 
hermeneutiskt angreppssätt inbegriper process och resultat av kunskap samtidigt. 
 Med Hartman (1998) kan process förstås som tolkning av innehållet och kommunikationen 
i ett intervjusamtal, medan resultatet av tolkningen kan liknas vid förståelse. Vad förståelse 
och tolkning innefattar är den mening som individer tillskriver sig själv och sin omvärld. Må-
let och objektet för en hermeneutisk undersökning kan med andra ord enkelt kallas för var och 
ens livsvärld. Med livsvärld menas då vilken uppsättning av föreställningar som en individ 
har om olika företeelser i världen. Varje föreställning återspeglar en subjektiv uppfattning om 
världen, och är samtidigt en återspegling av en specifik mening som denna tillskrivs. En del i 
metoden av att förstå livsvärlden är dock inte bara dessa föreställningar i sig, utan även sam-
banden mellan dessa föreställningar. Förståelse kan då beskrivas som ett resultat av tolkning-
en av dessa samband, vilket kan liknas vid en cirkelrörelse mellan delar och helhet. Vad inne-
bär det konkret, och hur kan jag veta vad som må vara en sann förståelse? 

 Sanningshalten av förståelsen är avgränsad till å ena sidan var och ens förförståelse och å 
den andra hur mycket de samtalandes ”horisonter” smälter samman. Det vill säga, i en inter-
vju möts den intervjuade och den som intervjuar utifrån delvis olika uppfattningar om världen 
och oss själva. Som intervjuare utgår jag från den förförståelse jag har för att tolka den inter-
vjuades svar. Medan jag förhör mig om huruvida jag har tolkat svaren enligt den intervjuades 
syn på frågeinnehållet, utökar jag min förståelse för hans eller hennes livsvärld. Våra horison-
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ter smälter samman. Det vill säga, jag kommunicerar min tolkning tills den intervjuade säger 
sig kunna vara nöjd med riktigheten i den. När min tolkning har nått en tillfredsställande grad 
av överensstämmelse med den intervjuades uppfattning, kan jag räkna med att ha nått en grad 
av giltig förståelse av den. Beskrivningen av den här processen är för övrigt en illustration av 
den rörelse mellan del och helhet jag nämnde. För varje kommunicerad överensstämmelse 
utökas helheten av förståelse, vilket medger att nya delar kan komma intervjun till del vilket 
kan leda till ny förståelse/överensstämmelse, osv.  
 Vad det gäller att rättfärdiga min tolkning, det vill säga argumentera för riktigheten i den, 
återknyter det till viss del till hur jag väljer att analysera svaren. Till detta återkommer jag i 
nästa del. 
 Vad det gäller uppsatsens första frågeställning – om de intervjuades demokratiuppfattning 
– ställer jag frågor på minst fyra teman. De speglar de tre demokratiska grundproblemen och 
kompetensbegreppet som jag utgick från i förra kapitlet och som jag konstruerade min teore-
tiska tolkningsram kring. Det första temat handlar om hur den intervjuade ser på relationen 
mellan individ och kollektiv. Till exempel, hur vill den intervjuade definiera staten, samhället 
och medborgare? Vad vill den värdemässigt prioritera först, gemenskapen (kollektivet) eller 
individen? Det andra och tredje temat handlar om medborgerliga fri- och rättigheter, respekti-
ve beslutsfattande. I kapitel 5 återkommer jag till att beskriva dessa teman mer.  
 Uppsatsens andra frågeställning belyser jag kring två teman. Jag vill veta hur den intervju-
ade tänker om relationen mellan biologi och demokrati överhuvudtaget, och hur den tänker på 
relationen i en pedagogisk praktik. Vilka förutsättningar har biologiämnet att ta upp demokra-
tiska aspekter? Vad kan det finnas för kopplingar? Vilka erfarenheter har den intervjuade av 
att biologi och demokrati har varit en del av undervisningen direkt? 
 Med dessa och andra frågor hoppas jag kunna finna innehållet till svaren på mina frågor. 
Nu till formen som sådan. Hur bör jag konstruera intervjun för mina uttalade syften? 
 
4.2. Intervju som insamlingsmetod 
 
I den här studien är intervjuer med lärarstudenter varken helt strukturerade eller helt förutsätt-
ningslösa. I Hartman (1998) beskrivs intervjuer och enkäter som kunskapskälla i termer av 
olika standardiserings- och struktureringsgrader. En hög grad av standardisering innebär att 
allt eller det mesta som har med frågorna att göra, bestäms av den som utformar enkäten eller 
är intervjuare. En hög struktureringsgrad innebär att svaren på förhand är avgränsade eller 
utmätta. En enkät har till exempel olika svarsalternativ på en och samma fråga att välja mel-
lan. En låg grad av både strukturering och standardisering innebär att den som utfrågas har 
mycket att säga till om vad det gäller struktur och innehåll i den information som utbyts. Be-
skrivningen av ett terapisamtal med en klientcentrerad psykologi i Kvale (1997) föreställer jag 
mig passa in på det här. I själva verket är struktureringsgraden så låg att klienten inte förrän i 
slutet av samtalet är medveten om svaren på vad hon eller han vill. Under samtalet har för 
övrigt frågorna formulerats efter vad som synes vara tecken på en vilja. Frågorna har visserli-
gen ställts mest av terapeuten, men uteslutande från klientens perspektiv. 
 Eftersom det är vetenskaplig forskning som efterfrågas, är det kort sagt inte utan en viss 
standardisering och strukturering som den här undersökningen genomförs. Det finns å ena 
sidan ett speciellt syfte att uppnå med undersökningen, och å den andra frågor som måste stäl-
las i sig för att kunna lyckas med detta. Det finns med andra ord ett visst minimum av struktu-
rering och standardisering som måste tillgodoses för att metoden i undersökningen ska bli 
framgångsrik. Låt oss kalla det för att vara en halvstrukturerad forskningsintervju. Det innebär 
att frågan om demokratiuppfattningar hos blivande lärare behöver ställas på ett tillräckligt 
öppet sätt för att den intervjuade ska kunna känna igen sig själv. I sin tur är det viktigt att vä-
gen till målet inte är smalare än att nya frågor kan ställas under tiden. Frågor för att klargöra 
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och förtydliga uppfattningar kan behöva ställas som uppföljning på tidigare frågor och utta-
landen. Det kan handla om att precisera och till slut ställa direkta frågor. 
 Med en intervjuguide konstruerar jag ett underlag för att konkret kunna bemöta dessa krav. 
Med den har jag hjälp att gynna en tillräcklig bredd och öppenhet i samtalet, och med hänsyn 
till uppsatsens frågeställningar hålla det på rätt spår hela tiden. Det finns tre övergripande 
strukturer i intervjuguiden. Den första återger speciella samtalsområden och dess syften, den 
andra anger olika teman för dessa områden och den tredje utgörs av konkreta intervjufrågor. 
Förutom öppna frågor om intervjupersonens uppfattning i olika teman, finns det kontrollfrå-
gor och kontrollpåståenden. Samtalsområdenas teman belyser aspekter av uppsatsens fråge-
ställningar. Ett inledande samtalsområde har dock syftet att i första hand inleda intervjun. Det 
handlar om att komma tillrätta i en bekväm samtalssituation och söka en initial inställning till 
några för uppsatsen centrala teman. Till exempel vad är skolans viktigaste uppgifter, och vad 
betyder demokrati för dig? 
 
4.3. Kvantitativa kontra kvalitativa datainsamlingsmetoder 
 
Graden av strukturering och standardisering återspeglar emellertid inte bara minimikrav för 
att vara vetenskapligt gångbart. Även syftet med den enskilda undersökningen bestämmer 
graden. Ett vanligt sätt att beskriva detta är att tala i termer av kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Enligt Hartman (1998) utmärks kvantitativa undersökningsmetoder av att få fram 
svar på frågorna om hur mycket och hur många av någonting som föreligger. Kvalitativa me-
toder utmärks istället av att få fram svar på vilken natur eller vilka egenskaper som någonting 
har. Syftet med den studie jag genomför är att få grepp om och förstå blivande lärares upp-
fattningar om demokrati och relationen mellan biologi och demokrati, varför sålunda den kva-
litativa metoden skulle vara att föredra. Med hänsyn till den ontologi jag beskrev i kapitel 4.1 
– om kopplingen mellan samtal, språk, verklighet och kunskap – passar det för övrigt bra 
ihop. Men som jag beskrev i kapitel 1.1 har en studie med delvis samma syfte som mitt eget 
funnit ej pålitliga resultat om lärarstudenters demokratiuppfattningar (Tapola, 2007). Huvud-
syftet i den undersökningen var inte att identifiera dessa uppfattningar, och det kunde inte 
uteslutas att metoden gav snedvridna resultat vad det gällde dem. Då den valda metoden var 
formen av en enkät och Tapola själv föreslog att kvalitativa studier skulle kunna ge säkrare 
resultat, ger det mig ytterligare anledning att välja metod av kvalitativ karaktär.  
 
4.4. Dokumentanalys 
 
Jag vill här sammanfatta vilka dokument jag använt mig av, och kort återge varför och på 
vilka sätt jag har använt mig av dem. Jag skulle vilja dela upp dem i fyra delar. De tre första 
handlar om planer och bestämmelser och återspeglar olika plan på vilka de förekommer. Den 
fjärde handlar om utbildningsfilosofiska utgångspunkter. För översynens skull återger jag 
uppdelningen i nedanstående punkter: 
 

• Lärarhögskolan i Kalmar: kursplaner: Biologi för lärare (BIL 121, 111, 121), AUO 
(LPA 102, 200, 401) 

• Skolverket: kursplaner och programmålbeskrivning: Gymnasieutbildning, Lpf94 
• SFS: proposition, förordning, lag: Regeringsproposition, Högskoleförordning, Skollag 
• John Dewey: Demokrati och utbildning (1997) 

 
I allmänhet vill jag kalla min dokumentanalys för att vara komparativ. Och objektet för analy-
sen är att leta efter demokrati- och värdegrundsaspekter; vad som återspeglar läraruppdraget i 
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dess dubbla betydelse. Vad jag menar med komparativ är att jämföra innehållen i dokument 
mellan olika nivåer och sammanhang. 
 I kapitel 2 jämförde jag Lpf94 med Dewey (1997) för att urskilja det utbildningsfilosofiska 
arvet efter synen på utbildning och samhälle som Dewey utvecklat. Det sätt på vilket jag kom 
fram till det, skedde både på induktiv och på deduktiv väg. 
 I samma kapitel jämförde jag även skillnader och likheter mellan å ena sidan bestämmelser 
och beslut på statlig nivå, och å den andra på lokal nivå. Syftet var att se efter på vilka sätt 
som demokratiuppdraget återkom i kursplaner på den utbildning som intervjupersonerna i 
studien genomgår. Visserligen handlar det även här om deduktiva och induktiva sätt att kom-
ma fram till svar, men i allmänhet annars har jag försökt att visa vilka premisserna är för mina 
slutledningar. Jag har inte haft för avsikt att tolka dokumenten annat än som innehåll för de-
mokratiaspekter. 
 Jag har även jämfört kursplaner och programmål för gymnasieutbildning. Då syftet har 
varit att bilda en uppfattning om hur biologiämnet beskrivs i förhållande till aspekter av de-
mokrati, har jag tagit fasta på både direkta uttryck av detta och indirekta i form av hänsyft-
ningar till dessa aspekter. Det förekommer hänsyftningar till demokrati- och värdegrunds-
aspekter utan att det alltid är dessa ord eller tankar som direkt kommer till uttryck. Jag har till 
exempel använt mig av tankar om betydelsen av etiska perspektiv som kännetecken på att 
demokrati- och värdegrundsaspekter förekommer. 
 Anledningen till de valda dokumenten är att bilda en bakgrund för uppsatsens syfte. Det 
gäller dels på en allmän utbildningsfilosofisk nivå, såsom skola och utbildning är utformat i 
dag i Sverige, och dels på en konkret lokal utbildningsnivå (för lärare), så att den insamlade 
empirin kan förstås i sin helhet. 
 
4.5. Undersökningens vetenskapliga kvalitet 
 
Här introducerar jag kort några begrepp som används för att bedöma undersökningens resul-
tat. Det handlar om hur att bedöma giltighet, pålitlighet, generaliserbarhet och reproducerbar-
het. Först vill jag emellertid påpeka att jag väljer att använda begreppet giltighet istället för 
validitet och pålitlighet istället för reliabilitet. Anledningen är att de verkar mer kongeniala 
med uppsatsens syfte och frågeställningar å ena sidan, och med valda metateoretisk utgångs-
punkt å den andra. Som jag tidigare nämnt inbegriper ett hermeneutiskt angreppssätt både 
process och resultat av kunskap. Det ontologiska perspektivet i undersökningen är för övrigt 
att samtal utgör en grundläggande del av interaktionen mellan människor. Sålunda skulle det 
finnas förutsättningar för att skapa både giltig och pålitlig kunskap i en process av halvstruk-
turerat samtal. 
 Vad det konkret innebär skulle jag kunna hänvisa till beskrivningen i kapitel 4.1 av det 
hermeneutiska kunskapsperspektivet. Jag skulle dock även kunna tillägga att i både processen 
av den hermeneutiska kunskapsbildningen och i den konkreta intervjuguiden finns ett medve-
tet tillämpande av en falsifieringsprincip. I intervjuguiden finns det kontrollfrågor och kon-
trollpåståenden, med vilka de intervjuades svar på övriga frågor ska kunna testas för pålitlig-
het och till viss del giltighet. Giltighet beror mer på tillämpningen av det hermeneutiska kun-
skapsperspektivet. Som tidigare beskrivits, har det att göra med en process av tolkning och 
förståelse av mening och livsvärld, med en kontinuerlig utvidgning av förståelsen för sam-
banden mellan den intervjuades föreställningar om till exempel begreppet demokrati. Det be-
tyder dock inte att det handlar om en rak enkel process. Giltig förståelse beror på en medveten 
tillämpning av falsifiering av de antaganden jag gör och den förförståelse jag har som inter-
vjuare. Som jag tidigare beskrivit når jag formellt en giltig kunskap när min tolkning och för-
ståelse av den intervjuades perspektiv (horisont) inte längre kan förkastas av honom eller hen-
ne. 
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 Denna process föregår åtminstone till viss del analysarbetet. Enligt Kvale (1997) är den 
idealiska forskningsintervjun analyserad och validerad redan när den är avslutad. Även om det 
inte riktigt är så i praktiken, är poängen att intervjun bör förekomma analysarbetet så långt det 
är möjligt. Inte desto mindre innehåller analysarbetet efter intervjun minst två faser som på 
nytt berör kriterierna för giltighet och pålitlighet. Här blir för övrigt frågan om reproducerbar-
het aktuell. Då det handlar om uppsatsens vetenskapliga kvalitet och att en stor del av uppsat-
sen upptas av kvalitativ analys av intervjusvaren, tar jag nu kort upp utskriftsarbetet och kon-
kreta metoder för analysering. 
 Kvale (1997) föreslår att utskriften av intervjusvaren formuleras efter vilket syfte uppsat-
sen har, och efter vilka primära mål som är uppsatsens. Det handlar alltså om att i viss mån 
kunna profilera utskriften. Då underlaget inte ska användas till någon sociolingvistisk analys, 
vilken kräver mycket hög grad av detaljåtergivning, anser jag att stönanden, vissa pauser och 
hm-manden kan utelämnas. För övrigt ska utskriften vara mer än bara en allmän återgivning 
av svaren. Utskriften tjänar mer än syftet av att vara minnesanteckningar. 
 Det slutliga steget för analysering av intervjusvaren, efter utskrift, innebär en argumente-
ring för en viss sorts mening av dem. Här föreslår Kvale (1997) fem olika metoder. Han kallar 
dem för meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ koncentrering, meningstolk-
ning och ad hoc-metod. 
 Meningskoncentrering innebär att ur samtalet om ett visst ämne dra fram ett centralt tema. 
Det innebär att kort och kärnfullt återge ett kortare eller längre avsnitt dess mest väsentliga 
innebörder. Att istället skapa kategorier av dessa avsnitt, eller av andra delar, innebär att ge 
dem en viss typ av rubrik – eller ett värde som ”+” och ”-”. En tredje möjlighet är att med 
berättelsens form organisera och presentera innehållet i en samtalsutskrift. Det är också möj-
ligt att gå vidare och göra en djupare tolkning av svaren. Då handlar det om att överväga sva-
rens vidare referensramar, göra en något mer spekulativ återgivning och kanske därmed breda 
ut texten något. En femte möjlighet är att växla mellan dessa metoder, antingen från fråga till 
fråga eller inom en och samma fråga. 
 Detta är en ytterst kort redogörelse av metoderna. I min studie argumenterar jag för me-
ningen i intervjusvaren i första hand med hjälp av koncentrering och kategorisering. Jag an-
vänder mig i huvudsak av två kategorier. Den första kallar jag helt enkelt för kategori. I varje 
underkapitel i kapitel 5 redogör jag för en av dem, till exempel ”beslutsfattande”, och ”upp-
fattningar om relationen mellan biologi och demokrati”. Den andra kategorin kallar jag för 
aspekt. Det skulle också kunna kallas för en underkategori. Om beslutsfattande talar jag till 
exempel i termer av olika kompetens och hur intervjupersonerna ser på demokratins möjlighe-
ter och gränser. En annan aspekt är i vilka sammanhang de intervjuade ändrar sin egen upp-
fattning om beslutsfattande. Någon djupare tolkning av utsagorna avstår jag ifrån i allmänhet, 
men i de fall jag breder ut texten något är det för att eventuellt kunna stärka redan analyserade 
aspekter. Sammanfattningsvis rättfärdigar jag mina resultat ad hoc, och utelämnar möjligheten 
att göra det med hjälp av en berättelse. 
 I den mån det är möjligt för andra att kontrollera min analys, är det alltså tänkt att ske ge-
nom att jag presenterar stegen från ett utskrivet material, via en metod för meningsanalys, till 
en slutsats av mer generell innebörd. Hur jag har resonerat och tänkt i varje enskild del av 
analysarbetet ska kunna följas som vore det genomskinligt. Läsaren skulle kunna komma fram 
till alternativa slutledningar, det viktigaste är dock att kunna kontrollera riktigheten och följd-
riktigheten i de svar som presenteras på frågeställningarna i studien. Detta är med andra ord 
svaret på reproducerbarhet. 
 Vad det gäller resultatens generaliserbarhet anser Hartman (1998, s. 168) att hermeneutiska 
teorier kan rendera förståelse för en persons livsvärld så att vi kan göra antaganden om hur 
hon eller han agerar i ett avgränsat fall. Det går att förklara ett visst beteende eller handlande 
utifrån en förståelse av någon annans livsvärld. Utifrån den studie jag gör borde jag kunna 
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säga någonting om hur blivande gymnasielärare i biologi eventuellt genomför samhällsupp-
draget i skolan i samband med biologiundervisning. 
 
4.6. Intervjupersoner 
 
Urvalsfrågan kan besvaras i två avseenden. Enligt Hartman (1998) är det mera utmärkande för 
kvalitativa studier att göra ändamålsenliga urval än i kvantitativa undersökningar. Det beror 
på att det är en speciell information som inte alla människor har som är av intresse för under-
sökningen. I den uppsats jag skriver är det lärarstudenters demokratiuppfattningar i allmänhet 
och i förhållande till biologi i synnerhet som undersöks. Det betyder därför att valet har fallit 
på att intervjua lärarstudenter med biologi som inriktning. I det andra avseendet är urvalsfrå-
gan dock beroende av ett svar på vilka av dessa studenter som ska intervjuas. Då Hartman 
talar om olika urvalsstrategier är det i den här undersökningen mycket enklare urvalsgrunder 
som gäller. Det gäller dels tid och resurser, och dels begränsat populations-urval. Av 12 möj-
liga har 4 personer gett informerat samtycke till att ställa upp på intervju. 

