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SAMMANFATTNING 

Marcus Boström 

 

Demokrati och politik i skolan 

En studie av likheter och skillnader i arbetet med demokrati och politik i samhällskunskap på 

grundskolan och gymnasiet. 

 

Democracy and politics in school 

A study of the similarities and differences in the work with democracy and politics in civics in 

compulsory school and upper secondary school. 

 

Antal sidor: 42 

Syftet med examensarbetet var att beskriva och analysera vilka likheter och skillnader som 

finns i arbetet med demokrati och politik i samhällskunskap på grundskolans senare del och 

gymnasiets samhällskunskap A vad gäller uppnåendemål, undervisning och bedömning. 

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod där två lärare på grundskolan och två lärare på 

gymnasiet blev intervjuade. Resultatet visar att det finns flera likheter i planering, 

undervisningsmetoder, använt material och bedömning mellan grundskolan och gymnasiet i 

arbetet med demokrati och politik. Lärarna på grundskolan och gymnasiet har en liknande syn 

på vad eleven bör kunna för att uppnå målen. Studien visar dock att uppnåendemålen uttrycker 

att det ska råda en progression och en viss repetition av ämnesområdet på gymnasiet. I 

praktiken förekommer emellertid mer repetition och mindre progression än vad målen 

föreskriver i samhällskunskap A. 
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1. INLEDNING 

 

Som verksam SO-lärare på grundskolan under 10 år har begreppet demokrati varit en viktig 

ledstjärna för mig och arbetet med den politiska demokratin i samhällskunskapen har varit 

väldigt betydelsefullt. Sedan 2008 arbetar jag på gymnasiet och undervisar i samhällskunskap. 

När jag nu kompletterar min 4-9-utbildning till en gymnasielärarexamen fann jag möjligheten 

att undersöka och jämföra hur lärare på grundskolan och gymnasiet arbetar med demokrati 

och politik. Det jag finner intressant är vad styrdokumenten på grundskolan respektive 

gymnasiet tar upp om demokrati och politik och hur lärarna tolkar uppnåendemålen, samt hur 

lärarna på grundskolan och gymnasiet arbetar och bedömer eleverna kring ämnesområdet. Då 

det, enligt min mening, förekommer ett visst revirtänkande och bristande samarbete mellan 

grundskolan och gymnasiet finner jag det spännande att gå på djupet och undersöka om det 

finns några likheter och skillnader i arbetet med demokrati och politik mellan de båda 

skolformerna. 

 

Demokrati betyder folkmakt eller folkstyre. Den moderna politiska demokratin har vid sidan 

av den nödvändiga folkmakten vissa kännetecken, såsom fri- och rättigheter, rättssäkerhet och 

maktdelning. Rättigheter som yttrandefrihet och organisationsfrihet uppfattas som en 

nödvändig förutsättning för att folkmakten ska få genomslag, enligt Nationalencyklopedin.1  

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund” slås fast i inledningen till både 1994 

års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

och 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Vidare konstateras att 

”verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar”. Enligt de båda styrdokumenten ska även undervisningen ”bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet”. I 

både Lpo 94 och Lpf 94 betonas att de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar 

och vara delaktig, skall omfatta alla elever.2 Arbetet med demokrati och politik i skolan har en 

oerhört stor betydelse för demokratin i vårt samhälle. En studie visar att om eleverna 

fördjupar sina kunskaper om den politiska processen och politiska institutioner så stärks också 

stödet för demokratins principer.3 

                                                 
1
 http://ne.se/demokrati 

2
 Lpo 94 s. 5ff och Lpf 94 s. 4f 

3
 Rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan, 2003, (NU03) Oscarsson, Vilgot, Elevers 

demokratiska kompetens s. 34 
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2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERINGAR 

 

2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera likheter och skillnader i arbetet med 

demokrati och politik i samhällskunskap mellan lärare på grundskolans senare del och 

gymnasiets samhällskunskap A.  

 

2.2 Problemformuleringar 

För att kunna uppfylla studiens syfte är följande problemformuleringar i fokus: 

- Vilka likheter och skillnader finns i kursplanens uppnåendemål om demokrati och politik i 

samhällskunskap för årskurs 9 och A-kursen? 

 
- Vilka likheter och skillnader finns i undervisningen i samhällskunskap om demokrati och 

politik hos några grundskollärare och gymnasielärare? 

 
- Vilka likheter och skillnader finns i bedömningen av elever i samhällskunskap om demokrati 

och politik på grundskolan och gymnasiet? 

 

Vad gäller likheter och skillnader i kursplanens uppnåendemål besvaras frågan utifrån 

styrdokument och det empiriska resultatet. Examensarbetets problemformuleringar om 

likheter och skillnader i undervisning och bedömning besvaras och analyseras utifrån det 

empiriska resultatet med utgångspunkt från de teoretiska utgångspunkterna och tidigare 

forskning. 

 

2.3 Avgränsningar 

Med begreppet politik utgår jag från definitionen ”de processer genom vilka makt utövas och 

politiska beslut fattas”.4 I studien avgränsar jag mig och kommer i examensarbetet att med 

begreppet ”politik” åsyfta det svenska politiska systemet. Vad gäller undervisning lägger 

studien tonvikt vid planering, undervisningsmetoder och nyttjandet av material. 

                                                 
4
 http://ne.se/politik 
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3. BAKGRUND 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera vad de olika styrdokumenten tar upp om demokrati 

och politik, samt olika nationella utvärderingar av samhällskunskap som har genomförts. 

 

3.1 Styrdokument 

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund” slås fast i inledningen till både Lpo 

94 och Lpf 94.5 I dessa styrdokument skiljer man på mål att sträva mot, vilket anger 

inriktningen på skolans arbete och därmed en önskad kvalitetsutveckling i skolan, samt mål 

att uppnå, vilket uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan.6 Under 

delen ”Elevernas ansvar och inflytande” i Lpo 94 och Lpf 94 skiljer sig mål att sträva mot 

gällande demokrati åt. I Lpo 94 betonas att skolan ska sträva efter att varje elev ”har kunskap 

om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former”.
7
 I Lpf 

94 däremot slås det fast att skolan ska sträva mot att varje elev ”utvecklar sin vilja att aktivt 

bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv”.8 

 

I kursplanen för samhällskunskap på grundskolan är ämnets syfte att ”förmedla demokratiska 

värden och stimulera till delaktighet i den demokratiska processen”. Samhällskunskap har ett 

särskilt ansvar att ta upp och analysera de demokratiska värdena och även främja elevernas 

vilja att delta och påverka i samhällsfrågor. Inom ämnet ska skolan bl.a. sträva mot att eleven 

praktiserar demokratins värdegrund, utvecklar kunskaper om olika samhällsförhållandens 

relation till demokratiska principer och utvecklar kunskaper om rättigheter och skyldigheter i 

ett demokratiskt samhälle. I ämnet samhällskunskap ska eleven i slutet av det nionde skolåret 

uppnå följande mål om demokrati och politik: 