Jag har gjort valet att intervjua blivande gymnasielärare i Kalmar med inriktning biologi. 
Det har förefallit rimligt och riktigt utifrån villkoret att jag som uppsatsförfattare läser i Växjö 
och att lärarutbildningen vid högskolan i Kalmar har inriktning biologi för blivande gymna-
sielärare. I undersökningen är för övrigt båda könen representerade. 
 Åtminstone en aspekt av urvalet är emellertid inte förutsägbart. Den är varken förvånande 
eller onaturlig. Som Kvale (1997) konstaterar återger vissa personer mer öppet och reflekterat 
hur de uppfattar och tänker om företeelser än andra personer. För att kunna balansera en sådan 
variation är det viktigt att åtminstone vara medveten om den. Sedan måste den som intervjuar 
vara bered på att växla taktik under intervjun. Det är viktigt att vara uppmärksam på vilka 
grader av tydlighet och klarhet som en intervjuperson uttalar sig om något. Jag tror för min 
egen del att skillnaden inte bara gäller mellan personer, utan också mellan olika ämnen. Den 
som intervjuar måste kunna anpassa sin egen grad av aktivitet efter hur tydliga och klara svar 
som ges på respektive intervjufråga. Jag skulle vilja likna det vid en hjälp. Ju mindre klar nå-
gon är över sin egen uppfattning, desto mer stöd i form av återkoppling på svaren måste ges. 
Och ju mindre tydligt någon uttalar sig om sin uppfattning, desto fler uppföljningsfrågor. 
 Den som genomför intervjun och analysen är uppsatsförfattaren själv. Undertecknad är 
själv lärarstuderande, i slutet av min utbildning och har själv erfarenhet av utbildningens mål 
om samhällsuppdrag, dubbla uppdrag och värdegrundsaspekter. Däremot är inriktningen sam-
hällskunskap och humaniora, inte biologi. 
 Intervjuerna, fyra till antalet, äger rum på lärarstudenternas eget lärosäte. De sker på tu 
man hand i ett rum på ”gamla Bom” i Kalmar. Vi sitter ned runt ett bord och intervjun blir 
inspelad. Intervjutiden är beräknad till lite drygt en timme. 
 
4.7. Forskningsetiska överväganden 
 
Från och med januari 2004 har Sverige en lag om etikprövning av forskning som avser männi-
skor (SFS 2003:460). Lagen är tillämplig på forskning som innefattar till exempel behandling 
av känsliga personuppgifter, fysiska ingrepp och/eller psykisk påverkan på forskningsperso-
ner, och innebär att en etisk nämnd prövar huruvida etiska hänsyn har vidtagits tillräckligt. 
Lagen utgår från internationella överenskommelser som till exempel Europarådets konvention 
för skydd av mänskliga rättigheter och värdighet i tillämpningen av biologi och medicin 
(www.codex.vr.se). Även om samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning inte i allmän-
het aktualiserar något behov av prövning, innehåller lagen några grundläggande principer som 
ska gälla all forskning. Till exempel: ”Forskning får godkännas bara om den kan utföras med 
respekt för människovärdet. (…) Människors välfärd skall ges företräde framför samhällets 
och vetenskapens behov” (SFS 2003:460, ur §7 och §8). 
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 För att forskningen ska anses juridiskt och etiskt riktig stipulerar lagen att forskningsper-
sonen ska ha gett ett informerat samtycke. Det innebär att forskningspersonen informeras om 
forskningens syfte, övergripande plan, metod och möjliga följder och risker. Hon eller han ska 
även informeras om att deltagande är frivilligt, och att han/hon har rätt att ta tillbaka sitt sam-
tycke och dra sig ur när som helst. Även om lagen i sin helhet inte alltid är tillämplig på hu-
manistisk-samhällsvetenskaplig forskning har principer av forskningsetisk karaktär utarbetats 
på annat håll för det här området (www.vr.se). Två utav dem sammanfaller direkt med kravet 
på information och samtycke. Övriga principer är krav på konfidentialitet och att insamlade 
uppgifter inte får nyttjas annat än för forskningsändamål. Med konfidentialitet avses här två 
saker. Den ena är att uppgifterna ska förvaras så att ingen obehörig kan få ta del av dem, och 
den andra är att uppgiftslämnaren inte ska kunna identifieras i framställningen av analysen 
senare. 
 Intervjupersonerna i min undersökning har gett ett informerat samtycke. De inspelade in-
tervjuerna finns i förvar hos handledare och ska efter 10 år destrueras. Jag använder mig av 
versalbeteckningar i både transkriptioner och resultatredovisningen istället för namnen på 
intervjupersonerna. 
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5. Resultat 
 
Den övergripande metoden för att analysera data från intervjuerna har varit att dela upp det i 
kategorier och aspekter. För varje kategori har jag avgränsat ett kapitel inom vilket jag har 
diskuterat och belyst olika aspekter av ämnet. De tre första kapitlen belyser intervjupersoner-
nas allmänna demokratiuppfattningar, medan det fjärde och sista belyser deras syn på relatio-
nen mellan biologi och demokrati i undervisningens praktik. Med aspekter avser jag att belysa 
företeelser och fenomen inom varje kategori. Minoriteter, medborgarroll, samhälle och stat är 
exempel på fenomen och företeelser inom relationen mellan kollektiv och individ.  

Kontinuerligt med den övergripande metoden använder jag mig av den teoretiska inram-
ningen i uppsatsen för att identifiera möjliga demokratiuppfattningar. Jag repeterar kort inne-
hållet i den teoretiska beskrivningen för varje tillfälle som en identifiering är möjlig. Först i 
kapitlet Diskussion sammanfattar jag de resultat jag har funnit. 
 
5.1. Relationen mellan kollektiv och individ 
 
Som det har framgått ovan återspeglar olika demokratiuppfattningar olika syn på kompetens, 
beslutsfattande, frihet, individ och kollektiv. Olika uppfattningar ger olika svar på hur förhål-
landet bör se ut mellan individ å ena sidan och stat och samhälle å den andra. Vad som känne-
tecknar medborgerlig frihet och hur beslut bör fattas är andra exempel på hur olika demokra-
tiuppfattningar ger olika svar. Slutligen varierar också synen på vilken betydelse som kompe-
tens har för demokratiskt deltagande. 
 De intervjuades svar ger sinsemellan olika uttryck för hur de uppfattar och tänker på dessa 
olika aspekter av demokratibegreppet. De talar till exempel om relationen mellan kollektiv 
och individ som uttryck för vad staten kan eller bör innebära. Det handlar också om uttryck 
för vad en medborgare är för någonting, vilken roll den har i samhället, och vad samhället är 
för övrigt. Det finns emellertid även gemensamma beröringspunkter för de intervjuades svar. 
Ett sådant exempel är synen på staten.  
 
5.1.1. Staten 
 
Intervjuperson D säger: 
 

– Staten är bra för att upprätthålla viss ordning, regler. Så att det inte blir kaos. 
 

Intervjuperson B är inne på samma linje: 
 

– Det är ju bra att vi har någon som ser över oss – med polis, med lagar, med liksom rikt-
linjer osv. […] Sen kan det väl gå till överdrift ibland (…) men utan stat så hade samhället 
brakat ihop, det hade ju varit anarki, och antagligen fascism och andra grejor också. 
 

Även A talar om staten som någonting som upprätthåller trygghet: 
 

– Jag tycker [att] staten med trygghetssystemen och den biten, att det är bra. […] Det här 
att alla betalar för allas bästa, efter den förmåga de har i det här. 
 

Intervjuperson A exemplifierar med sjukvården och menar att oberoende av betalförmåga har 
var och en i samhället rätt till att få sjukvård. Medan A framhåller omsorg som ett kriterium 
för statens innebörd, uppehåller sig B och D vid lag och ordning. Syftet med staten är att före-
bygga kaos och anarki och förekomma att ingen av samhällets invånare lämnas utanför den 
omsorg som finns. Staten är bra för att den ger någon form av trygghet. 
 I detta fall finns det en överensstämmelse mellan intervjupersonernas antydda uppfattning-
ar och kriterierna för libertär och liberal demokratiuppfattning. Enligt den förra är statens 
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viktigaste uppgift att upprätthålla lag och ordning, medan det enligt den senare är att omförde-
la ekonomiska medel för att ge alla lika möjligheter till att göra det bästa av sitt eget liv. 
 Intervjuperson C uttrycker en besvikelse över vad staten lyckas med att åstadkomma. Den 
saknar den kapacitet som den förment utger sig för att ha, och vissa uppgifter som berör sam-
hället borde den istället delegera (mer) till dem som det direkt berör och som är insatta i vad 
det gäller, till exempel i fallet med utbildningsfrågor. 
 

– Dom är inne och styr och ställer på saker som dom inte har en aning om. Jag menar, när 
dom skriver om läroplaner och det är ett sånt himla tugg om betygsystem (…) istället för att 
låta dom som kanske kan det mera (…) hålla på med det. 
 

Jag uppfattar denna inskränkta tilltro till statens förmåga som ett uttryck som delvis går i linje 
med de andra intervjupersonernas uppfattning om statens betydelse. Statens uppgifter är eller 
bör vara avgränsade till förhållandevis få och enkla göromål. Dessa är viktiga, eller bra, men 
kanske inte alltid förvaltade på det yttersta sättet. 
 Jag skulle emellertid redan nu vilja framhålla intrycket av hur varierade och sammansatta 
de olika intervjupersonernas demokratiuppfattningar är. Bortsett från skillnader och likheter 
mellan intervjupersonerna, är det märkbart hur varje person har olika uppfattningar om demo-
krati beroende på vilka aspekter av begreppet som åsyftas eller står i fokus. Intervjupersoner-
na ger uttryck för uppfattningar som berör alla de tre formuleringar av demokrati som jag har 
beskrivit ovan. Det finns alltså överensstämmelser med såväl representativ, participativ som 
deliberativ demokratiuppfattning. Det är min förhoppning att detta ska framgå så klart och 
tydligt som möjligt i analysen och senare i diskussionsdelen. 
 
5.1.2. Samhället 
 
En annan aspekt av relationen mellan individ och kollektiv är hur samhället uppfattas. I det 
här fallet är det mera brokigt mellan intervjupersonernas svar än vad det är i hur staten åter-
gavs. Både intervjuperson A och intervjuperson C talar om samhället som de människor som 
bebor det. Men medan C betonar hur stat och mindre samhällen inom samhället verkar 
formande på individen, betonar A hur individer sinsemellan påverkar och formar varandra. 
 

 – [Samhället är] andra som är som jag som finns runt omkring, människor som träffar 
varandra och bekräftar varandra på olika sätt, dom man har mer eller mindre kontakt med, 
som man mer eller mindre frivilligt samverkar med på olika sätt, […] [d v s] möter, träffar, 
jobbar tillsammans med. (Intervjuperson A) 
 

 – Vi som fyller Sverige. Vi är samhället. Fast vi formas ju [också] utav staten. […] Sen 
finns det ju samhällen i samhällen också, som påverkar dom större eller dom mindre samhäl-
lena – grupperingar inom samhällena. (Intervjuperson C) 
 

Intervjuperson D talar istället om hur normer och regler har en prägel av att vara samhälls-
uppbyggande. Även D tänker dock på samhället som delvis bestående av samhällen inom 
samhället. Intervjuperson B talar inte i dessa termer, men återger en uppfattning som kan sä-
gas tyda på samma idé: 
 

 – Definierar jag ett samhälle snabbt nu, så blir det en grupp folk inom ett visst område 
med olika etniska bakgrund, olika kulturella bakgrund, samtidigt som dom har inom grupper-
na samma etniska, kulturella och sociala bakgrund. Så det är många krafter i ett samhälle. 
 

Intervjupersonerna definierar sålunda samhället i termer av inbördes och sinsemellan påver-
kande individer, grupper och staten. Utanför citaten nämns även land och infrastruktur som 
kännetecken på ett samhälle. Intervjupersonerna betonar var för sig lite olika av de här aspek-



Didaktiska implikationer i lärares samhällsuppdrag 
 

38

terna, men det är mitt intryck att de upplever samhället så som mångfacetterat och som någon-
ting med olika bottnar. Samhället är inte mycket statiskt. 
 
5.1.3. Medborgare 
 
 Om samhället uppfattas som ett dynamiskt samröre av olika krafter, kan det förefalla som 
att de individer och grupper som symboliserar dessa krafter inte rör sig annat än på måfå till 
varandra. Det intrycket upphör emellertid när medborgarbegreppet och medborgarrollen ska 
förklaras. I allmänhet talar intervjupersonerna om dem som en skillnad mellan någonting ak-
tivt och någonting passivt. De väljer att betona det förra framför det senare. Att vara medbor-
gare är inte enbart att vara tillhörande någonting, en medlem med ett pass eller boende i ett 
land. Att vara medborgare är först som sist någonting aktivt. Aktiviteten ska vara riktad mot 
att verka eller göra någonting som är till fördel för samhället eller dess bästa. 
 

 – Alla som bor i ett land är ju medborgare i det landet på något sätt, men själva ordet i sig 
känns ju mer som att (…) om man är medborgare, så behöver man vara liksom aktivt delak-
tig. Det behöver inte vara kulturen, men bland människorna som finns där. 
 

Intervjuperson D förklarar vidare att inom gränsen för vad normer och regler föreskriver har 
medborgarna att se till så att landet och samhället fungerar och upprätthålls. Stöld och våld 
strider mot det, medan demonstration är giltigt. 
 

 – Det finns ju alltid medborgare som inte följer reglerna och går och stjäl i affärer kanske 
– eller slår ner någon på stan – och då fullföljer dom ju inte sin uppgift, tycker jag. Utan man 
ska försöka upprätthålla det man ändå är överens om ska gälla, så att få samhället att funge-
ra. Man är fortfarande medlem – medborgare – man uppfyller fortfarande sin roll även om 
man demonstrerar mot någonting, men det ingår ändå i de sociala normerna, i det rummet 
som finns, om man nu tänker sig Sverige. 
 

I den här utsagan tycker jag mig kunna se hur två demokratiska grundproblem besvaras. Det 
ena gäller gränsen för medborgerlig frihet, och det andra vilka viktigaste uppgifter som sam-
hället/staten har. Den medborgerliga friheten ter sig i D:s fall som att den varken skulle vara 
helt underställd en gemenskap eller helt obegränsad. Det tänker jag på som överensstämman-
de med kriterierna för en kommunitär demokratiuppfattning. Enligt den bör medborgares fri-
het vara avgränsad för det gemensammas värdes skull. (Jfr Tabell 3.1) 
 Enligt samma demokratiuppfattning är statens/samhällets viktigaste uppgift att underhålla 
och gynna en samling kollektiva offentliga mål, värden och ideal. (Tabell 3.1) Jag tycker att 
hur intervjuperson D definierar medborgarrollen är kongruent med denna uppgift. Med rollen 
av att få samhället att fungera inom de normer och värden som det finns en överensstämmelse 
om, är det likformigt med vilken uppgift som teoretiskt sett är samhällets/statens viktigaste. 
 Intervjuperson C talar om medborgare och medborgarrollen i termer som skulle kunna 
jämföras med hur intervjuperson D talar om det. Det är emellertid mitt intryck att C inte rik-
tigt nöjer sig med att låta medborgarrollen vara den yttersta behärskningen av frihet och an-
svar. Det vore som att C skulle vilja tala om frihet och ansvar i andra termer än medborgarroll 
och medborgare. Frihet och ansvar hör inte hemma enbart inom ett samtal om medborgarskap. 
Det är ett för begränsat samtal. 
 
 – Om man är medborgare (…) så ska man verka för landets bästa (…) – att man vill ut-
veckla sitt land, (…) att man bryr sig om sina medmänniskor. (…) Det ska man göra med 
såna som inte är medborgare också. (…) Men man bär ändå ett ansvar, tycker jag, när man 
är medborgare – både för dom runt omkring sig och för formandet av själva samhället. 
 Fast jag vet inte riktigt vad medborgarrollen skulle vara. Om man måste ha en roll. Man 
behöver kanske inte alls ha det. Man har samma skyldigheter, eller förpliktelser, om man är 
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medborgare eller inte. Man kan inte skilja på det egentligen. […] Man får ändå inte uppföra 
sig hur som helst. Vi har ett land och våra regler som är formad utav staten, men det kopplar 
jag inte ihop med medborgare, för det ansvaret har alla – även om man inte är medborgare. 
 
Bortom medborgarrollen definierar C frihet och ansvar som övergripande fenomen. Alterna-
tivt är det grundläggande förmågor som efterfrågas för att kunna leva och fungera i ett sam-
hälle som fri och ansvarstagande individ. Antingen det handlar om medborgare eller en en-
skild individ är det ett grundläggande krav att kunna omvandla den individuella friheten till 
ett för gemenskapen fungerande alternativ. Innehållet i den här uppfattningen ligger nära den 
som intervjuperson A har, vilken jag återkommer till strax, och delas för övrigt mer eller 
mindre av alla intervjupersoner. Den intressanta frågan är då emellertid huruvida gränsen går 
att urskilja för hur mycket var och en värderar kollektivet före individen och vice versa. Med 
C som exempel kan det kanske te sig som att kollektivet värderas något högre, men i nästa 
kapitel om fri- och rättigheter visar det sig att alla intervjupersoner har flera klara bestämda 
uppfattningar om vad individer kan förvänta sig i förhållande till stat och samhälle och som 
inte är orimligt blygsamt. Även om svaret alltså inte är enkelt, är frågan ändå fruktbar som en 
del av ledningen för analysen. De delar av svaret jag finner under analysens gång, bildar en av 
flera premisser för vilka demokratiuppfattningar som jag härleder. 
 Med tanke på att C åtminstone i mina ögon tillskriver etisk kompetens rätt så stor betydel-
se, skulle det kunna liknas vid en kommunitär eller radikal demokratiuppfattning. Enligt dessa 
har förmågan att inse det allmännas intresse för att kunna vara aktivt deltagande i en demokra-
ti stor eller till och med mycket stor betydelse. C talar i det här fallet inte om aktivt deltagande 
direkt, men verkar ändå förutsätta att så är eller borde fallet vara.  C uttrycker en förväntan om 
att demokrati inte kan begränsas till att bara handla om vad folkvalda representanter säger och 
vill. Istället åligger det alla att göra någonting för att se till vad som är till allas fördel. Med en 
participativ demokratiuppfattning värderas etisk kompetens inte så lite. (Jfr tabell 3.2) 
 Intervjuperson C delar för övrigt uppfattningen om att invånare från samhällets sida bör 
förmedlas en trygghet i form av en uppfattning om att alla har ett jämlikt värde. En sådan upp-
fattning tycker jag rimmar med tanken på hur mycket C förväntar att alla ska ha en viss etisk 
kompetens. I min tolkning stärker det intrycket av en uppfattning av participatorisk karaktär. 
 Intervjuperson B talar om medborgaren i termer som vid första anblick, och i jämförelse 
med C, uttrycker rättigheter mer än skyldigheter. Vid närmare granskning handlar det dock 
inte om rättigheter med likgiltighet för kollektivet. Det handlar istället om rättigheter som en 
indirekt förutsättning för delaktighet i samhället. Som för att kunna ta plats. 
 
 – [Samhällets uppgift är] att lyssna på medborgarna, att föra samhället framåt, att tänka 
på individer, att se till alla individers behov. Även om man är svag och inte kan, så har man 
en rätt att få hjälp. (…) Om du är liten, är under 18 år och inte får rösta o s v, så ska du ha 
rätt till en bra skolgång, du ska ha rätt till ett drägligt liv. 
 En medborgare är en som är medlem i ett samhälle, en stat eller dylikt. Den har lika stor 
del som alla andra i den här gemenskapen. […] Vissa människor har väl mindre vilja och 
vilja påverka och ändra, medan andra människor har mer, fast alla ska ha samma rätt till att 
kunna göra det (…) och dom ska vara medvetna om att dom har det också. 
 
Människors del i samhället uttrycks enligt min uppfattning som en möjlighet att få ta plats och 
finnas till. Ingen är ensam eller en ö i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt behöver ingen 
underställas det gemensamma. Snarare är det så att det är den individuella personen, det indi-
viduella livet, som ska utvecklas. Det får mig att tänka på den liberala uppfattningen om sta-
tens/samhällets uppgifter och medborgarens frihet. Enligt den ska medborgaren oberoende av 
sociala och ekonomiska villkor få förverkliga sina personliga möjligheter och projekt. Sta-
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tens/samhällets viktigaste uppgifter är att omfördela ekonomiska medel för att ge alla lika 
chanser (se Tabell 3.1). 
 Även A delar uppfattningen om att samhällets individer ska få utvecklas och ges förutsätt-
ningar för det. Det demokratiska samhällets viktigaste uppgifter är att ”låta varje individ ut-
vecklas efter sin förmåga (…) Att få möjlighet att utvecklas.” Samtidigt finns det emellertid 
tankar som tyder på annan inriktning än i B:s fall. Inriktningen överensstämmer mycket med 
hur C och D har talat om medborgarskapets mening och gränser. Den inriktningen är vad en 
kommunitär demokratiuppfattning antyder. A talar alltså i ganska hög grad om frihet och an-
svar inom vad som är en gemenskaps intresse och värderingar. Medborgarrollen är för A att 
som samverkande och mötande människor ta hand om varandra. A ger dock en ganska osen-
timental beskrivning av det: 
 

 – … att ta hand om varandra. Ja, möta varandra – nöta på varandra […] det är ju positiva 
och negativa möten. (…) Vi är ju människor. Kan väl inte älska alla. 
 

Samtidigt understryker A gång på gång vikten av att ha respekt för varandra eller för var-
andras olikheter. 
 

 – Man har rätt att tycka och tänka vad man vill, men man har inte rätt att uttrycka det på 
ett sätt så att man skadar någon annan. 
 

Inom världen av en gemenskap är det med andra ord möjligt att göra så mycket väsen av sig 
som det är möjligt. Den individuella utvecklingen ligger inte utanför en gemenskaps värden 
och normer. Medborgarskapet är inte avgränsat (enbart) till en formell identitet. Det går lite 
djupare än så: 
 

 – Det är nog en känsla som ligger i en, på något sätt, det där. Medborgarskapet. 
 

Enligt en kommunitär demokratiuppfattning är alltså en medborgares frihet ”avgränsad för det 
gemensammas värdes skull” (tabell 3.1), men A ger uttryck även för en inställning som ifrå-
gasätter en del av detta. De roller som kommer till uttryck i en gemenskap är inte alltid till 
fyllest för den enskilda individen eller enskilda grupper inom den. A ger exempel på roller 
mellan könen, och hur kulturella praktiker kan ställa till skada för den enskilda individen. I de 
här fallen är inte A beredd att låta den medborgerliga friheten endast vara förbunden med eller 
innesluten i en gemenskaps identitet. 
 Den liberala demokratiuppfattningen har dock en värdeneutral inställning till medborgerlig 
frihet. Enligt den ska bara tillräckliga förutsättningar skapas för den enskilde att utveckla sig 
själv och sitt eget liv utan speciella hänsyn till en gemenskaps värderingar. En sådan värdene-
utral inriktning är A alltså inte riktigt beredd på att inta. Den uppfattning som A ger uttryck 
för sträcker sig istället till en deliberativ demokratiuppfattning. 
 
5.1.4. Deliberativ demokrati 
 
 En sådan uppfattning tycker jag är tydlig till exempel när A beskriver hur ett genusper-
spektiv kan tillämpas i den pedagogiska praktiken. För att se likheten upprepar jag kort den 
deliberativa demokratiuppfattningens syn på samhällets/statens uppgifter och gränsen för en 
medborgerlig frihet: riktig demokratisk viljebildning skapas inte genom vilka positioner män-
niskor har i samhället, inte heller genom vilka värden på förhand som traditioner håller för 
sant. Istället är det genom fritt tillträde till en diskussion om vad som kan enas vara till allas 
fördel, och som bildas på en saklig grund av olika överväganden: 
 
 – Sen kan man väl känna att man blir bunden av de här rollerna man ska passa in i på 
något sätt. Normerna. Hur man ska vara, hur man bör vara. Jag undervisade i sex- och sam-
levnad förra våren. Där försökte jag få igång lite diskussion om det här ”hur ska en tjej 
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vara/hur ska en kille vara?” Hur ska man se ut? Hur ska man göra? Ja ”är vi såna?” Kanske 
inte hela tiden, kanske inte alla – nä, kanske inte någon, när det väl kommer till kritan. 
 [D v s pratade om] vad som är bilden och hurdan är verkligheten – dom här bilderna dom 
bygger upp (…) i massmedia, [t ex] tjejerna som är jätteslanka, jättesnygga, välmejkade, och 
inte två strå på fel ställen på kroppen. […] Och sen så titta på sig själv och på dom tjejer man 
möter i skolan. Det är ju inte många som hamnar i närheten av dom där idealbilderna. (…) 
Ska man då leva med det hela tiden, att man ska försöka komma dit, eller ska man inse att det 
där är någon slags falsk bild som dom lägger på oss för att, ja, jag vet inte riktigt varför. 
 
A berättar vidare om hur en sådan diskussion har lett till försök att bilda nya eller alternativa 
självbilder, bilder som ska bekräfta att man duger som man är. Jag menar att dessa försök 
skulle kunna tolkas som en process av överväganden av olika bilder och alternativ, som är 
mera kritisk och sakligt bunden än vad en diskussion i allmänhet är om könsroller och genus-
perspektiv. I undervisningens praktik har det för A:s del inte varit tillräckligt att dryfta genus-
perspektivet i teorin, utan det har varit viktigt att granska problematiken i praktiken så att det 
har kunnat få en kritisk och saklig behandling, med olika synpunkter. Eventuellt kan det leda 
till nya uppfattningar om vilka roller som ska spelas eller vilket innehåll de ska ha. 
 I min tolkning av deliberativ demokratiuppfattning är en av statens/samhällets viktigaste 
uppgifter att ordna förutsättningar och villkor för alla att i samtal rationellt kunna överväga 
motstridiga uppfattningar tills gemensamma övertygelser nåtts (se tabell 3.1). Om skola och 
utbildningsväsende kan ses som ett av försöken att ordna till sådana villkor, borde varje en-
skild lärare kunna ses som en utlöpare av dem. Det är min uppfattning att A ger exempel på 
hur villkoren kan verkställas. Uppfattningen stöds för övrigt också av hur A identifierar sko-
lans viktigaste uppgifter och lärares samhällsuppdrag. 
 

 – Skolans uppgifter är ”att ge ungdomarna det självförtroendet att de klarar av livet” och 
lärares samhällsuppdrag är ”att skapa hela människor som fungerar i samhället”. 
 

Såsom A har beskrivit att genusperspektivet har tillämpats rimmar det rätt så väl med målet 
om att skapa helhet och tillförsikt i samhälle och liv. A har en deliberativ uppfattning om de-
mokrati i det att A kan tolkas vilja ordna villkor för en i mycket hög grad övervägd kunskaps-
process. 
 På grundval av att intervjupersonerna, enligt kursplanerna för sin utbildning, skulle ha för-
djupat sina kunskaper om ”deliberativt lärande” ställdes en fråga speciellt om detta i intervju-
guiden. På frågan om vad deliberativt lärande betyder för den intervjuade, svarade emellertid 
A först med att undra vad det betyder. I övrigt var svaret att det eventuellt skulle röra sig om 
lärande utanför den omedelbara kärnan av kurs- och läroplaner. 
 

 – Deliberativt? Är det inte det som är lärandet utanför boken, på något sätt? (…) Dyker 
det upp en fråga, får man ta den, även om det kanske inkräktar, man måste vara så smidig, så 
att jag kan lägga om min planering och möta eleverna där dom faktiskt är just då. 
 

I min tolkning av detta och tillsammans med de nyss föregående utsagorna är A medveten om 
vad deliberativt lärande är mer till innehåll än till form. Begreppet eller samtalet om delibera-
tivt lärande är inte lika bekant för A som vad det eventuellt står för. I min tolkning är A be-
kant med deliberativt lärande utan att vara så mycket medveten om det. Osäkerheten över vad 
begreppet står för, tar inte ifrån att A har en uppfattning som motsvarar vad det står för prak-
tiken. Det visar sig enligt mig i skillnaden mellan uttalandena ovan om genusdiskussion i sko-
lan och vad ”deliberativt lärande” står för. 
 Det är förvisso anmärkningsvärt att det inte är någon av intervjupersonerna som är insatta i 
vad ”deliberativt lärande” står för. Anledningen till att jag tar upp ”deliberativt lärande” i un-
dersökningen är att jag anser intervjupersonernas utsagor vara relevanta för belysningen av 
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deras demokratiuppfattningar. I min tolkning är det inte bara intervjuperson A som beskriver 
händelser och skeenden på ett sätt som visar på en uppfattning som har överensstämmelser 
med deliberation. Även intervjuperson B ger exempel, även om frågan vad ”deliberativt 
lärande” betyder inte väcker några tankar. 
 

 – Det var ett fint ord. Inte en aning. Deliberativt lärande? Deliberativt… nä, jag vet inte 
vad det betyder, överhuvudtaget, så det kan jag inte ge mig in på vad det är…  
 

Även intervjuperson C verkar ovetande vid frågan: 
 

 – Ingen aning. Jag kommer inte ihåg vad deliberativ betyder. [Paus 7 sek] Nä, jag vet inte. 
 

Intervjuperson D tror sig vara bekant med begreppet men säger sig inte komma ihåg vad det 
betyder: 
 – Det kommer jag inte ihåg. Jag kommer inte ihåg vad det betyder. 
 

Intervjuerna genomfördes alldeles i slutet av terminen och oberoende av hur mycket var och 
en må ha hunnit läsa och examinera, ska de enligt kursplanen fördjupa sina kunskaper om 
deliberativt lärande (jfr tabell 2.1). Det är för övrigt i linje med en tanke om progression i 
lärandet under tiden AUO läses i sin helhet. Det vore med andra ord rimligt att kunna förvänta 
sig en åtminstone rudimentär förståelse av begreppet ”deliberativt lärande”. Emellertid blir 
detta intressant som bakgrund av vilka utsagorna är annars. I min tolkning ger intervjuperson 
B flera exempel på tankar som avspeglar vad kriterierna är för en deliberativ uppfattning om 
demokrati. B är för övrigt den enda intervjuperson som talar om konsensus i en mening som 
överensstämmer med hur Nationalencyklopedin (NE) förklarar begreppet. Det är dock inte 
bara i betydelsen samförstånd och kompromissvilja som B talar om konsensus som i NE, utan 
i min tolkning även i betydelsen av mera deliberativa tillvägagångssätt. Inledningsvis är över-
ensstämmelsen ganska så okomplicerad: 
 

 – Det är ju därför det är en demokrati, för att folk ska kunna diskutera sig fram till ett 
gemensamt beslut. Man ska kunna jämka lite, och säga att ”okey, jag kanske inte behöver ha 
allt detta, ni får lite av det, men då får ni godta detta” o s v. […] I demokrati måste det finnas 
många viljor, och dom viljorna måste kunna samarbeta. 
 

I min tolkning finns det emellertid uttryck som visar på att konsensus inte nås utan att över-
väganden av mera utpräglat etisk och rationell karaktär har kommit fram och visat sig. B: 
 

[Konsensus i sakfrågan är livsviktig för] att man då har haft den djupa diskussionen kring det, 
och kommit fram till ett slutgiltigt svar där dom flesta har enats om att ”ja, vi tar det här”. 
 Det är bra om (…) det finns folk som vågar säga ifrån och är skeptiska […] Om [majorite-
ten] är buffliga och vägrar att lyssna, och inte tar till sig och bara fortsätter och sen säger att 
”ja, vi kör så här ändå”, då är det ingen demokrati. Utan har dom verkligen lyssnat – tagit 
till sig lite av deras [minoritetens] kritik också – och sagt att ”just det, det kanske inte var så 
bra” – sen kanske dom inte behöver enas fullständigt ändå – men dom har ändå fått lite i 
bakhuvudet… […] Att man verkligen är lyhörd för varandra, det är då som först jag anser att 
det är en demokrati. 
 
Intervjuperson B återkommer vid flera tillfällen till tanken om hur sakfrågan ofta besvaras 
bäst genom möten av olika tankar och perspektiv. I vissa fall är det definierat negativt, det vill 
säga som att oberoende av var och ens brister blir sakfrågan besvarad tillfredsställande när 
den möts av den totala kompetensen från alla deltagare. Sakfrågan får alltså ett kvalitativt 
sämre svar när den behandlas enbart av dem som tror sig veta allt. Deliberation skulle kunna 
tolkas som att utöva ett visst mått av ödmjukhet inför vad som är kunskap. Först i en social 
process får den sin giltiga utprövning. 
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 Psykologiskt sett är det fullt möjligt att få en blockering inför en fråga eller ett uttalande. 
Utan att direkt kunna svara, är det möjligt att den som tillfrågas har kunskap om saken i fråga. 
Det kan dock förefalla rimligt att åtminstone någon av intervjupersonerna skulle ha gett ett 
mera utlagt svar om vad deliberativt lärande innebär. På nytt tycker jag dock att oberoende av 
vad vi kan veta om intervjupersonernas kunskap om innebörden i detta begrepp, finns det 
exempel på utsagor som vidrör kriterier för en deliberativ demokratiuppfattning. 
 I det här kapitlet analyseras intervjudata utifrån relationen mellan kollektiv och individ. 
Förutom medborgare och medborgarroll har samhälle och stat analyserats som aspekter av 
den här relationen, och därmed gett underlag för vissa tolkningar av demokratiuppfattningar. 
De har visat sig vara av liberal, kommunitär och deliberativ karaktär. Beslutsfattande, fri- och 
rättigheter och kompetens har också berörts, men kommer att beröras mera var för sig i de 
kommande kapitlen.  
 
5. 2. Friheter och rättigheter 
 
Intervjupersonerna i undersökningen ger delvis olika konkreta exempel på fri- och rättigheter, 
men en gemensam utsaga är att alla i ett samhälle måste få lov att säga och tycka vad den eller 
dem vill. En mer eller mindre gemensam utsaga är också att människor i ett samhälle måste få 
vara med att påverka dess utveckling och utformning. Det finns emellertid både principiella 
och praktiska skäl till att dessa fri- och rättigheter måste begränsas. Intervjuperson C talar om 
frihet inom lagens råmärken: 
 

 – Man måste få ha frihet att uttrycka sig, man måste ha frihet att få tycka vad man vill, 
man måste få ha frihet att välja att vara delaktig eller inte delaktig, men ändå inom vår yttre 
ram som är våra lagar. 
 

Men medan C talar om lagar som ett ramverk av mer statisk karaktär, talar B om lagar som ett 
nödvändigt ont: 
 

 – Du ska få kunna säga vad du vill, i stort sett göra vad vill, men inom rimliga gränser. Du 
ska kunna få röra dig fritt utan att känna dig hotad (…) och känner du dig hotad så ska någon 
kunna göra någonting åt det, åt dig. […] Det måste finnas någon gräns på hur mycket man 
får göra. Till slut så tusslar man på någon annans rättighet, med det man själv gör. Det blir 
konflikt. Det är därför vi har lagar. 
 

Den uppfattning som B – och C – ger uttryck för påminner direkt om hur den libertära upp-
fattningen om demokrati beskriver gränsen för medborgerlig frihet: begränsad endast av lag 
och ordning (tabell 3.1) Och statens/samhällets viktigaste uppgifter är enligt densamma att 
upprätthålla lag och ordning. Men intervjuperson B uttrycker även tankar om medborgerlig 
frihet som påminner direkt om den liberala: 
 

 – Alla personer har lika rättigheter, oavsett pengar (…). Oberoende av ekonomi, och/eller 
vänner o s v, så ska man ha samma rättigheter, man ska ha samma grunder, men ”tyvärr fun-
gerar det nog inte riktigt så” […] För mig betyder [värdegrunden] att alla har samma rätt att 
gå i skolan, alla har samma rätt att få en kvalitativ utbildning, oavsett var du bor, vad för 
funktionshinder du har, o s v. Alla ska ha samma rätt till en utbildning. 
 

Statens/samhällets viktigaste uppgifter är enligt liberal demokratiuppfattning att ”omfördela 
ekonomiska medel för att ge alla lika chanser” och medborgerlig frihet är att ”oberoende av 
sociala & ekonomiska villkor få förverkliga sina personliga möjligheter & livsprojekt”. Slut-
ligen ger dock B uttryck för tankar som även överensstämmer med den populistiska demokra-
tiuppfattningen. Enligt denna är det de grundläggande fri- och rättigheterna som är i centrum 
för både samhällets och medborgarens intresse. 
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 – Jag känner hyfsat stort förtroende för det demokratiska systemet [i Sverige]. Framför 
allt med att vi inte kan ändra dom stora lagarna förrän en ny omröstning har skett, och det 
känns som en av dom viktigaste stöttepelarna för min del, att vi kan inte ändra på t ex tryck-
friheten eller pressfriheten bara för att vi vill det, ett stort parti, utan det måste gå en omröst-
ning och då kan folk få säga till om det emellan. Såna saker tycker jag är jättebra. 
 

En sådan åsikt ger även D uttryck för: 
 

 – Jag tycker att det är rätt bra som det är idag, att man inte kan ändra lagarna hur som 
helst – vid regeringsskifte och så – utan att de står fast och det krävs folkomröstning. 
 

D delar även uppfattningen om att det är viktigt att det finns möjligheter för var och en i sam-
hället att få utbilda och utveckla sig oavsett vilka individuella villkor som föreligger. Av en 
demokratiskt vald politiker förväntar sig D att den har en mycket hög grad av samvetsgrann-
het när det gäller att grundlagarna efterlevs. Vidare är det viktigt att det finns möjligheter för 
gemene man att uttrycka sig utan risk för repressalier, vilket ånyo understryker betydelsen av 
att värna de grundläggande fri- och rättigheterna. För D innebär åsiktsfrihet att 
 jag kan säga vad jag vill, jag kan gå ut offentligt och säga att jag tycker regeringen är skit 
utan att jag personligen får skit för det. Det tycker jag är åsiktsfrihet, om man jämför med en 
del andra länder som man inte kan uttrycka sig i om såna saker, utan att du är lynchad. 
 