 

– känna till grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter 

– förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på samt kunna tillämpa  

    ett demokratiskt arbets- och beslutssätt 

– ha grundläggande kunskaper om det svenska styrelsesättets framväxt och samhällssystemets uppbyggnad […] 
9
 

 

                                                 
5
 Lpo 94 s. 5ff och Lpf 94 s. 4f 

6
 Lpo 94 s. 8 och Lpf 94 s. 9 

7
 Lpo 94 s. 13 

8
 Lpf 94 s. 13 

9
 Skolverket, kursplan i samhällskunskap, grundskolan 
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I kursplanen för samhällskunskap på gymnasiet är ämnets syfte att ”med demokratin som 

värdegrund bredda och fördjupa elevernas kunskaper om nutida samhällsförhållanden och 

samhällsfrågor” samt ge eleverna ökade förutsättningar för att ”aktivt delta i samhällslivet”. 

Vid studier av samhällsfrågor är politiska aspekter väsentliga liksom användningen av 

begrepp som inflytande, ideologi och påverkan. Inom ämnet ska skolan bl.a. sträva efter att 

eleven praktiserar demokratins värdegrund, utvecklar kunskaper om hur politiska system 

fungerar och utvecklar förmågan att delta i och påverka politiska beslut.10 I samhällskunskap 

A ska eleven efter avslutad kurs uppnå följande mål om demokrati och politik: 

 

– ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt 

– kunna förstå hur politiska […] förhållanden har format och ständigt påverkar […] vårt eget samhälle […] 

– ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional [och] nationell […] nivå 

– kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå  [...] 11
 

 

3.2 Nationella utvärderingar av samhällskunskap 

Skolverket fick 2004 av regeringen i uppdrag att analysera kursplanerna för de 

samhällsorienterande ämnena i grundskolan och föreslå förändringar. Skolverkets rapport slår 

fast att eleverna ges för lite utrymme att träna olika demokratiska kommunikationsfärdigheter 

som t.ex. mötesteknik och argumentation. Rapporten konstaterar att ”ju större kunskaper om 

demokrati och politik som eleverna har, desto större är sannolikheten att eleverna har 

beredskap att aktivt delta för att påverka samhällsförhållandena”. Skolverket föreslår därför 

en revidering av kursplanerna i de samhällsorienterande ämnena att dels tydliggöra 

samhällsnivåerna, dels att demokratiundervisningen ska omfatta kunskap om hur man som 

elev aktivt kan medverka i olika beslutsfattanden.12 Skolverket har även undersökt 

kunskaperna i demokrati bland 2 678 gymnasieelever i årskurs 3. Det konstateras att elever på 

de yrkesinriktade programmen har sämre kunskaper i demokrati än eleverna på de 

studieförberedande programmen, som jämförelsevis har goda kunskaper. Resultaten pekar 

också på att de elever som har knappa kunskaper i demokrati också upplever att de har mindre 

inflytande i demokratiska frågor. 93 % av eleverna på de studieförberedande programmen 

svarade att de nog eller säkert kommer att rösta i framtida val. Motsvarande andel i 

elevgruppen som går på de mansdominerade yrkesinriktade programmen är 58 %. Då 

                                                 
10

 Skolverket, kursplan i samhällskunskap, gymnasiet 
11

 Skolverket, kursplan i samhällskunskap A, gymnasiet 
12

 Skolverkets rapport: Dnr 2005:1452, Redovisning av uppdrag om översyn av grundskolans kursplaner för de 

samhällsorienterande ämnena s. 2f 
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rapporten pekar på att demokrati kan vara en klassfråga betonas vikten av att skolan 

kompenserar för elevers olika förutsättningar.13 

 

Enligt Myndigheten för skolutveckling har arbetssätten i SO-undervisningen på grundskolan 

de senaste åren blivit mer varierande och med en ökande frekvens av enskilt arbete. Det är 

fortfarande vanligast att läraren leder en samlad undervisning i klassen, men inslagen av 

diskussioner och enskilda arbeten är större. Ungefär hälften av eleverna beskriver att de har 

inflytande vid planering av innehåll och arbetsformer. En tredjedel av eleverna uttrycker att 

de har relativt många tillfällen att utveckla sin förmåga att argumentera, att lyssna till andra 

och att sätta sig in i andras åsikter. Majoriteten av elevgruppen anger dock att det sker sällan. 

Elevernas intresse och lärarens förmåga att fånga deras intresse framstår som viktiga 

framgångsfaktorer för lärande i SO-ämnena. Eleverna beskriver att när de är intresserade av 

det de studerar, när de får välja innehåll utifrån egna önskemål och när läraren berättar och 

förklarar, då lär de sig bra. Det är det egna intresset och de egna idéerna hos lärarna som 

påverkar inriktningen på undervisningen, till skillnad mot förr då läroboken angavs som 

styrande.14 Siv Karlström pekar i en artikel om didaktik inom de samhällsorienterande ämnena 

på att man som lärare i samhällskunskap ska utgå från elevernas vardagliga tänkande om 

begrepp, t.ex. makt och demokrati, för att försöka komma åt underliggande principer och i 

efterhand knyta dem samman till större strukturer. Hon menar att eleverna lär genom att 

använda begrepp och att det är betydelsefullt att genom diskussioner ingå i en lärande 

gemenskap. Kommunikationen främjar lärandet, enligt Karlström.15 

                                                 
13

 Skolverket: Ung i demokratin 
14

 Myndigheten för skolutveckling; Samhällsorienterande ämnen – En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och   

     bedömning, s. 39ff 
15

 Erfarande och synvändor, s. 100 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Det är inte ovanligt i den politiska debatten att ordet demokrati används som en synonym till 

”det goda samhället”. Begreppet omfattar dock olika föreställningar. Ett samhälle kan 

uppfattas som demokratiskt om det har en fungerande social grundtrygghet och en jämn 

fördelning av ekonomiska resurser. Ett annat samhälle kan betecknas demokratiskt om 

medborgarna är politiskt upplysta och deltar i det kollektiva beslutsfattandet. Ytterligare en 

föreställning är att demokratiska samhällen garanterar medborgarnas grundläggande fri- och 

rättigheter, t.ex. åsiktsfrihet.16 Hans Albin Larsson menar att demokratins grund, som 

skolväsendet och vårt samhälle vilar på, allmänt har ett humanistiskt och medmänskligt 

budskap, där den mellanmänskliga atmosfären är demokratisk. Det handlar i hög grad om 

kommunikation mellan människor, empati och inlevelseförmåga. Demokrati bygger på 

humanistiska ideal och en fungerande demokrati förutsätter mer eller mindre att medborgarna 

självständigt kan värdera det som sker för att kunna ta ställning i den demokratiska 

processen.17 

 