 För såväl intervjuperson D som B menar jag att det finns rätt så goda överensstämmelser 
med hur liberala, libertära och populistiska demokratiuppfattningar kännetecknar fri- och rät-
tigheter. Det sätt på vilket B och D återger sin syn på fri- och rättigheter talar för att de i det 
här fallet delar en representativ demokratiuppfattning. Emellertid visar intervjuperson D även 
kännetecken på att dela en participatorisk demokratiuppfattning. Med en kommunitär upp-
fattning om demokrati är nämligen medborgerlig frihet ”avgränsad för det gemensammas 
värdes skull” och jag tycker mig kunna identifiera utsagor av D som stämmer överens med 
den här synen på fri- och rättigheter. Följande citat har enligt mig inte bara ett innehåll som 
överensstämmer med detta, utan ett uttryckssätt som tyder på att det handlar om en besvärlig 
balansgång. Hur stor frihet bör en medborgare ha i ett samhälle?: 
 

 – Ja, det är ju inte lätt att mäta. Ja, så pass stor frihet så att man ändå liksom känner att 
man har eller styr sitt egna liv hyfsat mycket, så att man kan rättfärdiga det man måste göra 
ändå på något sätt. Alltså, det är ju rättfärdigat att jag måste vara på jobbet en viss tid, och 
få min lön att jag måste betala bilskatten, för att samhällets struktur ska kunna hållas. 
 
5.2.1. Ansvarsfrågan: Lag och etik 
 
Det är min uppfattning att alla intervjupersonerna avgränsar betydelsen av fri- och rättigheter 
genom hänsyn till vad det betyder för andra. Ingens frihet är större än att den inskränker nå-
gon annans frihet. Det gemensamma mönstret tycks dock skilja sig något beroende på var 
intervjupersonerna lägger ansvaret för att begränsa medborgerliga fri- och rättigheter. Enligt 
min mening lägger några ansvaret mer på lagarna i juridisk mening, medan andra lägger an-
svaret mer på sig själv (etik). Det handlar kanske inte mycket mer än om en nyansskillnad, 
men en intressant sådan. Även som endast en nyansskillnad indikerar utsagorna att intervju-
personernas demokratiuppfattningar antingen har en mera ”liberal” eller en mera ”kommuni-
tär” karaktär. I den här undersökningen får det betydelsen att de representerar antingen den 
participativa eller den representativa demokratiuppfattningen. I min tolkning av utsagorna av 
intervjun med D finns det kännetecken på att båda uppfattningarna finns. Ansvaret för att be-
gränsa medborgerliga fri- och rättigheter lägger D såväl på den juridiska lagstiftningen som på 
den egna personen. I intervjun med A förefaller det som att ansvaret i hög utsträckning är 
etiskt förknippat. 
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 – Jag kan respektera, jag kan förstå att du har åsikter, men jag behöver inte dela dom, jag 
behöver inte ens tycka om dom. Men jag liksom kan respektera att du har andra åsikter. Om 
du nu har det… […] Det kan vara jättesvårt, för om man tänker trosinriktningar och sånt här, 
de tar illa vid sig, om man skämtar om det ena och det andra. Det är svårt sånt, men… i alla 
fall, försöka balansera. 
 

Intressant nog har A en bestämd åsikt i ett fall som bryter helt och hållet med det här. Det 
motsäger dock inte innehållet i vad A annars betonar gång efter annan. Gränsen för frihet och 
rättighet uttrycker A som absolut när det gäller att andra människor kommer till skada. När 
det gäller vissa minoriteters fri- och rättigheter kan det med andra ord bli nödvändigt att inte 
förlita sig helt och hållet på etiken. Risken för att skador uppstår kan inte lämnas åt slumpen i 
det här fallet: 
 

 – Rent spontant så känner man så där, ”ja, men vill dom leva sitt liv så, eller vill ha det så, 
ja, det är ju deras sak”. Fast sen när man går in på konkreta saker, som könsstympning, så 
kan jag ju definitivt inte ställa mig bakom det, och det är ju en viktig del i många kulturer – 
både omskärelse av pojkar och, ja, stympning av flickor. […] Vissa saker kan man inte ställa 
sig bakom, kan liksom inte acceptera att dom, ja, skadar barnen ungefär. […] Det innebär att 
jag kan inte se att vårt samhälle, vårt land, kan ha en lagstiftning som tillåter till exempel 
könsstympning. 
 
5.2.2. Minoriteter 
 
Om intervjupersonerna förklarar att en samhällsmedborgares fri- och rättigheter inte kan vara 
större än att de inskränker en annan samhällsmedborgares, är det mitt intryck att denna för-
klaring blir svårare att upprätthålla när det handlar om minoriteters fri- och rättigheter. Inter-
vjuperson A är inte ensam om detta. Samtidigt som alla intervjupersonerna bestämt hävdar att 
ett demokratiskt samhälle ska förhålla sig positivt till minoriteters intressen, åsikter och be-
hov, finns det invändningar som i större eller mindre grad inskränker detta. I första hand är 
det dock inte konstigare än att alla samhällsmedborgare inte alltid kan få sin vilja igenom. Var 
och en av intervjupersonerna önskar att det vore möjligt att tillfredsställa allas vilja i ett sam-
hälle. I andra hand finns det invändningar av även mera principiell karaktär. För var och en av 
intervjupersonerna säger dessa något lite i sig om hur de uppfattar demokrati. 
 Den invändning som A ger, och som jag citerade nyss ovan, innehåller visserligen referen-
ser till lagens betydelse. En sådan invändning skulle kunna tolkas som uttryck för en libertär 
demokratiuppfattning. Invändningen säger dock även något om betydelsen av etisk kompe-
tens. En i lagen begränsad frihet kan inte stiftas utan ett visst mått av förmåga att inse det all-
männas intresse. Med liberal, libertär och populistisk demokratiuppfattning har etisk kompe-
tens inte så stor betydelse (se för övrigt Tabell 3.2). En sådan låg värdering av etisk kompe-
tens är inte tillräckligt för intervjuperson A. Det allmännas intresse betyder inte ett genom-
snittligt intresse, och kan inte heller avspegla någonting värdeneutralt. Tvärtom ska det spegla 
en etisk differentiering av skadligt och inte skadligt beteende. Därigenom blir identifieringen 
av det allmännas intresse också mer differentierad. Det ter sig därför rimligt att tolka utsagan 
av A som överensstämmande med den kommunitära demokratiuppfattningen enligt vilken 
etisk kompetens är av stor betydelse. 
 Den principiella invändning som C kommer med gäller ett fall inom biologiämnet. C tyck-
er att samhället ska förhålla sig positivt till minoriteters intressen, åsikter och behov både för 
deras egen och för samhällets skull. Alla har att vinna på det. Men det är också en definition 
av samhället och en av förutsättningarna för att samhället inte ska stå stilla. Oavsett av vad 
som exakt menas med en minoritet hävdar C att: 
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 – Dom är ju ändå med i vårt samhälle och dom ska ju påverka våran samhällsstruktur och 
hur det ser ut här. […] Det viktigaste är att samhället är positivt. Det är jätteviktigt för att det 
ska vara ett samhälle, annars blir det inget samhälle. […] Det är det som för vårt samhälle 
vidare också. 
 

Generellt sett bör frihet och rättighet begränsas på samma sätt för minoriteter som för andra 
grupper eller invånare i samhället: 
 

 – Visst det finns saker som man måste anpassa sig till, och det är inget snack om att man 
inte ska anpassa sig till svenska lagar – det måste andra minoritetsgrupper i Sverige också 
göra, som samer m fl. 
 

Även om alla i ett samhälle borde få utveckla och underhålla sin särart inom ett av lagen sti-
pulerat område, ter det sig emellertid svårt för C att göra undantag från evolutionsläran i bio-
logiundervisningen. Alternativa uppfattningar göre sig knappt besvär. Gränsen för hur det 
demokratiska samhället ska förhålla sig till minoriteters intressen, åsikter och behov drar C 
ganska bestämt här. Det är dock vare sig lätt eller enkelt att dra gränsen. C förefaller söka en 
del stöd i läraruppdraget: 
 
 – Men sen så kommer ju svårigheten när man kommer till skolan – hur man bejakar mino-
ritetsgruppers behov av viss undervisning, eller som jag tänker på biologiämnet och att 
många minoritetsgrupper inte vill läsa evolutionslära. Där är jag nog mer kallhamrad, för 
där tycker jag bara att det är »bullshit» att [oavslutad tanke] – det ingår liksom, det är mitt 
uppdrag att förmedla, sen får jag ju tycka vad jag vill ute, men i mitt uppdrag står det specifi-
cerat vissa delar (…) Det kanske är så att jag inte alls tror på evolutionsläran själv, det vet 
man inte, men det ska ändå förmedlas på ett objektivt sätt. Men det är en svårighet. 
 
När B och C ska definiera åsiktsfrihet tar båda upp frågan om hur skola och samhälle ska för-
hålla sig till främlingsfientliga och antidemokratiska grupper och åsikter. Medan B ställer sig 
frågande till om en grupp som inte är för yttrandefrihet [ska] ha yttrandefrihet, har C en lika 
bestämd hållning eller åsikt som A hade angående könsstympning. 
 

 – Jag tycker man måste få säga vad man vill, men jag ställer mig inte som i skolans värld 
bakom rasistiska åsikter, eller sånt förintelsesnack – att det inte skulle ha ägt rum – det tycker 
jag inte att man får hålla på med. Jag vet att det är många som tycker att man ska få höra 
alla sidor och så, men jag kan inte säga något positivt som skulle göra att det skulle vara ac-
cepterat. 
 

Att C vill undvika alla åsikter från att komma fram i det här fallet, och undvika att göra några 
undantag från biologiundervisningen, kan ses som föga representativt för en demokratiupp-
fattning av deliberativt snitt. Enligt den är meningen bland annat att deltagare i diskurs ger 
sina argument för vad som är bäst för alla, tills den med det vassaste argumentet har vunnit. 
Enligt min uppfattning kompliceras analysmöjligheterna i den mån som antidemokratiska och 
rasistiska frågeämnen tas upp i undersökningen. Jag tycker mig sakna verktyg eller begrepp 
för att bemöta det. Jag upplever också att intervjupersonerna har svårt för att ta itu med det. I 
min allmänna tolkning av det beror svårigheten på att det som är för och det som är emot de-
mokrati helt enkelt är väsensskilt. De tillhör diametralt olika diskurser. Det skulle med andra 
ord inte vara så konstigt att det verkar svårt att bemöta eller ta itu med det antidemokratiska. 
Det ter sig därför oriktigt att sluta mig till att C på basis av föregående utsaga eventuellt inte 
skulle dela en deliberativ demokratiuppfattning. Utan att kunna dra några säkra slutsatser, 
förefaller ändå följande utsaga tala för att C snarare skulle dela den här typen av uppfattning 
än inte. Rasistiska tankar har helt enkelt inte något att göra med det. 
 

 – Jag tycker inte jag ser något som skulle föra diskussionen vidare, det är bara destruktivt. 
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Att C lyfter fram och betonar lagens betydelse för att balansera medborgerliga fri- och rättig-
heter kan tolkas som en positiv värdering av en libertär demokratiuppfattning. Enligt denna 
har emellertid etisk kompetens inte speciellt stor betydelse för att varje enskild medborgare 
ska kunna vara aktivt deltagande i samhället. Frihet anses vara sin egen ordning när lagen 
upprätthålls. Utsagor tidigare har visat att C tillskriver etisk kompetens ett högt värde. Den 
liberala demokratiuppfattningen tillskriver också etisk kompetens ett högt värde, men den har 
för övrigt en värdeneutral inställning till vad för slags liv som enskilda samhällsmedborgare 
väljer att leva eller utveckla. En sådan inställning tycker jag inte att utsagorna ovan har gett 
belägg för att C skulle ha. Den kommunitära uppfattningen om demokrati däremot, både till-
mäter etisk kompetens stor betydelse och är inte värdeneutral i förhållande till medborgares 
livsval. Medan radikal demokratiuppfattning även tillskriver etisk kompetens en mycket stor 
betydelse, har inte utsagorna för övrigt om fri- och rättigheter visat att C skulle dela direkt den 
uppfattningen. 
 I det föregående kapitlet (5.1) framgick det att intervjuperson B uttalade sig om relationen 
mellan kollektiv och individ på ett sätt som ledde mig till att analysera det i termer av en deli-
berativ demokratiuppfattning. Enligt min uppfattning uttalar B visserligen att det är ett pro-
blem hur att tillmötesgå majoritetens och minoritetens intressen på ett sätt som är jämlikt och 
rättvist. Men det finns två invändningar som får mig att tro att B menar att det är relativt. För 
det första verkar B mena att problemet lika mycket är majoritetens som minoritetens. De poli-
tiska besluten blir inte bättre än att åtminstone någon form av deliberation har skett i kontak-
ten mellan minoritet och majoritet. I förra kapitlet efterlyste B att det från majoritetens sida 
skulle tillämpas mer lyhördhet och förmåga att ta till sig kritik. En betydelsefull grad av öd-
mjukhet över vad som kan vetas och kännas till tjänar alla på i slutändan. Parterna behöver 
inte vara absolut eniga, men beslutsprocessen ska ha varit deliberativ. Det är i en sådan pro-
cess som de bästa riktiga besluten fattas (se citatet sidan 42). 
 För det andra säger B att problemet också bottnar i det politiska systemet som sådant. Det 
sätt på vilket B beskriver det här får mig att tolka det på nytt som ett uttryck för en deliberativ 
demokratiuppfattning. Om det åligger majoriteten att försöka tillämpa en viss ödmjukhet inför 
besluts- och kunskapsprocesser, säger utsagan för övrigt att det finns bättre eller sämre villkor 
för majoriteten att utveckla och tillämpa en förment mera deliberativ beslutsprocess. 
 
 – Det är svårt för minoriteter att hävda sig, i och med att det är ju trots allt en minoritet. 
[…] Framför allt med det politiska systemet vi har i Sverige, så är ju ”störst bäst”, störst 
bestämmer mest. Största parti söker sig till den största folkmassan, eller den största med den 
typen av åsikter och försöker driva dom. Och då blir dom ju lite åsidosatta – minoriteter. […] 
Men å andra sidan kan majoriteten vara snäll mot minoriteten … och visa sitt dåliga samvete 
– och på det viset hjälpa. […] Sverige i sig självt har ju försökt i alla fall, mycket mer på se-
nare år, att plocka fram minoriteter som minoritetsspråk och såna här bitar. Men det kan 
behöva göras mycket mer. 
  
Demokrati definieras här i termer av å ena sidan majoritetens bereddvillighet, och å den andra 
en helhet som tycks vara större än summan av delarna. Majoritet och minoritet behöver var-
andra för att skapa hållbara beslut, och den här förutsättningen hänger på majoritetens välvilja 
och på huruvida en deliberativ beslutsprocess är tillämpad.  
 På ett par punkter överensstämmer sättet på vilket intervjuperson D beskriver att samhället 
ska förhålla sig till minoriteters intressen, åsikter och behov med sättet på vilket det beskrivs 
med en populistisk demokratiuppfattning. Enligt den senare är majoritetsprincipen ett funda-
ment för demokratin. Principen innebär för minoriteter att deras frihet balanseras med hjälp av 
att vissa grundläggande fri- & rättigheter i samhället garanteras. På så sätt ska de kunna främ-
ja sina intressen. Det är svårt att säga hur samhället ska förhålla sig till dem, enligt D, men 
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  – I demokratin ligger det ju att minoriteter har rättigheter också, att även dom ska få sin 
beskärda del av den stora demokratin, om man säger så. 
 

Även om det inte alltid lyckas vore friheten ”i alla händelser mindre, om minoriteter finge 
begränsa majoritetens frihet. Om majoriteten får avgöra är fler nöjda än missnöjda” (Linden-
sjö, 2003, s. 125). Intervjuperson D vet inte hur man ska göra för att alla ska känna sig nöjda, 
men det verkar åtminstone inte rätt att minoriteter skulle komma före majoriteten: 
 

 – Men samtidigt får det ändå vara någon balansgång, för minoriteter kan ju liksom inte få 
styra över, eller ta överhanden, om man säger, för då blir det ju inte demokratiskt för övriga 
landet. […] Jag vet inte hur man ska göra för att alla ska bli nöjda. 
 

Intervjupersonernas svar på hur samhället ska förhålla sig till minoriteters intressen, åsikter 
och behov är inte enkla, av utsagorna att döma. Frågan är kanske inte enkel heller. Det allra 
mest kritiska tycks emellertid vara hur samhället som demokrati ska förhålla sig till åsikter 
och intressen som går emot dess former och värderingar, det vill säga antidemokratiska ele-
ment och rasistiska åsikter. Emedan C har svarat med att ge upp frågan, har de andra perso-
nerna stannat vid att försöka svara på minoritetsfrågan generellt. Min tolkning är att intervju-
personerna har rätt så stora problem eller svårigheter med att svara på minoritetsfrågan gene-
rellt, och speciellt svårt med att svara på hur att förhålla sig till tankar och åsikter som s a s 
ingår i en annan diskurs än demokrati. Detta är förmodligen kanske föga överraskande eller 
föga unikt för intervjupersonerna i den här undersökningen. Resultatet tarvar dock en diskus-
sion till vilken jag kommer i kapitel 6. 
 
5.3. Beslutsfattande 
 
Inom området för beslutsfattande uppfattar jag det som att intervjuperson D skiljer sig både 
från tidigare uppfattning och från övriga intervjupersoner. Det märks framför allt i synen på 
kompetens. I det här kapitlet återkommer frågan om kompetens som en förutsättning för de-
mokrati oftare än i tidigare kapitlen. Framför allt handlar det om vilken syn på sakkompetens 
och etisk kompetens som intervjupersonerna har. Det vill säga, i vilken mån är politisk sak-
kunskap och förmåga till rationellt tänkande och handlande en förutsättning för demokratiskt 
deltagande; respektive hur stor betydelse har det att inse det allmännas intresse för att kunna 
vara aktivt deltagande i en demokrati? 

Ytterligare två aspekter av området för beslutsfattande tar jag upp i det här kapitlet. I det 
ena fallet handlar det om skillnader i synen på beslutssammanhang. Ett återkommande möns-
ter är att intervjupersonerna skiljer på beslut som ligger närmare ett lokalt eller regionalt in-
tresse, från beslut som gäller samhället i stort. Och beroende på vilken typ av lagar som ska 
stiftas kan beslut tas antingen inom riksdag eller med folkomröstning. 
 I det andra fallet handlar det om hur intervjupersonerna ser på möjligheter och svårigheter 
med att vara aktivt deltagande i en demokrati. Generellt sett talar de om möjligheter och svå-
righeter som beroende både på den enskilda individen och på det strukturella sammanhanget. 
Här som annars återkommer synen på vad kompetens har för betydelse. 
 Ett bra kännetecken på vilken demokratiuppfattning jag tycker att intervjuperson D ger 
uttryck för i sammanhang av beslutsfattande, är hur D definierar gränserna och möjligheterna 
för demokratiskt engagemang. Anledningen till att inte alla människor verkar värdera politiskt 
deltagande menar D vara bristen på information och kunskap. Identifierat som ett strukturellt 
problem menar D att det finns inneboende möjligheter hos var och en i allmänhet att kunna 
delta aktivt i beslutsfrågor som rör både egna och gemensamma angelägenheter. Det handlar 
om villkorliga förutsättningar: 
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 – Dom känner nog att dom inte kan påverka så mycket, kanske. Att man inte är tillräckligt 
insatt tror jag egentligen är den största orsaken, och är man inte tillräckligt insatt, så vet man 
inte riktigt vad man kan göra heller. Ja, »skit samma», ungefär. Det tror jag är den största, 
att man inte är insatt, som medborgare. 
 