Det finns tre modeller för ett demokratiskt samhälle - valdemokrati, deltagardemokrati och 

deliberativ demokrati (samtalsdemokrati). Valdemokratin är grundstenen i den representativa 

demokratin och den kan ses som en nödvändig förutsättning för deltagar- och den deliberativa 

demokratin. Dess främsta kännetecken är de regelbundet återkommande allmänna valen då 

medborgarnas uppgift är att utkräva ansvar av sina representanter för den gångna 

mandatperioden och att välja nya representanter för den kommande mandatperioden. Skolans 

demokratiuppdrag ska utifrån detta inriktas på att förmedla kunskaper om demokratins 

spelregler, t.ex. mänskliga rättigheter och de demokratiska fri- och rättigheterna, och om den 

politiska processen, t.ex. hur val går till, hur Sverige styrs, om de politiska partierna och deras 

ideologiska positionering på en vänster-högerskala och hur politiska beslut fattas. 

Deltagardemokratin kan sägas stå för kvantiteten (omfattning och utbredning). I skolans 

styrdokument betonas att eleverna skall ha inflytande över sin undervisning, t.ex. vad som 

skall läras och hur detta skall gå till. Här ingår också rätten att delta i planeringen av 

undervisningen och i klassrådsverksamheter. Ett aktivt demokratiskt deltagande skall också 

stimuleras. Det kan ske genom att eleverna t.ex. får lära sig att argumentera, skriva insändare, 

diskutera aktuella samhällsfrågor samt får en undervisning som är kopplad till samhället och 

                                                 
16

 Agewall och Klasson (red.), Demokrati i praktiken, s. 12 
17

 Larsson, Erövra demokratin s. 10ff 
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livet utanför skolan. Den deliberativa demokratin står för kvalitén (det intellektuella samtalet). 

I den deliberativa demokratin betonas argumentationens och samtalets betydelse för 

demokratin. I detta samtal är det de rationella argumentens styrka som bör vara avgörande för 

utfallet och inte makt, social position, utbildning eller majoritetsprincipen. Samtalsformen 

skall garantera att alla röster blir hörda och alla argument skall beaktas och värderas. Den 

deliberativa demokratisynen går i första hand ut på att förstå och fördjupa demokratin genom 

argumentation och diskussion. De tre demokratimodellerna ska inte ses som alternativ till 

varandra utan de kompletterar varandra. Skolans demokratiuppdrag innehåller element från 

olika perspektiv, men med betoning på deltagar- och samtalsdemokratin.18 

 

Tomas Englund utvecklar dessa tre modeller utifrån ett historiskt perspektiv och beskriver två 

huvuduppfattningar om demokratins funktionssätt som har varit rådande under 

efterkrigstiden. Enligt den funktionalistiska demokratiuppfattningen ses demokratin som en 

form för representativ styrelse där eliten styr efter att ha blivit valda. Demokratin är ett medel 

och en form för att fatta beslut. Inom skolan är demokratin ett kunskapsområde som 

innehåller vissa fakta bland andra kunskapsområden. Den funktionalistiska 

demokratiuppfattningen var dominerande inom skolans värld under 1950- och 1960-talen. 

Enligt den normativa demokratiuppfattningen ses demokratin som ett mål i sig själv där folket 

deltar i det politiska beslutsfattandet. Inom skolan ska det finnas en strävan att skapa jämlika 

förutsättningar för att eleverna ska förstå demokratins grundelement och bli kapabla att delta i 

demokratin. Demokratin ses som ett levnadssätt som medborgarna ska bli delaktiga i. Den 

normativa demokratiuppfattningen växte sig starkare under 1970-talet och kom att dominera 

efter införandet av Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr80).19 I Lpo 94 och Lpf 94 ses dock 

den normativa demokratiuppfattningen som central då det slås fast att ”[d]et är inte tillräckligt 

att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och 

vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet.”20 

 

Enligt Englund består den normativa demokratiuppfattningen av två varianter: 

deltagardemokrati och deliberativ demokrati. I den deltagardemokratiska idén är medverkan 

betydelsefullt och det finns en optimistisk tro på medborgarnas kapacitet att delta aktivt i de 

                                                 
18

 Rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan, 2003, (NU03) Oscarsson, Vilgot, Elevers 

demokratiska kompetens s. 11ff 
19

 Jonsson och Roth (red.), Demokrati och lärande, s. 50ff 
20

 Lpo 94 s. 5 och Lpf s. 4 
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demokratiska beslutsprocesserna. Den deliberativa demokratiska idén bygger på att skilda 

synsätt möts där debatten har stor betydelse. Tre principer är här viktiga: ömsesidighet 

(hänsyn till andra), offentlighet (alla argument ska göras kända) och ansvarighet. Englund 

menar att i det deliberativa samtalet ska bl.a. skilda synsätt ställas mot varandra, tolerans och 

respekt ska råda och det ska finnas en strävan att komma överens.21 Christer Fritzell menar att 

pedagogisk deliberation utgår från att alla deltar, att alla får delta, att alla kan delta, att alla 

vill delta och att alla kan lära.22 Per Gerrevall hävdar att med ett deliberativt lärande avses de 

aktiviteter i vilka människor i samtal kritiskt prövar och fördjupar sina kulturella övertygelser, 

där man ska nå välgrundade övertygelser i fråga om social och individuell rättvisa. Genom att 

olika argument prövas och fördjupas sker ett lärande.23 Lena Fritzén anser att lära handlar 

ytterst om att förändra föreställningar och ståndpunkter, att ifrågasätta invanda mönster och 

att se på begrepp i ett nytt perspektiv. Genom ett deliberativt förhållningssätt till demokrati 

skulle skolans båda uppdrag – kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget – kunna integreras 

till en helhet.24 

                                                 
21

 Jonsson och Roth (red.), Demokrati och lärande, s. 52ff 
22

 Utbildning & demokrati nr 3 2003, s. 29ff 
23

 Ibid, s. 52 
24

 Ibid, s. 77f 
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5. TIDIGARE FORSKNING 

 

Vilgot Oscarsson har undersökt den demokratiska kompetensen bland elever i år 9. Den 

nationella utvärderingen innefattade bland annat: 

- kunskaper om demokrati och politik 

- elevernas attityder till demokratiska värden 

- elevernas samtalsdemokratiska kompetens 

Resultatet visade att eleverna inte når upp till styrdokumentens mål när det gäller kunskaper 

om och förståelse för politiska institutioners funktionssätt. Kunskaperna om det svenska 

politiska systemet är inte tillfredsställande när de relateras till kursplanens mål att eleverna 

ska ”ha grundläggande kunskaper om det svenska styrelsesättets framväxt och 

samhällssystemets uppbyggnad…”. När eleverna skall beskriva innebörden av 

demokratibegreppet så visar det sig att de i första hand ser demokrati som att i institutionella 

former kunna påverka den politiska beslutsprocessen. Huvudintrycket är att flertalet elever 

har en oreflekterad demokratiuppfattning. Demokrati är för de allra flesta elever lika med 

folkstyre och detsamma som att rösta i allmänna val. Eleverna tycks i stor utsträckning 

acceptera majoritetsprincipen och deras attityder till demokratins grundprinciper är relativt 

god. Den ”goda demokratin” för eleverna tycks ligga i linje med den valdemokratiska 

demokratimodellen. Oscarsson hävdar att det finns ett samband mellan kunskaper om politik 

och ett stöd för demokratins grundprinciper. Detta innebär att om eleverna fördjupar sina 

kunskaper om den politiska processen och politiska institutioner så stärks sannolikt också 

stödet för demokratins principer. En förståelseinriktad undervisning om demokrati är viktig 

för att fördjupa elevernas positiva bild av demokratin. Ett öppet och tillåtande 

klassrumsklimat tycks också betyda en hel del för att fördjupa elevernas demokratiska 

kompetens med avseende på kunskaper om och förståelse av demokratins funktionssätt, 

menar Oscarsson. I undersökningen kommer det också fram att elevernas attityder i 

värdegrundsfrågor ligger långt ifrån de ideal och visioner som finns i skolans styrdokument. 

Däremot är eleverna mer engagerade i samhällsfrågor än tidigare nationella utvärderingar 

visat.25 I undersökningen kommer det även fram att lärarna sätter ”demokrati och att vara 

demokratisk” högst på prioriteringslisten, medan bara en tredjedel av eleverna har samma 

prioritering. Nästan alla lärare anger undervisningen om demokrati som det viktigaste 

                                                 
25

 Rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan, 2003, (NU03) Oscarsson, Vilgot, Elevers 

demokratiska kompetens s. 1 och 33f 
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kunskapsområdet, men endast cirka 30 % av eleverna ser demokratiundervisningen på samma 

sätt.26  

 

Ann Bernmark-Ottosson har i sin doktorsavhandling undersökt synen på demokrati hos 

blivande gymnasielärare i samhällskunskap och vilken betydelse lärares demokratisyn kan ha 

för demokratiundervisning i skolan. Bernmark-Ottosson konstaterar att det politiska 

engagemanget i Sverige numera tar sig andra uttryck än de vi är vana vid. Till exempel ökar 

människors intresse för så kallade ”enfrågerörelser”, samtidigt som engagemanget i 

traditionella politiska partier minskar. Likaså spelar den demokratiska fostran i föreningslivet 

inte längre samma roll, vilken tidigare ansetts betydelsefull för ungdomar. Dessutom har 

antidemokratiska organisationer/partier blivit mer synliga. Dessa samhälls- och 

strukturförändringar ställer nya krav på skola, universitet och undervisande lärare, menar 

Bermark-Ottosson. Det konstateras att lärarstuderande uttrycker en vilja att bevara och 

försvara den svenska demokratin. De har en stor tilltro till den, trots att de kan se den hotad i 

form av lågt valdeltagande och antidemokratiska organisationer. Studien stärker bilden av 

lärarstuderande som försvarare och bevarare av den svenska demokratin och att de anser att 

medborgarnas engagemang främst bör ske genom de politiska partierna. Om man uppfattar 

demokrati som en styrelseform med partier, allmänna val, riksdag etc. kan ett sjunkande 

partiengagemang och en mindre benägenhet att rösta i allmänna val ses som en utmaning mot 

demokratin. Om man däremot uppfattar demokrati som olika idéer om människors deltagande 

och möjlighet att påverka, kan enfrågerörelser och ungdomars otraditionella engagemang i 

politiska frågor ses som en utmaning för demokratin. Det senare skulle då kunna tolkas som 

ett sätt att utmana det gamla, etablerade partisystemet och det skulle i den meningen vara 

något positivt för demokratin, enligt Bernmark-Ottosson.27 

                                                 
26

 Erfarande och synvändor, s. 28f 
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 Bernmark-Ottosson, Demokratins stöttepelare s. 31 och 242f 
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6. METOD 

 

I detta kapitel redogör jag för den metod jag valde att använda i mitt arbete för att uppfylla 

dess syfte och få svar på mina frågeställningar. Här beskrivs också vilket urval jag gjorde och 

mitt tillvägagångssätt. Vidare resonerar jag kring hur bearbetning av data gick till och mitt 

etiska förhållningssätt i arbetet. Avslutningsvis kommer jag att diskutera studiens trovärdighet 

och äkthet samt metodkritik. 

 

6.1 Metodval 

Inom forskarvärlden används kvantitativa och kvalitativa metoder, vilka även kan kombineras 

som tillvägagångssätt för att söka kunskap. Den kvalitativa metoden inriktar sig på karaktären 

av något och att tolka meningsfulla samband, medan den kvantitativa metoden syftar på 

mängden av något.28 Kvantitativt inriktad forskning är sådan forskning som innebär mätningar 

vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativt inriktad 

forskning innebär att datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa 

intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial.29 Att arbeta 

med kvalitativa metoder betyder att man vill försöka beskriva hur någonting förhåller sig, 

vanligtvis inom ett avgränsat område.30
 Kvalitativ forskning har ett tolkande tillvägagångssätt 

som betraktar kunskapen som socialt konstruerad och har ett intresse för innebörder och det 

sätt varpå människor förstår saker.31  

 

För att uppfylla studiens syfte valde jag att använda mig utav kvalitativ metod i form utav 

intervjuer. En intervju är en samtalsteknik där avsikten är att skapa kunskap genom den 

interaktion som sker mellan intervjuaren och den intervjuade. När kunskap söks i orden är det 

av vikt att intervjuaren är lyhörd mot den som blir intervjuad, öppen för oväntade vändningar 

i samtalet samt kritisk och medveten om sina egna förutsättningar.32 En bra intervju går ut på 

att informationsutbytet fungerar tillfredställande. Intervjuaren måste kunna få den intervjuade 

att slappna av, lyssna aktivt till vad de har att säga och göra dem säkra på att de kommer att få 

stöd i det de säger under intervjun.33 I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson 

båda medskapare i ett samtal. För att lyckas med den kvalitativa intervjun bör intervjuaren 

                                                 
28

 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 17ff 
29

 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s. 14 
30

 Larsson, Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, s. 7 
31

 Denscombe, Forskningshandboken, s. 423 
32

 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 36ff 
33

 Ruane, A och O i samhällsvetenskaplig forskning, s. 176 
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hjälpa intervjupersonen att i samtalet bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande 

resonemang om det studerade fenomenet. Intervjuaren bör förbereda sig genom att studera 

tidigare forskning inom området och på så sätt tillägna sig en teoretiskt färgad kunskap som är 

aktuell för studien.34 Vid en lyckad intervju är en intervjuare strukturerad, tydlig i sina frågor, 

hänsynsfull och öppen. Likaså bör intervjuaren vara etiskt medveten, t.ex. att se till att 

intervjupersonen får reda på att svaren kommer att behandlas konfidentiellt.35 

 

När man arbetar med frågor för att samla information måste man beakta två aspekter. Graden 

av standardisering utgår från frågornas utformning och inbördes ordning. Vid hög grad av 

standardisering ställer man likalydande frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson. 