I en radikal demokrati värderas sakkompetens som mycket viktigt för deltagande i en demo-
krati. Tilliten till att alla samhällsmedborgare har förmåga att delta i beslutsprocesser och po-
litiskt arbete är hög. Dock uttalar sig D på ett sätt som får mig att tro att D inte uppfattar radi-
kal demokrati som ett alternativ i ett modernt land som till exempel Sverige, eftersom det 
skulle vara praktiskt omöjligt. 
 

 – Man skulle ju kunna ha någon variant där dom tar hänsyn till att man alltid får lämna in 
någon åsikt, men det skulle ju ta alldeles för lång tid, det skulle inte funka ändå. 9 miljoner 
åsikter… 
 

Som ett alternativ förespråkar D att till exempel lagstiftning och val av beslutsfattare sker med 
folkomröstning. D anser att visserligen kräver vissa beslut att en speciell sorts kunskap eller 
kompetens finns till hands, men det tar inte ifrån att gemene man kan ha en åsikt. Dessutom är 
det svårt att på förhand kunna avgöra vilken kompetens eller kunskap det bör handla om. I 
enlighet med detta tycker D att en folkvald politiker måste vara noga med att följa och efter-
leva innehållen i våra grundlagar. Demokratin i vårt land är i hög grad baserat på våra grund-
lagar, och det är därför som det är så viktigt. Visserligen kan inte grundlagar ändras hur som 
helst, men D tycker att en demokratisk ledare, 
 – den ska ju liksom gå i folkets anda, om man säger. 
 Intervjuperson D efterfrågar samtidigt mer information i samband med omröstning och val 
av politiker och politiska partier. I synnerhet mer information om vad dessa har för avsikt att 
åstadkomma och lägga pengar på. Jag tycker att dessa önskemål och de föregående reserva-
tionerna stämmer väl överens med den populistiska demokratiuppfattningen. Enligt den ska 
”majoritetsbeslut förment kunna ta till vara på det som är allmänintresset”, och en viss grad 
av sakkompetens är delvis en förutsättning för demokratiskt deltagande (jfr tabell 3.2). Statens 
viktigaste uppgift är att garantera grundläggande fri- och rättigheter. 
 Vidare framstår det som tydligt att även synen på intressekompetens stämmer överens med 
den populistiska demokratiuppfattningen. Enligt den populistiska demokratiuppfattningen bör 
beslut fattas med majoritetsval. Principen om majoritetsval motiveras av att alla har rätt att få 
sina intressen övervägda och att ingen känner dem bättre än han/hon själv (tabell 3.2). Synen 
på intressekompetens är med andra ord att samhällsmedborgare i gemen i hög grad vet bäst 
själv om sina egna intressen. Jag tycker att intervjuperson D delar den här uppfattningen när 
D svarar på hur beslut som berör den enskilda samhällsmedborgaren bör fattas: 
 

 – Rent spontant så tycker man att självklart ska man få kunna lägga in sitt veto, åtminstone 
någon form av omröstning eller val, alternativ att välja mellan.  
 

Apropå fördelningen av tiden för föräldraledighet heter det: 
 

 – Det måste varje enskild individ få bestämma själv vilket man ska göra. Okey, du får al-
ternativ att välja (…), om du eller den andra föräldern ska vara hemma. […] Om man nu ska 
få ett rättvist samhälle, så är det ju svårt att få rättvisa alternativ. (…) Jag tycker inte att det 
är jämlikhet att alla ska göra 50/50, utan jämlikhet ligger i att man själv får välja. 
 

I min tolkning av hur intervjuperson D, i föregående avsnitt, uttalar sig om fri- och rättigheter 
och om relationen mellan kollektiv och individ, tyckte jag mig kunna se överensstämmelser 
med kriterier för den kommunitära demokratiuppfattningen i flera fall. I den här uppsatsen 
tolkas det som en uppfattning om demokrati som participativ. I den teoretiska tolkningen lig-
ger det också att det finns en spännvidd mellan en liberalt förankrad uppfattning om demokra-
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ti, och en uppfattning av kommunitär karaktär. Det vill säga, att ju fler kriterier för den repre-
sentativa demokratin som en intervjuperson uppfyller, desto mer troligt skulle det vara att den 
ger uttryck för en liberal syn på samhälle och demokrati. Det gemensamma bör ledas med så 
få och lite inskränkningar som möjligt av den individuella friheten. Och vice versa, ju fler 
kriterier som uppfylls för den participativa och deliberativa demokratiuppfattningen, desto 
mer av en gemensam ledning av samhälle och liv. 
 I det här kapitlet, om beslutsfattande och kompetens, tycker jag mig emellertid kunna se att 
intervjuperson D uttalar sig mer i överensstämmelse med en liberalt förankrad uppfattning om 
demokrati. Jag tolkar det som så, att medan relationen mellan individ och kollektiv har upp-
fattats som någonting relativt allmänt, och därmed lättare att tänka på som en balansgång mel-
lan gemensamt och individuellt, blir det mer kritiskt när frågan om beslut ska besvaras. Som 
om att D bekände färg när det väl gäller. Jag har inte för avsikt att tolka utsagorna av D som 
uttryck endast för en representativ demokratiuppfattning. Jag tror dock att skulle vara rimligt 
att anta att intervjuperson D i allmänhet har en mer liberal än en kommunitär syn på liv och 
samhälle. 
 
5.3.1. Sammanhang och typ av beslut 
 
I analysen av utsagorna av intervjuperson B har jag tidigare beskrivit att det finns överens-
stämmelser med kännetecken för en deliberativ demokratiuppfattning. När det gäller ämnet 
för det här kapitlet återkommer det i hur B tänker om gränserna för demokratiskt beslutsfat-
tande i Sverige. Det finns även överensstämmelser med hur B återger tankar på intressekom-
petens. Det betyder emellertid inte att intervjuperson B har en enkel demokratiuppfattning. 
Som det framkommer nedan är det relevant för intervjupersonerna A, B och C att göra skill-
nad på olika sammanhang av beslut. För B gäller det att inte alla beslut som berör Sverige 
måste fattas på statsnivå. Med samhället som bestående av olika regioner med olika närings-
förutsättningar borde beslut som berör det kunna fattas av regionen själv och utan inblandning 
av staten. Skälet är enkelt. Det är att kompetensen att veta bäst själv om sina egna näringsin-
tressen är större i regionen än på statsnivå. Statens uppgift är inte förlegad men borde avgrän-
sas till att endast övervaka att inte någonting går överstyr. 
 

 – Det borde ligga mer makt på det lilla samhället att bestämma [näringspolitiken], men 
naturligtvis med inblick, så att det inte går överstyr, från staten. 
 

Utsagorna korresponderar med kriterierna för en libertär demokratiuppfattning. Det bästa 
sättet att skydda allas vitala intressen är enligt denna uppfattning endast att genom statens 
försorg upprätthålla lag och ordning. Det kan för övrigt tolkas som att det implicit finns en 
tilltro till och förväntan om att det finns en inte obetydlig grad av kompetens att veta bäst själv 
om sina egna intressen. Emellertid visar utsagorna också att B har en uppfattning av participa-
tiv karaktär. Fördelningen av beslut till regionala entiteter är en idé som stämmer överens med 
hur beslutsfattande definieras enligt en kommunitär demokratiuppfattning. Enligt den är det 
inte möjligt att fatta riktiga beslut utanför en viss gemenskaps traditioner, värden och ideal. 
Med tanke på hur B identifierar att varje område bäst själv känner sina intressen och förutsätt-
ningar kan det tolkas som i viss mån överensstämmande med denna uppfattning. 
 Ett annat område för beslutsfattande är lagstiftning. Enlig B kan lagar för till exempel brott 
och straff stiftas på regerings- och riksdagsnivå, medan ändringar av grundlagen bör ske ge-
nom folkomröstning. B ger med andra ord uttryck för både participativ och representativ de-
mokratiuppfattning. B talar om lagstiftning i termer av vikt och storlek. Ju större eller tyngre, 
desto mer väsentligt med en participativ beslutsfattning. 
 

 – Det beror på vikten av lagen. Är det mindre lagar som inbrott o s v, så kan man gott och 
väl ta det på normal nivå – regering, riksdag (…) Däremot, är det stora bitar som yttrande-
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frihet, tryckfrihet – ja, dom stora grundlagarna – så tycker jag att det är jättebra som det är 
att folket måste säga till en gång emellan. 
 

På frågan om hur beslutsfattare ska utses svarar B att det bör ske genom anonyma val med 
jämlik omröstning. Det är inte självklart att gränserna för röstberättigande är tillförlitliga, men 
de är åtminstone inte orimliga. Samma uppfattning har B om det politiska systemet i stort. Det 
är inte fulländat som sådant, men tillräckligt tillförlitligt för att vara acceptabelt. Det här är en 
uppfattning som stämmer bra överens med den populistiska demokratiuppfattningen. I synen 
på etisk kompetens, är det enligt den populistiska uppfattningen möjligt att majoritetsbeslut 
kan vara tillräckligt demokratiskt tillfredsställande. 
 

– Det tar tid naturligtvis, det är inte som i en diktatur där man säger att ”så ska det vara” 
– men det blir mer genomarbetat, och felen rättas till – både på gott och ont – när fler partier 
ska samarbeta. (…) Det blir aldrig det där distinkta ”så ska det vara”, utan ”gör lite som ni 
vill”, du kan tolka det lite hur du vill. […] Beslutsfattande står mellan det snabba enkla beslu-
tet – diktaturen – till utdragna 5-10 års perioder när dom ska jämka fram och tillbaka, bara 
för att få fram så det ska passa så många som möjligt, fast resultatet i sig själv kanske blir 
något bättre för du trampar inte så många på tårna. 
 
B säger sig inte sakna vad som skulle kunna kallas för en radikal demokrati, men tycker ändå 
att dagens system kunde ha radikaliserats en smula. Till exempel på kommunnivå vore det bra 
med en öppnare debatt än idag. Det skulle innebära å ena sidan att politikerna blev bättre på 
att lyssna och ta till sig argument och synpunkter från allmänheten, och å den andra att geme-
ne man fick bättre tillfällen att ge sina synpunkter på de aktuella sakfrågorna. Det är även 
viktigt att politikerna sinsemellan blev mer ödmjuka. Demokratiskt tillfredsställande beslut 
fattas inte bara av ett tillräckligt stort antal deltagande, utan även av att varje enskild politiker 
och deltagare har låtit sig inspireras eller påverkas av åsikter, tankar och argument. 
 Det skulle kanske kunna tolkas som att B motsäger sig själv i utsagorna om beslut på kom-
munnivå och i övriga fall. Å ena sidan talas det för en participativ demokratiordning, eller till 
och med en deliberativ, och å den andra talas det för en demokratiordning av representativ 
karaktär. Enligt min uppfattning är det dock tal om en paradox. Det handlar istället om en 
dynamisk demokratiuppfattning. Den ena uppfattningen behöver inte nödvändigtvis utesluta 
den andra. Det är dock min tolkning också att medan B anser det representativa demokratisy-
stemet vara rimligt och tillförlitligt i sig, såsom det är i Sverige, anser B även att det vore rätt 
och riktigt med en utveckling av systemet som sådant mot ett inslag av mera deliberativ ka-
raktär. 
 
5.3.2. Kompetens 
 
Det kanske mest intressanta exemplet på att B talar om demokrati som en deliberativ besluts-
process är hur B talar i termer av vad kompetens betyder. I citatet närmast nedan finner jag 
kännetecken på en deliberativ demokratiuppfattning när B uttalar sig på ett sätt som jag tycker 
reflekterar både intresse, sak- och etisk kompetens. De kriterier jag har beskrivit i tabell 3.2 
för hur kompetens värderas med en deliberativ demokratiuppfattning, gör gällande att det är 
fullt möjligt att veta (bäst) själv om sina egna intressen, men att det viktigaste är att i delibera-
tiva samtal kunna komma fram till vad som kan vara i allas intresse. Det implicerar att etisk 
kompetens har stor betydelse för att kunna vara aktivt deltagande i en demokrati, och att sak-
kompetens är av betydligt värde. Jag skulle vilja säga att B omtalar sakkompetens som i det 
närmaste en förutsättning för etisk kompetens. Det vill säga, etisk kompetens förutsätter en 
visst mått av förmåga att kunna tänka och handla rationellt. Samtidigt uttalar sig B om att det 
förvisso är möjligt att veta själv om sina egna intressen, men att det i mer eller mindre delibe-
rativa samtal är viktigt att komma fram till vad som är i allas intresse: 
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– Bara för att jag tycker en sak här, att ”så här tycker jag att vi ska göra”, vad innebär det 
då i led nummer två? Vad kör jag över? Och vad innebär det här för nackdelar? Jag inser att 
inte ens politikerna är objektiva i den mån att dom ser fördelar och nackdelar med alla saker 
som dom gör. Bara för att jag brinner för en sak, så måste jag ju personligen vara så pass 
nykter och se ”vad är nackdelarna med detta”. Och det tycker jag, det är jättesvårt, och det 
är ju just därför det är så bra med så många olika människor som tycker så olika. För då kan 
jag, om jag är så pass, ja, ödmjuk själv att ta del och lyssna på dom andra – och få ”vad är 
negativt med detta?” – och kunna ta till mig det. Och även då kunna förklara för dom varför 
jag tycker att det är så bra med det. Sen får vi väl komma fram till någon lösning. Det är det 
som är demokrati för mig. 
  
Jag har tolkat utsagorna av intervjuperson B som ofta överensstämmande med den liberala 
demokratiuppfattningen. Samtidigt som den individuella friheten ska vara betydande, är det 
väsentligt att samhälle och stat skapar förutsättningar för alla att utvecklas oavsett av vilka 
ekonomiska och sociala villkor som föreligger. Vad beträffar beslutsfattande har jag i ett par 
fall funnit skäl att tro att B delar en mer populistisk demokratiuppfattning. I överensstämmelse 
med teorin för övrigt i den här studien, finns det alltså anledning att tro att B har en så kallat 
representativ demokratiuppfattning. Men som det också har framkommit finns det utsagor 
som tyder på en önskan om ett bredare och djupare deltagande i det gemensammas affärer. 
Det betyder en överensstämmelse med den participativa demokratiuppfattningen. Slutligen 
har jag funnit inslag som jag även har tolkat som överensstämmande med den deliberativa 
demokratiuppfattningen. 

Det framstår som klart att även intervjuperson A och C har olika uppfattning om beslutsfat-
tande beroende på vilket sammanhang det ska gälla. Ju mer ett beslut har med närområdet att 
göra – kommun- eller kommundelsnivå – desto mer borde en participativ demokratiform gäl-
la. Både A och C verkar emellertid mena att beslut på statsnivå, eller som berör samhället i 
stort, inte behöver fattas med mer än utifrån en representativ form av demokrati. Mest berör 
de dock frågan om beslutsfattande på kommun- och kommundelsnivå. Båda har positiva erfa-
renheter av demokrati på den här nivån. Det vill säga, de värderar möjligheten till inflytande 
över lokala gemensamma angelägenheter som positivt. Om det inte är enkelt att delta i demo-
kratiskt arbete, är det åtminstone positivt att få uppleva det. 
  Det är emellertid svårt att utifrån utsagorna direkt kunna utläsa huruvida en deliberativ 
demokratiform kommer till uttryck. Det vill säga, huruvida erfarenheten av participativ de-
mokrati på kommun- och kommundelsnivå även har implicerat beslutsprocesser av direkt 
deliberativt snitt. Det går kanske bara att spekulera över det här, men utifrån utsagorna av 
intervju med A och C vill jag ändå kunna härleda att de verkar stå på gränsen till en erfaren-
het av och uppfattning om deliberativ demokrati. I nästa kapitel om demokrati i undervisning-
ens praktik tycker jag mig kunna finna flera belägg i utsagorna för en demokratiuppfattning 
av deliberativt snitt, men i det här kapitlet handlar det om att A och C endast skulle ha ett ru-
diment av det här. Å ena sidan har båda erfarenhet av nära kontakt och utbyte av lokala poli-
tiska representanter, och å den andra önskar båda att kontakten kunde utvecklas vidare. Det 
märks bland annat på hur A och C uttalar sig om demokratins möjligheter och begränsningar. 
Det är till exempel mycket eller väldigt viktigt att de folkvalda politikerna är bereddvilliga att 
lyssna och ta till sig vad samhällsmedborgarna har att säga. Det är vad förtroendet bygger på. 
Och kanske en förklaring av vad perfekt innebär. Intervjuperson C: 
 

– Jag menar, ska man representera Sverige och vara en som fattar beslut, så vill ju alla att 
man ska vara perfekt och det är väl omöjligt att vara. Sen tycker jag väl också att politiker 
ska vara mer perfekta än gemene man. Raseras det, så mister man förtroendet. 
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C säger sig vara medveten om att ingen människa är fri från att göra misstag, eller från att ha 
fel och brister, och att det är avståndet mellan väljare och vald som gör att det är så känsligt. 
Ju större avstånd, desto mer blir förtroendet för det politiska systemet lidande när någon av de 
förtroendevalda begår misstag. För att kunna vara aktivt deltagande i en demokrati ställer in-
tervjuperson C rätt så höga krav på förmågan att inse det allmännas intresse. 
 

– Det måste ha rätt stor betydelse; eftersom allmänheten ska beteckna oss medborgare. 
Det är ju där det ska grunda sig på något sätt. 
 

Av en folkvald politiker krävs det 
 

– Lyhördhet; han ska vara vänlig. Att man tar allting på allvar. [Vem] det än kommer ifrån 
så ska en politiker ta det på allvar. (…) Det är ju ändå en människa som står bakom tankarna 
och åsikterna. (…) Det ska vara ärligt. Ja, lyhörd och vänlig kanske går in i varandra.  
 