Vid låg grad av standardisering formuleras frågorna under intervjun och i den ordning som är 

lämplig för en viss intervjuperson. Graden av strukturering utgår från vilket svarsutrymme 

som intervjupersonen får. Vid hög grad av strukturering lämnas ett litet utrymme för 

intervjupersonen att svara inom, där det kan förekomma alternativa svar som är möjliga. Vid 

låg grad av strukturering lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen att svara 

inom.36 I min studie har jag valt att använda mig utav semistrukturerad intervjuer. Detta 

innebär att man som intervjuare har en intervjuguide med ämnen som ska behandlas och 

frågor som ska besvaras. Intervjuaren ska vara inställd på att vara flexibel och låta den 

intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp.37  

 

6.2 Urval 

Urvalet i undersökningen baseras på ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att man använder 

sig av personer som finns tillgängliga.38 Utifrån mitt kontaktnät i skolans värld har fyra lärare 

på två skolor i södra Sverige blivit tillfrågade och intervjuade i studien. En kvinnlig och en 

manlig lärare som undervisar i SO-ämnena på en 6-9-skola där det går c:a 300 elever och en 

kvinnlig och en manlig lärare som undervisar i samhällskunskap på gymnasiet. Att urvalet 

består av en man och en kvinna på respektive skola är en tillfällighet, då studiens syfte inte 

fokuserar på genusperspektivet. Gymnasieskolan har ett elevantal på c:a 1100 och erbjuder 

nio olika gymnasieprogram, bl.a. bygg, autoteknik, media, barn och fritid, musik och teater. 

                                                 
34

 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s. 78f 
35

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 306 
36

 Ibid., s. 71f 
37

 Denscombe, Forskningshandboken, s. 234f 
38

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 312 
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Åldern på de intervjuade varierar mellan 40 år och 52 år och de har samtliga en 

yrkeserfarenhet som lärare på minst 9 år. 

 

6.3 Tillvägagångssätt 

De intervjuade kontaktades ett par veckor före intervjutillfället för att avtala om lämplig tid 

och plats. I samband med detta delgav jag informanterna studiens syfte och 

problemformuleringar samt hur undersökningen kommer att gå till. De kunde naturligtvis ha 

fått alla frågor i förväg som jag ämnade ställa, men då hade risken varit att spontaniteten och 

öppenheten hade hämmats. Utifrån examensarbetets syfte och frågeställningar utformade jag 

en intervjuguide (se bilaga 1) som fungerar som ett verktyg under intervjun. Då jag ämnade 

genomföra semistrukturerade intervjuer är det viktigt att intervjuguiden innehåller frågor som 

gör det möjligt att få fram information om hur de intervjuade upplever sin värld och att 

intervjuerna rymmer flexibilitet. Formuleringen av frågeställningar för undersökningen ska 

inte vara så specifik att detta hindrar alternativa idéer eller synsätt att uppstå under 

insamlingen av data under fältarbetet. Vidare ska man vid en utformning av en intervjuguide 

formulera intervjufrågor på ett sätt som underlättar svar på undersökningens frågeställningar. 

Det är även viktigt att man undviker ledande frågor.39 Intervjuguiden utformades på ett sätt så 

att studiens syfte uppfylls och att de intervjuade kan besvara så utförligt och öppet som 

möjligt på frågorna. 

 

I undersökningen spelades intervjuerna in på band. Att använda sig av ljudinspelning vid 

intervju är en fördel då intervjupersonens svar registreras exakt och det är enkelt för andra 

forskare att kontrollera dem. En nackdel är dock att närvaron av en bandspelare kan påverka 

de svar man får och hämmar spontaniteten. De flesta deltagare blir emellertid mer 

avslappnade efter en kort stund och om ljudinspelningar används på ett försiktigt och 

hänsynsfullt sätt innebär de inte någon större störning i intervjusituationen.40 Under mina 

intervjuer blev det vid några tillfällen stelt och formellt till en början, men detta släppte efter 

en stund och gjorde att informanterna svarade, som jag upplevde det, frispråkigt och ärligt på 

frågorna. En ytterligare nackdel är att ljudinspelningar bara fångar in det talande ordet och 

missar den icke-verbala kommunikationen och andra faktorer.41 Detta har dock inte haft någon 

större påverkan på min undersökning. Kvalitativa forskare brukar spela in sina intervjuer på 
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 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 304f 
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band och sedan skriva ut dem. Detta tillvägagångssätt är viktigt för den detaljerade analys 

som ofta krävs vid kvalitativa undersökningar. Om man bara antecknar är det lätt att speciella 

fraser och uttryck går förlorade. Vidare ska en intervju genomföras i en lugn och ostörd miljö. 

Intervjupersonen ska inte heller behöva oroa sig att för att någon kan höra vad som sägs under 

intervjun.42 Innan intervjun börjar bör det finnas möjlighet att presentera sig och att tala om 

undersökningens syfte och forskarens eget intresse av ämnet. I inledningen bör forskaren se 

till att få en bekräftelse på att denne har tillåtelse att spela in diskussionen på band och 

informera om att det som sägs under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Syftet är 

att skapa en avslappnad och god atmosfär för att få den intervjuade att tala öppet om ämnet. 

Den första frågan är särskilt viktig för intervjun för att få den intervjuade att finna sig till rätta 

och slappna av. Därför är det lämpligt att börja med en ”lätt” fråga som ligger den intervjuade 

ganska nära. Som inledning i intervjuerna ställde jag frågan ”Hur länge har du arbetat som 

lärare?”. Under intervjun ska man som intervjuare försöka identifiera de huvudpunkter som 

den intervjuade anför, försöka ”läsa mellan raderna” och leta efter motsägelser som 

respondenten ger uttryck för. När forskaren har försäkrat sig om att de flesta 

diskussionsområdena har täckts in ska denne avsluta intervjun efter att ha förvissat sig om att 

den intervjuade har fått möjlighet att påpeka saker som bör tas upp.43
 I slutet av intervjun 

frågade jag därför informanterna om de ville tillägga något eller om de hade kommit på något 

mer de ville framföra.  

 

6.4 Bearbetning och analys 

Utskrift av ljudinspelade intervjuer är väldigt tidskrävande och mödosamt, men är en 

värdefull del av forskningen då man kommer i ”närkontakt” med data. Problem som dock kan 

uppstå är att människor inte alltid talar i fullständiga och avslutade satser, vilket kan skapa 

problem då svaren ska skrivas ned. Likaså är betoning och uttal svårt att fånga i skrift. Ett 

annat problem är att när man citerar den som har blivit intervjuad måste man vara medveten 

om att utskriftsutdragen är lösryckta ur sin kontext.44 Svaren på frågorna i min studie har 

bearbetats och sorterats in under rubrikerna uppnåendemål, undervisning och bedömning. Ett 

problem som dock uppstod under intervjuerna var att några av lärarna svarade på ”fel” fråga, 

t.ex. en informant började beskriva hur denne bedömer en elev när frågan gällde 

undervisningsmetod. Vid sammanställningen av intervjuerna har jag därför fått sortera vissa 
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svar under ”rätt” fråga. Svaren har därefter analyserats utifrån examensarbetets 

frågeställningar och sammankopplats med teori och tidigare forskning. I undersökningen har 

jag t.ex. frågat lärarna vilka undervisningsmetoder de använder under arbetsområdet med 

demokrati och politik. De svar som framkom ställdes mot varandra för att få fram likheter och 

skillnader mellan grundskolan och gymnasiet. Detta resultat har i sin tur analyserats utifrån 

teoretiska begrepp, t.ex. deltagardemokrati, för att få fram hur lärarna bearbetar detta. 

 

6.5 Etiskt förhållningssätt 

Denna studie följer Vetenskapsrådets grundläggande forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 

informationskravet är det forskarens ansvar att ge undersökningsdeltagare nödvändig 

information om arbetet, t.ex. syftet med arbetet och på vilket sätt undersökningen är planerad 

att genomföras. Enligt de forskningsetiska principerna ska det också framgå att deltagandet är 

frivilligt och att insamlade uppgifter inte kommer att användas för något annat syfte än 

forskning. Enligt samtyckeskravet har deltagare i en undersökning rätt att själv bestämma 

över sin medverkan och rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet har ett nära 

samband med offentlighet och sekretess och uttrycker att ”alla uppgifter om identifierbara 

personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej 

kan identifieras av utomstående”. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål.45 Vid den första kontakten och 

även vid inledningen av intervjuerna informerade jag respondenterna om studiens syfte och 

genomförande. Vidare har jag upplyst de intervjuade att deltagandet är frivilligt och 

ljudinspelningarna endast kommer att användas i min studie. Till sist har jag gjort de 

deltagande medvetna om att de har rätt att avbryta sin medverkan och att de i examensarbetet 

inte kommer att publiceras med sitt riktiga namn. 

 

6.6 Trovärdighet och äkthet 

Vid en kvalitativ undersökning finns två grundläggande kriterier för bedömning: trovärdighet 

och äkthet. Trovärdigheten består av fyra delkriterier – tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Att skapa en tillförlitlighet i resultaten 

innebär både att man säkerställer att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns 

och att man rapporterar resultaten till de personer som ingår i undersökningen för att dessa ska 
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bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. Vid en kvalitativ undersökning 

ska man producera fylliga redogörelser av de detaljer som ingår i en kultur. Dessa förser 

andra personer med något som de kallar en databas med vars hjälp de kan bedöma hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö. För att förbättra pålitligheten i kvalitativa 

undersökningar ska man säkerställa att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

alla faser av forskningsprocessen, t.ex. problemformulering och val av 

undersökningspersoner. Kollegor kan sedan fungera som granskare och bedöma kvaliteten på 

de procedurer som valts. Att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker 

säkerställa att han eller hon agerat i god tro utifrån insikten att det inte går att få någon 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning. Det ska vara uppenbart att forskaren inte 

medvetet låtit personliga värderingar påverkar utförandet av och slutsatserna från en 

undersökning.46 Förutom de fyra tillförlitlighetskriterierna finns ett antal kriterier på äkthet, 

vilka kan uppfattas som provokativa. Dessa utgår från om undersökningen ger en rättvis bild 

av olika åsikter och uppfattningar och om undersökningen bidrar till att deltagarna får en 

bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting, s.k. pedagogisk autenticitet. 

Vidare ställs spörsmål om undersökningen hjälper de medverkande att komma fram till en 

bättre förståelse av sin sociala situation (ontologisk autenticitet), om de medverkande kan 

förändra sin situation (katalytisk autenticitet) och om undersökningen gjort att deltagarna fått 

bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs (taktisk autenticitet).47 För att uppfylla 

trovärdigheten och äktheten i min studie har jag nedtecknat uttömmande redogörelser för de 

intervjuades svar. Dessa ska kunna bekräftas och kontrolleras av de intervjuade. Likaså har 

jag presenterat utförligt de olika faserna i forskningsprocessen. Till sist har jag försökt 

undvika att mina personliga värderingar färgar resultatet av undersökningen. 

 

6.7 Metodkritik 

Kritik som framförs mot den kvalitativa forskningsmetoden är att den inte är objektiv, utan 

subjektiv. Vidare har kritik framförts att kunskap som införskaffas genom en intervju är 

alltför beroende av de medverkande, d.v.s. de intervjuade. Likaså kan läsare av intervjun finna 

olika innebörd av svaren.48 Trots nämnda brister anser jag det mest lämpligt att nyttja den 

kvalitativa forskningsmetoden för att uppfylla studiens syfte. Ytterligare kritik som kan 

framföras mot min metod är att antalet intervjuade kan tyckas lågt, men med tanke på studiens 
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omfattning ser jag detta som ett rimligt urval. Bryman menar att det är omöjligt att 

generalisera resultaten från bekvämlighetsurval, eftersom man inte vet vilken population detta 

stickprov är representativt för. Däremot kan resultaten kopplas samman till existerande 

resultat eller fungera som ansats till fortsatt forskning.49 I min analys kommer jag att ställa 

resultatet av min studie i relation till tidigare undersökningar och forskning. Samtliga 

informanter i undersökningen har arbetat som lärare minst 9 år. En av informanterna har 

jobbat under den tidigare läroplanen Lgr80, vilket kan ha betydelse för resultatet. 
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7. EMPIRISKT RESULTAT 

 