I min tolkning av hur C ser på demokratins förutsättningar och villkor, är etisk kompetens en 
möjlighet för att systemet ska få balans. Ju större bereddvillighet och förmåga de förtroende-
valda har att inse det allmännas intresse, desto större möjlighet att demokratins begränsningar 
blir kompenserade för. Konkret betyder det att politiker bör kunna överväga i stor utsträck-
ning vad andra har att säga. Deliberation skulle kunna tolkas som ett sätt att radikalisera sy-
stemet för en gemensam politik. 
 En annan tolkning är att utsagorna skulle avspegla en projektion av den deliberativa idén 
på de folkvalda politikerna. Med mindre än att det ännu inte finns några förutsättningar för en 
”deliberativ demokrati”, är det möjligt att åtminstone drömma om eller önska sig en politiker 
med god förmåga att lyssna på och överväga alternativa åsikter, tankar o s v. 
 Mycket av innehållet i utsagorna av C i det här fallet stämmer överens med hur intervju-
person A har uttalat sig om demokratins möjligheter och gränser. Även A betonar betydelsen 
av lyhördhet och respekt. Jag finner dock att utsagorna av A uppfyller fler kriterier för vad 
som skulle kunna kallas för en deliberativ demokratiuppfattning. Det finns alltså fler ord, tan-
kar och uttryck som jag finner överensstämmande med det här. Intervjuperson A betonar i 
flera sammanhang betydelsen av kommunikation. Det skulle kunna liknas vid att A efterfrågar 
en hög grad av kommunikativ kompetens i politiska spörsmål och demokratiska sammanhang. 
Intressant nog lyfter A fram och hävdar att beslut inte alltid måste fattas utifrån en total enig-
het mellan deltagarna. Det är dock inte utan att ett villkor har uppfyllts. Det sätt på vilket A 
beskriver det får mig att tänka på den deliberativa demokratiformen. Enkelt uttryckt handlar 
det om att beslut har föregåtts av en deliberativ diskurs med utpräglat rationella argument som 
en del av kärnan av kommunikationen. Oavsett enigheten bakom ett beslut, är det demokra-
tiskt riktigt om det har föregåtts av tydliga deklarerade argument och att inte någon uteslutits 
från att ta del av och förstå dem. Intervjuperson A 
 

– Gränsen för demokrati går väl egentligen när man kör över någon annans åsikter, utan 
att kunna förklara varför, utan att kunna tala om att ”jag anser att så här är det, därför 
att…” […] Överhuvudtaget tror jag att det fungerar människor emellan att man är tydlig, att 
man kommunicerar, annars finns det ju inte någon möjlighet att det ska kunna fungera […] 
Respekten för varandra ligger ju där, du lyssnar, du accepterar… däremot så behöver du inte 
dela åsikterna, men att man lyssnar och att man accepterar på något sätt. […] Det är ju skill-
nad om någon bara säger ”nä…” och sen får man liksom ingenting mer. Då är man ju av-
snoppad, då finns man ju inte.  
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5.4. Uppfattningar om relationen mellan biologi och demokrati 
 
Det finns ett allmänt men intressant intryck av hur intervjupersonerna talar om relationen mel-
lan biologi och demokrati. Det är något av en paradox. I allmänhet är det ingen av intervju-
personerna som direkt återger kopplingar mellan biologi och demokrati, men åtminstone indi-
rekt gör dem det. Det skulle kunna liknas vid en intuitiv uppfattning. De härleder kopplingen 
utan att direkt tänka på det. I något fall tycks emellertid kopplingen vara något mera medve-
ten, men det allmänna intrycket är att kopplingen har en intuitiv prägel.  
 I det här kapitlet återger jag exempel på hur intervjupersonerna talar om relationen mellan 
biologi och demokrati i två hänseenden. Det ena gäller hur de uppfattar relationen i allmänhet, 
och det andra om hur de tänker på den i en pedagogisk praktik. Flera av exemplen är gemen-
samma för intervjupersonerna, t ex genmanipulation, miljöfrågor och samlevnadsfrågor. 
  Det andra allmänna intrycket av intervjupersonernas utsagor skulle jag också vilja kalla 
för ett slags paradox. I första hand handlar det om att deras allmänna demokratiuppfattningar, 
så som jag identifierade dem i föregående kapitel, blir alltmer radikaliserade. I min tolkning 
får de innebörden av alltmer deliberativt föregångssätt. Implikationerna av innehållen i biolo-
giskt ämnesstoff kan inte överlämnas enbart till oberoende auktoriteter att svara på. Alla sam-
hällsmedborgare behöver lära sig att ta ställning till dem. Samtidigt som eleverna i skolan har 
att lära sig biologiskt ämnesstoff som kan ha vittomfattande implikationer för samhälle och 
liv, behöver de lära sig att ta ställning och kritiskt granska premisser och innebörder av olika 
kunskapsanspråk. Intervjupersonerna i undersökningen säger sig också tycka att elever har 
rätt och möjlighet att delta i diskussioner som berör detta, och att förkunskaper inte är den 
yttersta förutsättningen för det. Samtidigt framhåller de vikten av goda förkunskaper för att 
kunna ta ställning och rådbråka sin hjärna. 
 
5.4.1. Samtal och kunskap 
 
Jag tycker att det är en rimlig slutsats att beskriva synen på diskussion och förkunskaper som 
ett spänningsförhållande eller som en paradox. Diskussion och förkunskaper är inte alltid nöd-
vändigtvis varandra uteslutande. Kanske kan det delvis förklaras med att biologiskt ämnes-
stoff i vissa fall föregriper etiskt ställningstagande och vice versa. Den biologiska kunskapen 
är inte hel utan ett visst mått av etiskt övervägande. Det paradoxala kommer fram i en utsaga 
om till exempel vikten av att diskutera genteknikens möjligheter och risker ur ett etiskt per-
spektiv. Intervjuperson A: 
 

– Jag anser att det är viktigt att man diskuterar, däremot så kanske det inte är så viktigt att 
ha den 100 procentiga kollen på hur det faktiskt fungerar – det är det som ligger i biologikur-
sen; hur det faktiskt fungerar, hur dom praktiskt förändrar generna. Men att kunna se sam-
manhanget, att kunna diskutera, det är absolut viktigt. Och förstå, att man kan ställa till en 
himla massa – både positivt och negativt. 
 

I vissa utsagor kan det förefalla som att intervjupersonerna säger emot sig själva. Ibland häv-
dar de att eleverna kan diskutera oavsett förkunskaper, och ibland att förkunskaper nästan är 
en förutsättning för att kunna diskutera. Det är väl kanske ingen orimlig tolkning att hävda att 
intervjupersonerna kanske är eller känner sig lite kluvna ibland. Emellertid tycker jag att i ett 
övergripande perspektiv är det fråga om ett spänningsförhållande eller en paradox. Jag finner 
för övrigt en del stöd för den tolkningen i hur både sakkompetens och etisk kompetens värde-
ras med en deliberativ demokratiuppfattning. 
 Enligt en deliberativ demokratiuppfattning är sakkompetens en förutsättning av stor bety-
delse för demokratiskt deltagande (jfr tabell 3.2). Förmågan till rationellt tänkande och hand-
lande är i hög grad en förutsättning, medan kunskap ses som i sammanhanget vara av stor 
betydelse. Politisk sakkunskap är kanske inte en absolut förutsättning, men kunskap ses som 
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en faktor i sig av betydande vikt för demokratiskt deltagande. Samtidigt värderas förmågan 
till rationellt tänkande och handlande som en möjlighet att utveckla. 
 Ett av exemplen i kapitel 5.1 om hur intervjuperson A uppfattar relationen mellan individ 
och kollektiv handlade om könsroller. För att kunna ha ett ledigare förhållande till de roller 
som gäller för dagen, handlar det enligt A om att medvetandegöra dem och reflektera över 
vad det är man vill. Jag tolkade det som ett exempel på att A uttrycker en deliberativ demo-
kratiuppfattning. Exemplet närmast nedan visar att A kopplar ihop det för egen del med de-
mokrati. Det återger även att A tror att sakkompetens har bäring på demokratiskt deltagande. 
Kunskap, och förmåga till rationellt tänkande och handlande, har betydelse för att demokratin 
ska utvecklas eller konsolideras. 
 

– När det handlar om relationer människor emellan, då kommer man till demokrati; ”vem 
har bestämt detta”, ”varför är det så här?”, ”varför tycker vi så här?” Det vi pratade om 
innan, könsrollerna, för det ligger ju där. Det går ju liksom i vartannat alltihopa. […] Demo-
kratin, i grundbetydelsen, hurdant det fungerar ute i samhället, det kommer in där. 
 

Intervjuperson A tvekar dock över huruvida ämnesstoffet som sådant har demokratiska impli-
kationer. Kanske är det istället den enskilda läraren det beror på. Det vill säga, ämnet sex & 
samlevnad med inriktning på till exempel könsroller har inga demokratiska implikationer utan 
att det är någon som tillämpar en sådan didaktik. I min tolkning är det dock ingen motsättning 
häremellan. A visar att det finns ett innehåll som innebär en möjlighet att koppla det till de-
mokrati. I ett annat ämne finns det kanske inte någon möjlighet alls. När det finns en möjlig-
het beror det förvisso på didaktiken för övrigt om det finns en direkt koppling till demokrati. 
 Förutom sakkompetens har etisk kompetens betydelse. Med min tolkning av deliberativ 
demokratiuppfattning har etisk kompetens stor betydelse för att någon ska kunna vara aktivt 
deltagande i en demokrati. Förmågan att inse det allmännas bästa utesluter dock inte kunskap 
om sig själv och sina egna intressen. De är snarare kompletterande eller varandras förutsätt-
ningar. I rationell diskurs mellan fritt ingångna samtalspartners utvecklas lösningar för det 
gemensammas bästa som återspeglar överväganden av individuella behov (jfr tabell 3.2). 
Från kunskap om vad vi kan och känner till är det frågan om vad vi vill. Vad är det mest håll-
bara i tid och rum? Intervjuperson A beskriver att i relation till demokrati måste genteknikens 
möjligheter och risker tas under allvarligt övervägande för att inte lämnas åt en kanske annars 
blind makt. Vetenskapen bär inte nödvändigtvis på en etisk komponent i sig själv. 
 

– Vetenskapens förmåga att praktiskt kunna förändra, att kunna plocka ut och särskilja 
mot den etiska principen: ”vad är etiskt att göra? Vad är medmänskligt att göra?” Eller med 
djuren: ”är det etiskt att göra så här?” Vetenskapen/vetenskapsmännen har ju förmåga att 
göra väldigt mycket mer, än vad vi etiskt vill att dom ska göra. Ja, t ex klona människor, ”vill 
vi att dom ska klona människor?” 
 

Intervjuperson C tar miljöämnet som exempel 
 

– Om man tänker miljömässigt så är det ju viktigt för eleverna, jätteviktigt för eleverna att 
förstå, hjälpa dom att förstå vidden utav problematiken – att man inte alltid kan tänka på sig 
själv och att sätta sig själv i centrum, utan att man måste tänka vidare. 
 

Även om C kan återge en koppling mellan biologiskt ämnesstoff och demokrati, är det inte 
direkt i termer av deliberation. Det innehåller dock referenser till å ena sidan vikten av etiska 
perspektiv och å den andra vad biologisk kunskap har för betydelse i en vidare kontext. I en 
annan utsaga associerar C emellertid till en process av överväganden som C tycker sig kunna 
se i både biologisk kunskapsutveckling och demokrati. 
 

– Biologi är ju rätt influerad av att man testar hypoteser och fastställer (…) och det är ju 
precis samma sak inom demokratin, att man formar olika frågeställningar och sånt (…) och 
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det är ju likadant som man gör med biologin – man formar till någon form utav sanning till 
någon annan som säger ”nämen, det här går inte, vi måste göra så här och så här”, och 
samma sak gäller med demokrati – känns det som – att den är ständigt formbar, föränderlig. 
 
Sammanfattningsvis, så här långt, går det att se hur diskussion, samtal, vissa förkunskaper och 
etiska perspektiv bildar en helhet som jag tycker återspeglar hur intervjupersonerna uppfattar 
relationen mellan biologi och demokrati. Jag menar inte att jag förment har identifierat en hel 
uppfattning. Jag menar dock att jag tycker mig kunna identifiera en uppfattning som är dyna-
misk och som tillskriver biologi och demokrati utvidgade betydelser. Det tycks dock även bli 
tydligt att det sätt på vilket intervjupersonerna har talat om demokrati tidigare, blir förändrat. I 
den mån det har funnits några liberala demokratiuppfattningar har de till stor del förskjutits. 
Intervjupersonerna talar om relationen mellan biologi och demokrati på ett sätt som leder tan-
ken till innehållen i participativ och deliberativ demokrati. 

I jämförelse med till exempel libertär demokratiuppfattning är skillnaden att enligt denna 
uppfattning är frihet sin egen ordning och gemenskapen inte större än ett implicit avtal mellan 
medborgarna om att leva i fred och frihet med varandra. Den här uppfattningen om gemen-
skap och frihet tycks inte vara särskilt förenlig med hur A och C har återgett relationen mellan 
biologi och demokrati. För att tala klarspråk: frihet är inte sin egen ordning. Samhällsmedbor-
garna måste komma varandra mycket närmare i överväganden av vilka mål och värden som 
ska gälla. Endast ett implicit avtal riskerar att lämna följderna av miljöslitage, genmanipula-
tion och könsroller ödesdigra. 

Även i jämförelse med demokratiuppfattningar som värdesätter gemenskapen mer än eller 
lika mycket som medborgerlig frihet, finns det skillnader. Kunskap och kritiskt tänkande är 
visserligen av betydelse för demokratiskt deltagande, men har inte ett eget värde utanför ge-
menskapens traditioner, normer och ideal. En sådan uppfattning om demokrati identifierade 
jag framför allt när C och A talade om medborgerliga fri- och rättigheter. Den kallas för kom-
munitär. Det förefaller som att A och C inte längre skulle vara beredda på att låta sakkompe-
tens endast stå i beroendeförhållande till gemenskapens traditioner, normer och ideal när det 
gäller frågan om miljö, könsroller och genmanipulering. Kanske skulle det vara nödvändigt 
med en process av överväganden av nya eller förändrade ideal, normer och värderingar för att 
kunna anta de utmaningar som är i fråga. 
 I jämförelse med den radikala demokratiuppfattningen är skillnaden att A och C inte förut-
sätter helt och hållet att alla kan delta i alla typer av beslutsbefogenheter. Även om de anser 
att alla kan vara med att påverka och diskutera, tycker de inte att till exempel biologiska frå-
gor kan besvaras hur som helst. Mitt intryck är att alla intervjupersonerna, alltså även B och 
D, föredrar att låta bli att lämna någonting åt slumpen när det gäller att koppla samman biolo-
gi och demokrati. Det vill säga, även om det till synes finns en paradox, eller ett spännings-
förhållande, i hur intervjupersonerna värderar deltagande och sakkompetens, verkar de tycka 
att det finns en gräns för hur mycket som kan lämnas okontrollerat. En utsaga av intervjuper-
son C uttrycker det närmast oreflekterat på frågan om huruvida alla behöver kunskap om 
genetik och genteknik. 
 

– Ja, man måste veta, man måste känna till det, för att vara insatt i den processen, i den 
diskussionen – tror jag – annars så blir det bara något oetiskt – fast det kanske inte alls är det 
i vissa delar. 
 

I det här fallet ter sig gränsen för vad som kan lämnas åt slumpen som inte särskilt vid. Enligt 
min uppfattning är svaret emellertid inte helt representativt för hur intervjupersonerna uppfat-
tar allt biologiskt ämnesstoff. Ibland är det okey att lämna gränsen vidare. Dock tror jag att 
intervjupersonerna menar att när det gäller elevers lärande i biologi är det viktigt att de inte 
bara får studera och delta i diskussioner och övningar i allmänhet, utan också får möjlighet att 
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överväga på så goda grunder som möjlighet vad som är rätt och riktigt. Med enbart en viss 
förkunskap är det okey att elever deltar i diskussioner som direkt eller indirekt berör relatio-
nen mellan biologi och demokrati, men företrädesvis ska förkunskapen vara så pass god att 
eleverna kan överväga möjligheter och gränser för till exempel genteknik och exploatering av 
miljön. Intervjuperson C tycker emellertid att förutsättningarna är olika på olika nivåer av 
utbildning. 
 

– Jag känner inte att skolan – alltså ämnena i sig – är lika viktigt på högstadiet som det är 
på gymnasiet. (…) Jag tycker att ämnet står mer i fokus på gymnasiet än vad det gör på hög-
stadiet. 
 
5.4.2. Värdegrund och biologi 
 
Oberoende av vilka förutsättningarna är för didaktiska val, uppfattar jag att intervjupersonerna 
i den här undersökningen återger relationen mellan biologi och demokrati både i allmänhet 
och specifikt inom undervisningens praktik som i hög grad densamma. Det vill säga, eleverna 
i skolan förvärvar biologisk kunskap i många fall genom en integrerad helhet av studier, öv-
ningar, diskussioner och etiska överväganden. Enbart individuella studier bildar inte en till-
fredsställande biologisk kunskap, lika lite som förutsättningslösa diskussioner. När enskilda 
studier kombineras med diskussioner, övningar och etiska överväganden bildas kunskap av 
mer tillfredsställande karaktär. I samband med att intervjuperson D förklarar hur å ena sidan 
genetik och å den andra idén om människors lika värde kan omsättas i den pedagogiska prak-
tiken, blir det ett tydligt exempel på det. Exemplet visar hur det skulle kunna se ut i slutet av 
en sådan process. 
 

– Man kan ju ta, om man tänker sig det genetiska, människors lika värde i demokratin. 
[…] T ex fosterdiagnostiks vara eller inte vara; man kollar positiv genetisk risk – eller nor-
malt eller inte. Och sen även det här med att producera nya organ – stamcellsforskningen – 
om kloning av en del, om kloning av människor kanske. […] I ett demokratiskt samhälle är ju 
alla lika värda på något sätt, och har rätt till åsikter, och ska man då bestämma vilka som ska 
få leva och inte leva och vilket sätt dom ska leva på; om dom kanske inte är tillräckligt bra så 
att man genetiskt ska förändra dom så att dom ska bli bättre människa och då kanske man 
kan styra in dom – i framtiden styra in dom – till att kanske vara på ett sätt, eller fungera på 
ett sätt, kanske tänka på ett sätt, och då har vi ju styrt in demokratin till någonting som inte är 
demokrati längre.  
 
Med utsikten av den här utsagan är det åter intressant att jämföra hur D tidigare förklarade sin 
syn på demokrati. Jag har uppfattat den som i hög grad överensstämmande med den populis-
tiska demokratiuppfattningen. Enligt den har principen om majoritetsval ett högt tillförlitlig-
hetsvärde. Majoritetsbeslut speglar förment det allmännas intresse, och varje samhällsmed-
borgare förväntas i hög grad vara medveten om sina egna intressen. I jämförelse med detta är 
den senaste utsagan av D något av en kontrast. Den innehåller inget som direkt utesluter möj-
ligheten av majoritetsval, eller som menar att majoritetsprincipen skulle vara fel, men jag 
tycker mig kunna tolka den som en uppfattning om att majoritetsval i princip löper risken av 
att fatta enfaldiga beslut. Den ger även till känna att majoritetsval inbegrep något slags ödes-
digert. En annan utsaga av samma intervjuperson speglar risken för att även ett annat villospår 
skulle vara förenat med majoritetsprincipen. 
 

– Man särskiljer vårt djursamhälle/människosamhället från alla andra växtsamhällen, att 
det på något sätt inte ingår, [eller] att växtsamhällena och djursamhällena inte ingår i den 
demokratin som vi har som människor. Man kan styra och ställa – vi sprider ut vårat samhäl-
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le och har våra lagar och regler och förhållande till varandra, men vi åsidosätter växter och 
djur; det är ingen koppling däremellan demokratiskt, tycker jag.  
 
Jag vill inte gå så långt som att hävda att D uttrycker en ny uppfattning om demokrati, eller en 
uppfattning som överdriver biologiskt ämnesstoff dess mening och betydelse. Dock tycker jag 
att det verkar rimligt att anta att D uttrycker en vidare betydelse av relationen mellan biolo-
giskt ämnesstoff och demokrati. Och betydelsen verkar alltså vara på två plan: dels på ett di-
daktiskt plan, och dels på ett politiskt filosofiskt plan. I den mån relationen mellan biologi och 
demokrati någonsin har varit enkel, har den upphört att vara det nu. Saker och ting är inte 
längre vad de var, eller vad de ser ut att vara. Kanske vore det rättvist att tolka utsagorna av D 
som att D menar att relationen mellan biologiskt ämnesstoff och demokrati har tätnat. Det är 
inte utan att D någon gång uttrycker tvivel över idén, men i slutändan verkar det ändå klart för 
D att det hänger ihop. 
 