I föreliggande kapitel kommer jag att redovisa resultatet av min undersökning av vilka 

likheter och skillnader som finns i arbetet med demokrati och politik i samhällskunskap på 

grundskolans senare del och gymnasiets samhällskunskap A. Kapitlet är indelat i tre avsnitt 

utifrån examensarbetets frågeställningar kring lärarnas arbete med demokrati och politik – 

uppnåendemål, undervisning och bedömning. Lärarna som har blivit intervjuade på 

grundskolans senare del har i redovisningen fått de fingerade namnen Ulla och Ulf, medan 

lärarna på gymnasiet benämns som Ylva och Yngve. Samtliga fyra lärare i undersökningen är 

behöriga att undervisa i samhällskunskap på respektive stadie/skola. Ulla och Ulf undervisar 

elever i år 6-9 i de fyra SO-ämnena samhällskunskap, historia, geografi och religion. Ulla har 

arbetat som lärare sedan 1978 och började undervisa på ”högstadiet” 1985 efter ett par år på 

”mellanstadiet”, medan Ulf har jobbat som lärare i 16 år. Ylva undervisar på gymnasiet i 

samhällskunskap och kursen människan socialt och kulturellt, men har behörighet att 

undervisa även i historia och geografi. Hon har arbetat som utbildad lärare i 10 år och jobbade 

innan dess som timvikarie. Yngve undervisar på gymnasiet i samhällskunskap och historia, 

men har tidigare även haft en kurs i kriminologi. Han har arbetat som lärare i snart 10 år. 

 

7.1 Uppnåendemål 

I detta avsnitt presenteras vad de intervjuade lärarna beskrev och de exempel de gav på vilka 

olika delar och moment som de anser att eleven ska kunna för att klara kursplanens 

uppnåendemål om demokrati och politik. 

 

7.1.1 Grundskolans senare del 

Vad gäller uppnåendemålen kring demokrati och politik betonar Ulla vikten av de 

grundläggande mänskliga rättigheterna och skyldigheterna. Hon uttrycker även: ”kunskapen 

att människor har arbetat hårt för det här svenska systemet med möjligheter och rättigheter för 

medborgarna, med t.ex. bidrag och skola, tycker jag är betydelsefullt”. Ulla hävdar också att 

det historiska perspektivet är viktigt, hur demokratiska principer har vuxit fram, t.ex. i det 

antika Grekland och under de amerikanska och franska revolutionerna. Enligt Ulla är också 

”åskådarrollen” viktig att diskutera i ett demokratiskt hänseende, d.v.s. att de som står vid 

sidan av och tittar på och inte gör eller säger något vid en kränkning är medansvariga. Vidare 

menar hon att eleverna ska känna till vilka partier som sitter i kommunfullmäktige och i 

riksdagen och att de ska känna till de historiskt grundläggande skillnaderna mellan de 
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politiska partierna. Samhällssystemets uppbyggnad med kommun, landsting, länsstyrelsen, 

riksdag och regering måste eleven också kunna, enligt Ulla. Här ska eleven känna till det 

grundläggande, t.ex. hur valprocessen går till, hur många val man gör, hur många procent som 

krävs för att komma in i riksdagen och uppdelningen i utskott. 

 

Ulf tycker att politik handlar om det svenska styrelseskickets uppbyggnad och framväxt. I 

detta sammanhang utgår Ulf från makt - hur makten fördelas i samhället och hur besluten 

fattas. Det handlar också om tillvägagångssättet, d.v.s. vilka system man har skapat för att 

fatta beslut. Ulf menar att när man pratar om hur man organiserar makten och hur man 

tillsätter de som får förtroendet att verkställa makt kommer man in på demokrati. ”Jag ser 

demokrati som ett folkligt sätt att fördela makt, att fatta beslut”, uttrycker Ulf. Han menar 

även att i politik ingår visionen om hur samhället ska förändras, vilket då handlar om de 

politiska partierna. Ulf tycker att eleven ska kunna vilka partier som sitter riksdagen, kunna 

hänföra partier till olika block och ha ”någorlunda hum” om partiernas ideologiska bakgrund. 

 

7.1.2 Gymnasiet 

Ylva gav som exempel på vilka olika delar och moment som eleven måste kunna för att klara 

kursplanens uppnåendemål om demokrati och politik att det är viktigt att eleverna lär sig hur 

de kan påverka lokalt och nationellt. Hon menar vidare att eleverna måste veta hur man röstar 

och varför man röstar. De måste också veta vad man kan rösta på och vad de olika partierna 

står för. ”Jag betonar att eleverna ska ta reda på vad de själva tycker och tänker och få de till 

att våga tro på det”, uttrycker Ylva. Hon menar vidare att genom ett demokratiskt arbetssätt är 

det viktigt att eleverna lär sig att lyssna och diskutera. Eleven ska också kunna hur kommun, 

landsting, regering och riksdag fungerar, enligt Ylva. 

 

Yngve menar att eleverna ska kunna redovisa olika saker som krävs för att ett samhälle ska bli 

demokratiskt och berätta varför de är viktiga. Han upplever att de allra flesta tänker på rösträtt 

och flerpartisystem när de hör ordet demokrati, men att detta inte räcker för att ett samhälle 

ska vara demokratiskt. Eleven måste också kunna redogöra för det vi kallar för ”västerländskt 

demokratiskt system” med mänskliga fri- och rättigheter, likhet inför lagen, yttrandefrihet, 

tryckfrihet, demonstrationsfrihet, åsiktsfrihet o.s.v., enligt Yngve. ”Jag tycker också att de 

åtminstone ska känna till att det inte råder konsensus kring vad begreppet innebär utan att det 

finns de som menar att det bör vara ett jämlikt samhälle – ekonomiskt, kulturellt, etniskt osv. 

för att det ska vara demokratiskt”, hävdar Yngve. Han tycker att eleverna ”ska ha koll på” de 
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grundläggande ideologierna. I arbetet med de politiska partierna är inte det allra viktigaste att 

man känner till vad partierna står för i enskilda sakfrågor utan det viktigaste är att kunna 

redogöra för skillnaden mellan höger- och vänsterblocken i svensk politik, menar Yngve. Det 

svenska statsskicket ska de faktamässigt kunna redogöra för hur det fungerar och det är viktigt 

att känna till vilken makt olika instanser har, t.ex. vad riksdagen gör och vilken makt 

riksdagen har, tycker Yngve. 

 

7.2 Undervisning 

I detta avsnitt redogörs vad grundskollärarna och gymnasielärarna beskrev hur de undervisar i 

samhällskunskap om demokrati och politik. Fokus i denna del ligger på lärarnas planering, 

undervisningsmetoder och material. 