– På något sätt skulle man kunna dra en koppling till i princip allt, om man bara går till-
räckligt lång väg. För det hör ihop liksom allting [med det demokratiska], i vårt samhälle i 
alla fall. 
 
5.4.3. Kritiskt förhållningssätt 
 
Alla intervjupersonerna framställer exempel på biologiska ämnesstoff som har större eller 
mindre koppling till aktuella politiska och samhälleliga frågor. Alla intervjupersonerna ser 
och kan återge kopplingar mellan biologi och demokrati. Vad som skiljer intervjuperson B 
från övriga är att B mycket tydligare i sig betonar upplysningens betydelse. Jag uppfattar ock-
så och kommer att visa att det är i konsekvens med vilken demokratiuppfattning som jag tidi-
gare identifierat i flera fall av B:s utsagor. Det är den liberala demokratiuppfattningen. Enligt 
den är det viktigt att alla medborgare i samhället får lika chanser att utveckla och förverkliga 
sina egna livsplaner och livsprojekt. Oberoende av sociala och ekonomiska villkor ska var och 
en själv kunna välja hur den vill uttrycka och utveckla sina egna personliga gåvor och talang-
er. Den medborgerliga friheten har ett lite större värde än vad gemenskapen i samhället har. 
Dock har jag även identifierat utsagor av B som överensstämmande med den deliberativa 
demokratiuppfattningen. De behöver inte vara varandra uteslutande, men eventuellt skulle den 
ena dominera när B talar om relationen mellan biologi och demokrati i undervisningens prak-
tik. Följande citat är en inledning till att beskriva hur den liberala uppfattningen om demokrati 
visar sig som ett förespråkande av att på jämlika grunder av kunskap och information kunna ta 
ställning och välja själv. 
 

– Jag ser ju demokratin som så, att min roll i demokratin är att upplysa om vad demokrati 
är men samtidigt ge eleverna kunskaper och själva kunna ta ställning. Det är den biten jag 
vill trycka på. 
 

Intervjuperson B framhåller ofta att det i många fall av biologisk kunskap och i debatten kring 
den, finns felkällor och risk för felkällor. Både inom ämnesdisciplinen som sådan och i den 
politiska debatten är risken för förhastade och opportuna slutsatser oefterhärmlig. B verkar 
mena att det inte alltid handlar om medvetna slutsatser, utan om en följd av å ena sidan snabbt 
växande nya rön och å den andra en tendens att överförenkla vissa fenomen eller företeelser. 
B efterlyser en mer varierad debatt och en utveckling av underlagen för beslut så att fler sidor 
av ämnet i fråga kom i dagen. Lösningen av till exempel miljöproblemen är inte enkel, och 
diskussionen och debatten måste kontinuerligt fördjupas. Jag tycker att det sätt på vilket B 
talar om upplysning ibland leder mig till att tänka på den traditionella västerländska idén om 
upplysning och vetenskap. B använder och betonar vikten av begrepp som saklighet, objekti-
vitet, obundenhet, opartiskhet och säger sig vilja främja en allmänt mera balanserad debatt 
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och kunskapsgrund. Även om B talar om relationen mellan biologi och demokrati i allmänhet, 
verkar det finnas en föreställning om att den inte skiljer sig helt och hållet från hur den är i 
den pedagogiska praktiken: 
 

– Det är lätt att förvrida synen åt det håll som man tycker är bra, i ett ämne som folk har 
dålig kunskap om. Så i biologi tycker jag att det är viktigt att man får djup kunskap i vad det 
handlar om och att man absolut inte är objektiv [om man] säger att allting är dåligt, utan 
även tar upp ”varför gör dom så här”, ”vad är det som är bra med att dom gör det” – och att 
man tar upp båda aspekterna/båda sidorna i ett, om man säger, dilemma – ett etiskt dilemma 
– som besprutning, ”varför besprutar man?”, ”jo, därför att det växer bättre, bonden kan 
överleva på sin skörd, det är därför han besprutar”. Att man tar upp båda sidor av proble-
met, det tycker jag är viktigt att man gör.  
 
Medan det kanske finns en uppfattning i bakgrunden om betydelsen av vetenskaplig saklighet 
och objektivitet, finns det också kännetecken på relativitet och en dynamiskhet. I andra utsa-
gor finns det dessutom uttryck för en undfallande inställning. Jag tror emellertid att skillnaden 
främst handlar om vilken syn på kunskap som B eventuellt har och förväntningar på sig själv. 
Debatt och samtal har kanske i första hand en hjälpande funktion. Den föreställning om kun-
skap som B eventuellt har innehåller kanske en reminiscens av enkelt naturvetenskapligt tän-
kande, varför B i sin tur förväntar sig kunna presentera en mer eller mindre absolut kunskap i 
vissa fall eller avseenden. Tillsammans med föreställningen om att demokrati bör innebära en 
från sociala och ekonomiska faktorer oberoende valsituation, ökar trycket på förväntningarna 
om att delge en så hel och tillförlitlig kunskap som möjligt. 
 

– Kan man inte ämnet riktigt och kanske känner tidspress och man inte har tiden att sätta 
sig in i det hundraprocentigt, så blir det lätt att man tar den lätta vägen och lurar barnen 
genom sin [oavslutad tanke]. Som lärare är du ju auktoriteten där, man tror ju inte att lära-
ren ljuger… och det är jätteviktigt och det är en sak som man får kämpa jättemycket med att 
verkligen inte ljuga. 
 
Med förväntningarna på sig själv uppfyllda är det kanske lättare att lämna diskussion och 
samtal för övrigt åt sitt eget utfall. Kanske finns det inte något absolut rätt och fel i alla fall. 
 

– Sen är det ju jätteviktigt då att man kanske aldrig kommer fram då till något direkt jätte-
rätt svar, utan det är ju det som är demokrati – det finns inget rätt, det finns inget fel – jo, det 
gör det väl i vissa bitar, men i många frågor finns det inget rätt, inget fel, utan det finns bara 
olika synsätt att se på det. Och det tycker jag är saker man kan lyfta fram, som [t ex] geneti-
ken – koppla det t ex till abort – ”ska du få adoptera efter 25:e veckan, om du vet att du har 
ett barn som har Downs syndrom?”; ”är det rätt, är det fel?”. Det är ju ett liv då enligt den 
[oavslutad tanke]. Liksom få igång tankegångarna. 
 
Kort sammanfattningsvis, för det här kapitlet, har jag funnit kriterier uppfyllda för uppfattning 
om demokrati som deliberativ. Relationen mellan biologiskt ämnesstoff och demokrati i un-
dervisningens praktik har jag funnit som uttryckt i termer av överväganden av gemensamma 
erfarenheter, kunskapsmål, etiska perspektiv och individuella preferenser. Biologisk kunskap 
är inte hel utan ett ”deliberativt lärande”, och demokratin är eventuellt beroende av en egen 
utveckling och en deliberativt förvärvad biologisk kunskap. För en vidare diskussion av det 
här, låt oss fortsätta till nästa kapitel. 
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6. Diskussion 
 
Den enklaste slutsatsen jag kan dra är att blivande gymnasielärare i biologi har en mångfacet-
terad demokratiuppfattning. Med den teori jag har använt mig av i den här undersökningen 
innebär det att studenterna har uppfattningar som vidrör både representativ, participativ och 
deliberativ demokratiform. Med samma teoretiska grund för tolkning av resultaten har jag 
dock funnit att inom undervisningens praktik vidrör studenternas uppfattningar mest den deli-
berativa och participativa demokratiformen. Det vill säga, de talar om undervisningens praktik 
som inte enbart ett från eleverna aktivt deltagande i allmänhet.  De talar även om den som ett 
från elevernas sida kritiskt övervägande av förutsättningar och alternativ för liv och samhälle. 
 Dessa två övergripande slutsatser tänker jag diskutera lite mera ingående i det här kapitlet. 
Med några punkter återknyter jag även till tankar och innehåll i de tidigare kapitlen i studien. 
Bland annat återknyter jag till tidigare forskning, vilket speglar lärarutbildningen i stort (i 
Sverige), och till gränserna och möjligheterna för lärares samhällsuppdrag. Jag återkommer 
även till förutsättningarna och villkoren för blivande gymnasielärare i biologi att lära sig och 
utföra samhällsuppdraget. Jag återknyter därmed till lärarutbildningen i Kalmar och till hur 
personerna i undersökningen uppfattar relationen mellan biologiskt ämnesstoff och demokrati. 
Sammanlagt ger det mig även möjligheten att säga något om resultatens tänkbara didaktiska 
implikationer. 
 
6.1. Felmarginal 
 
Mitt eget intryck av tolkningen av resultaten, när det gäller den första frågeställningen, är att 
ju allmännare och mer triviala de politiska sakfrågorna är, desto mer nöjaktigt fann personer-
na i undersökningen att låta demokrati stanna vid den representativa formen. Beslut på stats-
nivå och lagar om brott och straff kunde lämnas åt folkvalda att stifta och besluta om. Frågor 
av mera absolut karaktär, såsom grundlagstiftning, och beslut på regional och kommunnivå 
borde dock med fördel överlämnas till en mera direkt form av demokrati. Ett allmänt intryck 
är också att intervjupersonerna fann sig något ambivalenta till graden av direkt eller indirekt 
demokrati. Det vill säga, även om de i allmänhet ansåg sig vara nöjda med en representativ 
form av demokrati på vissa områden, i vissa frågor, eller åtminstone ansåg det vara det prak-
tiskt mest tillfredsställande eller gångbara alternativet, önskade de sig en allmänt större möj-
lighet till inflytande och kraft. Ambivalensen skulle jag vilja likna vid en längtan eller önskan 
efter mera inflytande och kraft å ena sidan, och en insikt eller tanke om den i praktiken be-
gränsade möjligheten till detta, å den andra. Begräsningen speglas i form av både strukturella 
och personliga skäl. Det vill säga, det finns inte tid och möjlighet för alla att alltid i alla typer 
av frågor sätta sig in i och ta beslut som gäller åtminstone en del av en gemenskap. 
 Inte desto mindre verkar intervjupersonerna ha den uppfattningen att det nuvarande demo-
kratiska systemet, åtminstone delvis innehöll en felmarginal av demokratiskt inflytande. Det 
vill säga, bortsett från alla praktiska begränsningar, borde systemet kunna rendera en högre 
grad av folkligt deltagande. I princip borde det demokratiska systemet i Sverige idag kunna 
medge en högre grad av participativ demokrati. 
 För mig är detta en intressant slutsats. Jag tycker inte att undersökningen ger ett fullstän-
digt bevis för det, men i kraft av de belägg jag har kunnat finna är det min slutsats att perso-
nerna i den här undersökningen tycker att det på en analytisk nivå borde finnas möjligheter att 
utöka den demokratiska bestämningen av beslut. Det skulle finnas en riktig möjlighet att ut-
öka demokratin. Möjligheten må vara liten, men inte försumbar. 
 Jag vill samtidigt bestämt hävda att resultaten inte ger belägg för att undersökningsperso-
nerna skulle önska en direkt demokrati, någon form av radikal demokrati. De ser det varken 
som önskvärt eller möjligt med en fullständigt participativ demokrati. Det har inget normativt 
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värde med en sådan form av demokrati. Vad de däremot ser, åter igen, är en utökad participa-
tiv demokrati. De ser detta som både möjligt och önskvärt. 
 
6.2. Ett gränsfall mellan normativ och funktionalistisk demokratiuppfattning 
 
Jag skulle vilja likna resultaten även på ett annat sätt. Såsom jag identifierade de undersökta 
personernas demokratiuppfattningar i kapitel 5 vidrörde dem flera olika varianter av demokra-
tiformer. Det fanns överensstämmelser med den kommunitära formen vid sidan av mer libera-
la former. Även den deliberativa demokratiformen vidrördes. För mig lämnar detta ett speci-
ellt intryck. Jag skulle vilja kalla det för ett gränsfall. Till min hjälp för att beskriva det an-
vänder jag mig av de tidigare presenterade begreppen funktionalistisk och normativ (demo-
kratiuppfattning). De tangerar för övrigt begrepp som mål och medel. Med en funktionalistisk 
demokratiuppfattning har demokrati inte mycket mer värde än som ett medel för att fatta be-
slut och styra i politiska frågor. Jag uppfattar det som ett slags minimum för att en styrelse-
form ska kunna kallas för demokratisk. Med en normativ demokratiuppfattning har demokrati 
även ett värde som ett bestämt mål i sig. Med till exempel en liberal uppfattning ska demokra-
tin, vid sidan av vara ett styrelsemedel för vissa samhällsfrågor, kunna ge medborgarna möj-
lighet att utveckla sina liv oberoende av ekonomiska och sociala villkor. Med en deliberativ 
demokratiuppfattning är målet att utveckla beslut som bygger på en öppen, utpräglat rationell 
process av temporära överenskommelser om det mest hållbara argumentet. 
 Det intryck jag får av de olika identifierade överensstämmelserna med teorin skulle jag 
således vilja kalla för ett gränsfall mellan normativ och funktionalistisk uppfattning om de-
mokrati. Ett annat sätt att beskriva det på vore att säga att intervjupersonerna i undersökning-
en pendlar mellan en uppfattning om demokrati som å ena sidan bara ett medel och å den 
andra även ett mål i sig. Det vill säga, beroende på vilken aspekt av den demokratiska förete-
elsen som är i fokus för tanken kan den undersökta personen uppfatta demokrati som antingen 
ett medel för beslut eller som även ett mål. För en mer konkret beskrivning skulle jag vilja 
hänvisa till resultaten i det föregående kapitlet, men några exempel skulle kunna visa hur jag 
menar. 
 Vad det gäller till exempel beslutsfattande fann jag uppfattningar som renderade det nor-
mativa lika mycket som det funktionalistiska en stor betydelse. Det är sammanhanget och 
vilken typ av beslut som har betydelse för huruvida demokrati ska ha funktionen som ett me-
del eller även vara ett mål i sig. Ju närmare det lokala intresset, desto mindre av en uppfatt-
ning om demokrati som enbart ett medel för beslut. 
 I relationen mellan kollektiv och individ fann jag en prioritering av det gemensamma in-
tresset över det individuella intresset i vissa fall eller avseenden, och vice versa i andra. 
Gränsfallet visar sig som ett samtidigt värnande av medborgerliga fri- och rättigheter, och 
gemensamma intressen. Det vill säga, det är inte någon av personerna i undersökningen som 
skulle vilja ha en i alla avseenden radikal demokrati, en i vilken alla frågor som rör samhälls-
medlemmarna besvaras av alla. Det kan inte vara ett mål att demokrati ska omfatta hela sam-
hället. Samtidigt anser de att samhället är för stort och sammansatt för att endast en represen-
tativ demokrati ska kunna gälla. I allmänhet tycker personerna i undersökningen att demokra-
tin i Sverige är av tillfredsställande art, men som sagt, den borde i några fall kunna gå från att 
endast vara ett medel till att också vara ett mål. Det finns en marginal för en viss radikalise-
ring, och den borde användas! 
 
6.3. Relationen mellan biologi och demokrati 
 
Jag skulle vilja tala om ett gränsfall i ytterligare ett fall. Tills nu har jag berört det som skill-
nad mellan funktionalistisk och normativ demokratiuppfattning. Jag skulle emellertid även 
vilja beröra det som en skillnad inom den normativa demokratiuppfattningen. Alternativt skul-
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le jag kunna kalla det för ett gränsfall mellan den participativa och den deliberativa demokra-
tiuppfattningen. I övrigt innebär det att jag övergår till att besvara den andra frågeställningen i 
uppsatsen samtidigt. 
 Analysen i det föregående kapitlet visade att intervjupersonerna i två fall vidrörde den de-
liberativa demokratiformen på en stats- och samhällsnivå. När det gäller den andra frågeställ-
ningen vidrörde alla intervjupersonerna den deliberativa demokratiformen. Det vill säga, de 
talade om relationen mellan biologiskt ämnesstoff och demokrati i undervisningens praktik 
som något som implicerade mer än ett allmänt större deltagande från elevernas sida. Det sätt 
på vilket de talade om relationen fick mig att härleda en uppfattning om demokrati (i skolan) 
som deliberativ. Därmed inte sagt att detta var den enda uppfattningen, eller ens att det var en 
klar och enkel uppfattning. Det verkar dock ändå tydligt för mig att intervjupersonerna i sina 
utsagor hela tiden rörde sig som på eller över gränsen till en deliberativ demokratiuppfattning. 
Denna slutsats är inte knivskarp, men enligt analysen ändå rimlig. Det vore inte lika rimligt att 
hävda att det inte finns en deliberativ demokratiuppfattning. Eller, om man så vill, ett rudi-
ment av den. Då det ändå är något problematiskt, skulle jag vilja göra en utvikning här. 
 Jag skulle vilja kalla problemet för tvåfaldigt. För det första handlar det om att den veten-
skapliga bestämningen av participativ och deliberativ demokratiform är tentativ. Enligt min 
uppfattning är inte gränsen mellan dessa former bestämd utifrån någon forskning helt och 
hållet ännu, och fortfarande verkar många arbeta med att bestämma vad den deliberativa for-
men innebär eller ska innebära. Det lämnar alltså en osäkerhet ifrån sig som kan göra resulta-
ten i till exempel den föreliggande undersökningen ifrågasättbara. Inte desto mindre, vilket 
också är min uppfattning, finner jag diskursen om den deliberativa och participativa demokra-
tiformen som lovande och riktig. Jag vill hävda att det inte bara finns en utbildningsfilosofisk 
överensstämmelse mellan Dewey (1997) och Lpf94, utan även att empirin i den här under-
sökningen ger en viss bekräftelse av den, i form av en deliberativ kunskapsprocess med de-
mokratiska implikationer, vilket jag återkommer till att förklara närmare strax.  
 Den andra sidan av problemet är att personerna i undersökningen inte har gett belägg för 
att ha någon medveten, klar eller uttalad uppfattning om deliberativ demokrati. Det är jag som 
undersökare som har betecknat deras uppfattning som så, utifrån min teoretiska ram och her-
meneutiska förståelse. Det skulle med andra ord kunna ifrågasättas huruvida personerna i un-
dersökningen har en uppfattning om demokrati som deliberativ. Då detta kanske må vara en 
filosofisk fråga, anser jag mig ha giltiga belägg för att kunna hävda att de undersökta perso-
nerna i studien har en uppfattning som implicerar en deliberativ demokratiform i undervis-
ningens praktik. Den må vara inte den enda, och inte särskilt medveten, men att döma av hur 
de beskriver sina didaktiska val i en undervisningens praktik kan jag inte sluta mig till att de 
endast är beredda att låta eleverna i skolan få delta aktivt mer i största allmänhet. De inbjuder 
dem även till att mera kritiskt överväga olika argument och premisser för olika kunskapsan-
språk, beslut, principer och mål. Deras didaktiska överväganden har, vill jag påstå, en likhet 
med Deweys utbildningsfilosofi såsom jag har beskrivit den ovan. Det vill säga, att eleverna 
med ett visst vetenskapligt förfaringssätt närmar sig grunden för olika antaganden och premis-
ser och lär och tränar sig att värdera saker självständigt och på nytt. Likheterna är visserligen 
fler, men det här är åtminstone en av dem i en annars sammansatt likhet. Jag återkommer till 
fler. 
 Det finns fler intressanta infallsvinklar på det här. En utav dem är i dubbel bemärkelse. 
Dels var det ingen av de undersökta personerna – blivande gymnasielärare i biologi – som 
visste eller kunde komma ihåg vad termen deliberativt lärande stod för. Dels är det enligt 
kursplanen för den andra terminen av AUO, på lärarutbildningen i Kalmar, ett mål att studen-
terna ska ha fördjupat sin kunskap om deliberativ lärande. Jag uppfattar detta som så pass 
anmärkningsvärt och som en så pass betydande kontrast att den eventuella kunskapsbristen 
inte endast kan tillskrivas studenternas brist på studier eller deras plötsliga blockering vid en 
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intervju. Jag tycker att det är mer rimligt att tillskriva den eventuella kunskapsbristen som ett 
fel i tillämpningen av kursplanen för den andra terminen av AUO. Men om min tolkning av 
utsagorna i intervjuerna är riktig, finns det belägg för att studenterna ändå har kunskap eller 
insikt om ”deliberativt lärande”. Frågan är emellertid varifrån det härstammar. I analysen fö-
reföll det som att intervjupersonerna intuitivt (och logiskt) kopplade ihop biologiskt ämnes-
stoff och demokrati i undervisningens praktik. Frågor som genteknik, miljö och samlevnad 
ansågs inte kunna bli besvarade tillfredsställande utan ett visst mått av övervägande och de-
mokratisk förankring. 
 Bortsett från vad som må förklara grunden till undersökningspersonernas uppfattningar 
finns det alltså tecken på att de i undervisningens praktik uppfattar relationen mellan biologi 
och demokrati som en deliberativ kunskapsprocess. Dock finns det ännu en intressant infalls-
vinkel på det här. Medan deliberativt lärande verkar vara en okänd term för intervjupersoner-
na, trots kunskapsmål i AUO, har det framgått att inom själva ämneskurserna för biologi är 
den didaktiska kopplingen relativt svag. Som jag återgav i kapitel 2.2 är kursplanerna för ”Bi-
ologi för lärare” till mycket stor del inriktade på den biologiska kunskapsinhämtningen. Den 
didaktiska inriktningen föreföll svag eller allmän, och inte särskilt utrymmesgill. För alla de 
tre kurserna i biologi för lärare ingår en bok som speciellt kopplar samman naturvetenskap 
med utveckling av kultur och demokrati i samhället. Jag fann att studenterna hänvisades till 
att utnyttja betydelsen av reflektion som didaktisk princip. Av dessa premisser drog jag slut-
satsen att de blivande lärarna i biologi kanske i hög grad uppfattar lärares samhällsuppdrag 
som endast en något abstrakt intellektuell referens. För mig blev frågan vad det skulle kunna 
ha för betydelse för den andra frågeställningen i uppsatsen. 
 Jag anser det inte vara meningsfullt att tala om svaret i termer av mer eller mindre, bättre 
eller sämre, utan istället att återge det i å ena sidan hur undersökningspersonerna i analysen 
uppfattar relationen mellan biologi och demokrati, och å den andra hur Deweys samhälls- och 
utbildningsfilosofi har framställts i kapitel 2.1. Jag vill erinra läsaren om att jag såg denna 
filosofi som återspeglad i bland annat Lpf94. Vad jag anser bli tydligt är detta: genom sin 
beskrivning av relationen mellan biologi och demokrati talar intervjupersonerna om relationen 
mellan utbildning och demokrati på ett sätt som helt enkelt påminner om hur Dewey gör det! 
Det får mig med andra ord att tro, på nytt, att den demokratiuppfattning som lärarstudenterna 
ger uttryck för i skolsammanhang är deliberativ. Alternativt att det rör sig om ett gränsfall 
mellan deliberativ och participativ demokratiuppfattning. Men det säger åtminstone att upp-
fattningen om lärares samhällsuppdrag inte enbart skulle vara en abstrakt intellektuell refe-
rens. Låt mig få visa ett par exempel. 
 Medan åtminstone en av intervjupersonerna talade om betydelsen av att inom ämnet sex & 
samlevnad skärskåda könsroller för att åstadkomma bäring på området för frihet och jämlik-
het (jfr värdegrunden i Lpf94), har Dewey (1997) berättat om hur en utbildning med veten-
skapligt angreppssätt på gemensamma erfarenheter, såsom samhällets traditioner, kan främja 
demokratin genom att uppluckra social stratifiering (jfr kapitel 2.1). Som jag visade tidigare 
var Deweys tanke djupare än så här. För Dewey innebar skärskådade av sociala mönster en 
större möjlighet att utveckla relationer mellan människor. Och det innebär också att samtalet 
mellan människor kan bli kvalitativt annorlunda. Som jag har uppfattat det innebär den här 
utvecklingen av utbildning och demokrati, att demokratin kan både breddas och fördjupas. 
Det sker inte bara en omvandling av sociala mönster och roller, utan också en fördjupad de-
mokrati i form av utvecklade samtalsmönster och relationer. Eller med en terminologi som 
återfinns i den här uppsatsen: participativ och deliberativ demokratiform kan eventuellt ut-
vecklas (vidare). Både i skolsammanhang och i samhället för övrigt. 
 Enligt Dewey får eleverna samtidigt också möjlighet att upptäcka samband. Såsom jag 
tolkade intervjupersonernas uppfattning om relationen mellan biologiskt ämnesstoff och de-
mokrati i den pedagogiska praktiken i kapitel 5.4, verkade det som att de liknade biologisk 
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ämneskunskap vid en helhet som är större än den akademiska referensen. En hel kunskap in-
nefattar också en social och etisk referens. När det akademiska stoffet tas upp i en social pro-
cess, inom utbildningens ramar, blir den biologiska kunskapen helare. Det verkar dock inte 
ske bara för att det är en social process. Ämnesstoffen i sig innehåller etiska perspektiv, varför 
elevernas kunskaper inte blir helare än att de har lärt sig och tränat sig på att upptäcka sam-
band mellan ämnesstoff och etik i en både individuell och social arbetsprocess med alltmer 
vetenskapliga angreppssätt. Kort sagt, en form av deliberativt lärande. Som exempel på äm-
nesstoff som motsvarar den här typen av implikationer, nämner intervjupersonerna bland an-
nat sex & samlevnad, genetik, genteknik och miljöfrågor. 

Jag menar att medan Dewey, med en schematisk återgivning, uppfattar relationen mellan 
utbildning och demokrati som ömsesidigt stärkande och utvecklande under förutsättning att 
utbildningen sker med en form av ”deliberativt lärande”, visar intervjupersonernas svar att 
biologiämnets kunskapsstoff kan ha en positiv betydelse för läraruppdragets dubbla syfte, 
vilket ju är en förmedling av såväl ämneskunskap som demokratiaspekter. Intervjupersonerna 
svar är inte direkt en medveten referens till det här, utan framkommer i hur de uppfattar rela-
tionen mellan biologiskt ämnesstoff och demokrati i undervisningens praktik. Sett med per-
spektivet av Deweys samhälls- och utbildningsfilosofi är det alltså som om intervjupersonerna 
har rätt. Detta blir för övrigt svaret på min andra frågeställning. 
 
6.4. Anknytning till forskningsläget 
 
Som rön uppfattat är det för övrigt min åsikt att svaret på uppsatsens andra frågeställning stär-
ker giltigheten i diskursen om deliberativ demokratiform. Det visar i vart fall att forskningen 
om ett ämnes eventuella implikationer för lärares samhällsuppdrag är av värde att fullfölja. 
Inte bara för vetenskapen om det biologiska ämnesstoffets betydelse, utan för andra ämnes-
stoff också. Svaret på den andra frågeställningen stödjer annars resultaten i Tapolas undersök-
ning (2007). I den framkom det att lärarstudenter fann det utvecklande för den egna demokra-
tiska kompetensen att få överväga och rådbråka sin hjärna om ämnen som genetik och gen-
teknik. I synnerhet mot bakgrund av lärares samhällsuppdrag som bland annat innefattar att 
förmedla grundläggande värden som till exempel människovärdets okränkbarhet. Övningen i 
vilken studenterna fick utmana sig själva att uppfylla läraruppdragets dubbla syfte, skulle 
kunna liknas vid en didaktisk biologiundervisning med precis det här syftet. Med underlag av 
hur jag har förstått att blivande biologilärare i min egen undersökning uppfattar relationen 
mellan biologiskt ämnesstoff och demokrati i undervisningens praktik, verkar det återkomma. 
Det talar med andra ord för att den här typen av didaktik i undervisningens praktik borde 
uppmuntras och utvecklas (vidare). 
 Det skulle även kunna tala för att lärarutbildningen åtminstone för blivande lärare i biologi 
skulle kunna anpassa sin didaktik efter samma tanke. Både vad det gäller i utbildningen i all-
mänhet och utbildningen av didaktik i biologi. I tidigare forskning har jag även funnit reserva-
tioner för risken att lärarutbildningen håller sig med alltför få ämneskompetenser och alltför 
många fackpedagoger representerade, när AUO ska implementeras. Enligt Elmér och Larsson 
(2006) skulle det behöva ske en omfördelning så att fler ämneskompetenser blev represente-
rade, om demokratiutbildningen i AUO ska kunna bli tillfredsställande. Med bakgrund av 
mina resultat låter det lovande. Uppfattat som rön skulle mina resultat kunna fungera som 
bekräftelse av Elmérs och Larssons empiriska indikationer. 
 En annan undersökning (Bergdahl, 2006) visar att lärarstudenter i AUO hänvisas till att 
diskutera etiska spörsmål inom ramen för referenser mer till egna erfarenheter än till teoretis-
ka perspektiv. Det skulle innebära att lärares kunskap inom etik blir undermålig. Resultatet 
och undersökningen i sig tycker jag vidrör två aspekter i min egen studie. Det knyter an dels 
till biologi och dels till resultatet om att det finns ett predikament i skolan och undervisningen 
i det att antidemokratiska och rasistiska tankar kommer till uttryck. Den gemensamma nämna-
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ren är betydelsen av teoretiska perspektiv. Med argumentet av att biologiskt ämnesstoff har en 
bärande verkan på lärares samhällsuppdrag, vore det riktigt att tro att forskning och vetenskap 
ibland kan ha en didaktisk verkan. Det skulle kunna gälla diskussionen av etiska spörsmål 
inom lärarutbildningen, eller kanske när rasistiska och antidemokratiska åsikter kommer fram. 
 Då jag inte kommer att gå närmare in på det här i den här studien, vill jag ändå anknyta det 
till forskningen om moralutveckling för att på så sätt föreslå vidare studier. Jag anser att resul-
taten i min studie bekräftar/stödjer den forskning som menar att moralutveckling har samband 
med människans kognitiva utveckling. Alltså, mycket kort, om till exempel etiska teorier har 
betydelse för att främja den moraliska utvecklingen, skulle ämnesstoff som har betydelse för 
utvecklingen av den demokratiska kompetensen kunna anses ha samma betydelse. Ämnesstoff 
som utmanar elevens tänkande i termer av etiska perspektiv, skulle ha betydelse för den mora-
liska utvecklingen. Den med antidemokratiska perspektiv skulle kunna utmanas att tänka om i 
en betydelse av vilka universella principer som omfattar honom eller henne oavsett åsiktstill-
hörighet. Emellertid skulle det behöva forskas vidare om vilken didaktik som kunde fullända 
lärares samhällsuppdrag en sådan stil. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 

Samtalsområde 
och dess syfte 

Samtalsområdets olika 
teman Samtalets konkretisering 

1.1. Framtidsplaner 
 

1.1.1. Hur ser du på dina framtidsplaner när det 
gäller jobb? 

• Skolform 
• Undervisningsämne 

1. Inledning 
 
Syftet är dels att komma 
tillrätt i en bekväm samtals-
situation, 
dels att söka den initiala 
inställningen till några 
centrala spörsmål 

1.2 Skolans uppgifter 
1.2.1 Vad är skolans viktigaste uppgifter? 
 
1.2.2. Hur ser du på lärares samhällsuppdrag? 

2.1. Initial demokratiuppfatt-
ning 
 

2.1.1. Vad betyder demokrati för dig? 

2.2. Relationen stat & individ 2.2.1. Vad är staten bra för? 
2.2.2. Vad är samhället för dig? 
2.2.3. Vad är en medborgare? 
2.2.4. Vilken roll har medborgaren i samhället? 

2.3. Fri- och rättigheter 2.3.1. Vilka rättigheter har varje person? 
2.3.2. Vad tycker du är bra med Sverige som 
demokratiskt land? Vad saknar du? 
2.3.3. Vad betyder åsiktsfrihet för dig? 
2.3.4. Hur tycker du att ett demokratiskt samhälle 
ska förhålla sig till minoriteters intressen, åsikter 
& behov? 

2.4. Beslutsfattande 2.4.1. Hur bör beslut som berör staten fattas? 
2.4.2. Hur bör beslut som berör samhället fattas? 
2.4.3. Vad krävs av en politiker som är demokra-
tisk? 
2.4.4. Varför verkar inte alla värdera politiskt 
deltagande? 
2.4.5. Hur bör beslut som berör den enskilde 
samhällsmedborgaren fattas? 

2.5. Kontrollpåståenden 2.5. Nu kommer tre påstående som jag ber dig ta 
ställning till genom att svara med något av föl-
jande alternativ: 
Instämmer helt! 
Instämmer ganska mycket! 
Instämmer till viss del! 
Instämmer inte alls! 
 
2.5.1. I en demokrati är det viktigt att alla tycker 
lika. 
Kommentarer? 
 
2.5.2. I en demokrati bör det finnas många olika 
uppfattningar om en och samma sakfråga. 
Kommentarer? 
 
2.5.3. Konsensus i sakfrågan är livsviktigt för en 
demokrati. 
Kommentarer? 
 

 
2. Generell demokratiupp-
fattning 
 
Syftet är att söka svar på 
den första frågeställningen. 

2.6. Kontrollfrågor 
 

2.6.1. Vad anser du vara det demokratiska sam-
hällets viktigaste uppgifter? 
 
2.6.2. Hur stor frihet bör en medborgare ha i ett 
demokratiskt samhälle? 
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2.6.3. Hur bör lagarna stiftas i ett demokratiskt 
samhälle? 
 
2.6.4. Hur bör beslutsfattarna utses i ett demokra-
tiskt samhälle? 
 
2.6.5 Hur bör besluten fattas i ett demokratiskt 
samhälle? 
 
2.6.6. I vad mån vet någon bäst själv om sina 
egna intressen? 
 
2.6.7. I vad mån är politisk sakkunskap och för-
måga till rationellt tänkande och handlande en 
förutsättning för demokratiskt deltagande? 
 
2.6.8. Hur stor betydelse har förmågan att inse det 
allmännas intresse för att kunna vara aktivt delta-
gande i en demokrati? 
 

3.1. Relationen mellan biolo-
gi och demokrati 
 

3.1.1. Hur uppfattar du relationen mellan biologi 
och demokrati?  
 
3.1.2. Vilka förutsättningar har biologiämnet som 
sådant att ta upp demokratiska aspekter? 
 
3.1.3. Ge några exempel där du tycker att kopp-
lingen mellan biologi och demokrati är viktig! 
Jag vill även veta hur är dessa exempel kopplade 
till varandra? 
(Förklara gärna tydligt för mig för jag är inte 
biolog.) 

• Genetik & genteknik – Biologisk mång-
fald – Hållbar utveckling – Hälsa 

               (+ ev. följdfråga) 
 
3.1.4. Ge gärna några exempel på där du tycker 
att det inte finns en koppling mellan biologi och 
demokrati! 
 
3.1.5. Varför är det viktigt att diskutera biologi 
utifrån ett demokratiskt perspektiv? 
 
3.1.6. För vem är detta viktigt? 

• Experter – Biologilärare – Lärarstuden-
ter – Lärarutbildare – Allmänheten – 
Elever 

 
3.1.7. Om du ser historiskt, kan du då se några 
lägen där biologisk kunskap har varit avgörande 
ur demokratisk synvinkel? 
 
3.1.8.Kan du se några paralleller i dagens samhäl-
le? 
 

3. Specifik demokratiupp-
fattning (avseende under-
visning i biologi) 
 
Syftet är att söka svar på 
den andra frågeställningen. 
 

3.2. Relationen mellan biolo-
gi och demokrati i pedago-
gisk praktik 3.2.1. Berätta om något tillfälle när du tycker att 

biologi och demokrati har varit en del av under-
visningen direkt? 
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 3.2.2. Hur tror du att andra lärare i biologi tar 
upp demokratin i undervisningen? 
 
3.2.3. Vad betyder ”deliberativt lärande” för dig? 
 
3.2.4. Vad betyder skolans värdegrund för dig? 
 
3.2.5. Vad innebär skolans värdegrund i relation 
till undervisning i biologi? 
Konkreta exempel 

• Människolivets okränkbarhet 
• Individens frihet och integritet 
• Alla människors lika värde 
• Jämställdhet mellan kvinnor och män 
• Solidaritet med svaga och utsatta 
• Aktning för varje människas egenvärde 

och respekten för vår gemensamma mil-
jö 

 
3.2.6. Hur kan biologi i demokratiskt perspektiv 
omsättas i skolans vardag? 
 
3.2.7. Vilket ämnesstoff är lämpligt? 
 
3.2.8. Varför är detta viktigt? 
 
3.2.9. När bör det ske? 
 
3.2.10. För vilka elever är detta lämpligt? 
 
3.2.11. Inom vilka gymnasiekurser i biologi är 
det lämpligt att diskutera demokrati? 
Motivera!  

• Varför? – Vad? – Hur? 
            (+ ev. följdfråga) 

3.3 Kontrollpåståenden 
 
(viktigt att dessa frågor ställs 
i den här ordningen) 

Till sist kommer 16 påstående som jag ber dig ta 
ställning till genom att svara med något av föl-
jande alternativ: 
Instämmer helt! 
Instämmer ganska mycket! 
Instämmer till viss del! 
Instämmer inte alls! 
 
3.3.1. I kursen Biologi A är det inte särskilt vik-
tigt att kunna diskutera genteknikens möjligheter 
och risker ur ett etiskt perspektiv. 
Kommentar? 
 
3.3.2. Först måste man ha rätt förkunskaper i 
biologi, därefter kan man diskutera. 
Kommentar? 
 
3.3.3. Vid exkursioner skall det vara obligatoriskt 
för alla elever att delta fullt ut. 
Kommentar? 
 
3.3.4. Alla professionella lärare planerar sin un-
dervisning helt på egen hand. 
Kommentar? 
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3.3.5. Alla har rätt att diskutera – oavsett förkun-
skaper. 
Kommentar? 
 
3.3.6. Det finns ingen koppling mellan genteknik 
och demokrati. 
Kommentar? 
 
3.3.7. Inom gymnasieskolan finns två biologikur-
ser med nationell kursplan. 
Kommentar? 
 
3.3.8. Alla medborgare – alltså även jag och mina 
framtida elever – behöver kunskaper om genetik 
och genteknik. 
Kommentar? 
 
3.3.9. Skolan skall inte bara undervisa om demo-
krati, undervisningen skall också ske med demo-
kratiska arbetsformer. 
Kommentar? 
 
3.3.10. Det är mycket viktigt att vi diskuterar 
genteknik ur ett demokratiskt perspektiv. 
Kommentar? 
 
3.3.11. Inom gymnasieskolan finns nio biologi-
kurser med nationell kursplan. 

 
 