 

7.2.1 Grundskolans senare del 

I arbetet med demokrati och politik menar Ulla att de mänskliga rättigheterna och 

skyldigheterna påverkar alla lektioner i samhällskunskap. I arbetet med demokrati och 

diktatur börjar hon med en arbetsuppgift där man tittar på motsvarigheter, t.ex. tryckfrihet – 

censur, och hur det ser ut i världen med vilka länder som har demokrati och diktatur. Ulla 

arbetar med politiska partier, kommun och landsting i 8:an och statsskicket med riksdag och 

regering i 9:an. I arbetet med de politiska partierna och det svenska statsskicket skriver Ulla 

på tavlan och sedan får eleverna skriva av. Efter partiöversikten brukar hon planera ett rollspel 

där eleverna genomför en partidebatt. Här får eleverna diskutera, debattera och argumentera. 

Eleverna får också lära sig många nya ord i arbetet med demokrati och politik, t.ex. ideologi 

och offentlighetsprincipen. Ulla har även låtit eleverna få utföra intervjuer med någon 

politiker från någon nämnd eller med en tjänsteman i förvaltningen för att lära sig hur 

kommunen fungerar. I arbetet med riksdag och regering låtsas Ulla med eleverna att de är i 

plenisalen och genomför omröstningar. Ulla berättar även att ”i 9:an får eleverna skriva en 

uppsats om ett U-land och då landar allt! Det är en svår uppgift, men då förstår de allt om 

demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter”. Materialet som Ulla använder i arbetet med 

demokrati och partier består av mycket tidningsartiklar om aktuella händelser som diskuteras. 

I arbetet med partierna använder Ulla äldre material från sin universitetstid och beställt 

material från partierna. I arbetet med riksdag och regering nyttjar Ulla beställt material och 

Cd-romskivor som eleverna kan använda vid datorerna. Ulla visar filmer, men hon tycker 

dock inte att de är särskilt bra. Ulla använder även stenciler som hon själv satt ihop med fakta. 

För övrigt repeterar hon mycket i sin undervisning. ”Det är det som gör att kunskaper sitter!”, 
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uttrycker Ulla. Läroboken använder Ulla inte särskilt mycket i undervisningen. Hon tycker att 

de delar om demokrati och politik som ska vara med finns med, men Ulla tycker att man kan 

ta in mer av ungdomars åsikter och ta med fler exempel som har med ungdomar att göra. Det 

kan vara för högtravande text i läroboken, hävdar Ulla. 

 

Ulf uppskattar att arbetet med demokrati och politik upptar över 50 % av lektionstiden i 

samhällskunskap under grundskolans senare del. Under arbetsområdet utgår han från det 

grundläggande - vad makt är - så att eleverna förstår vad det är. När Ulf jobbar med makt 

utnyttjar han även de andra SO-ämnena för att eleverna ska förstå maktbegreppet, t.ex. makt 

under antiken när man läser historia i 7:an och hur makt kunde manifesteras under 

revolutionerna när man läser i historia i 8:an. ”När man har fått in det här med makt går man 

vidare med hur makten är fördelad och vilka som har makt i samhället”, berättar Ulf. I 8:an 

arbetar eleverna med kommunen - vilka som har makten där och hur man kan påverka 

makten. I 9:an handlar det mer om makten i Sverige – hur det är uppbyggt med den politiska 

makten, vilka aktörer som finns och vilka institutionerna är, t.ex. riksdag och regering, enligt 

Ulf. Likaså begreppet demokrati börjar Ulf med i 7:an och kopplar det till antiken och därefter 

går han vidare på individplanet – hur man kan utöva demokrati i klassrummet, hur man gör 

när man ska rösta om saker i klassen, klassråd osv. Därefter för Ulf det vidare till 8:an i 

arbetet med kommunen och hur demokratin fungerar här. I 9:an går Ulf vidare med demokrati 

genom att arbeta med hur det svenska valsystemet fungerar. Ulf tycker att det är perfekt att 

introducera arbetet med demokrati och politik om man kan använda någon aktuell händelse 

som har med ämnet att göra eller att introducera kursen i samband med ett val och då använda 

tidningar och TV. När Ulf har undervisat om makt har han använt provrör där han häller upp 

olika vätskor för att visa hur makt kan fördelas, som då ska symbolisera de olika stånden. Ulf 

visar också hur man kan se i samhället vilka som har makt – byggnader och kyrkor – så att 

man begriper vad makt kan innebära. Han har också använt sig utav rollspel för att visa hur 

beslut kan fattas och då diskutera vad som var bra och dåligt med olika sätt eller att man utgår 

från en berättelse ur läroboken som introduktion till arbetsområdet. Ulf har använt sig utav 

begrepp och skrivit dessa på tavlan och därefter diskuterat med eleverna vad dessa innebär 

och vad eleverna tycker. Han har också börjat ett arbetsområde med film. Ulf går ofta igenom 

på tavlan och använder sig av olika modeller där han sätter in de olika aktörerna. Detta får 

eleverna skriva ner. Han har även börjat använda ”smartboard”, där man kan låta en process 

växa fram, t.ex. valsystemet. ”Jag skulle nog säga att en stor del av min undervisning är 

förmedlande, att jag går igenom det grundläggande”, berättar Ulf. Därefter diskuterar han 
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begreppen med eleverna, vilket Ulf tycker är väldigt viktigt. Ulf har låtit eleverna intervjua 

personer som sitter i maktpositioner, t.ex. politiker i kommunen och eleverna har genomfört 

dramatiseringar, t.ex. hur ett val går till. I arbetet med partierna går Ulf igenom vad ett parti är 

och vad ideologier är. Därefter har eleverna fått bilda egna partier, med partiprogram, visioner 

och hur de vill förändra samhället. Materialet som Ulf använder i arbetet med demokrati och 

politik är väldigt blandat. Han väljer ut och använder de delarna i läroboken som han tycker är 

tydliga och förklaras bra. ”Jag använder nog läroboken mer i arbetet med det svenska 

politiska systemet och mindre i arbetet med demokrati. I arbetet med makt och demokrati 

utgår jag mer från exempel som vi diskuterar”, beskriver Ulf. Sedan kompletterar han med 

dagsaktuella nyheter och tidningsartiklar och eleverna får själva söka på nätet. Stommen 

bygger dock kring vissa teoretiska avsnitt som Ulf har satt ihop utifrån lärobok och annan 

facklitteratur. Delarna om demokrati som tas upp i läroboken tycker Ulf inte räcker till. Det 

finns många problem med demokrati som borde lyftas fram, enligt Ulf. Likaså innebär 

demokrati att man inte bara har en massa rättigheter utan också skyldigheter. Dessa kommer 

heller inte fram i läroboken, hävdar Ulf. Vidare fokuserar läroboken mycket på demokrati 

som styrelseform för en stat. Individnivå och gruppnivå är något bristfälligt, tycker Ulf. 

 

7.2.2 Gymnasiet 

Arbetet med demokrati och politik upptar mer än 30 % av lektionstiden i samhällskunskap A, 

enligt Ylva. När hon planerar och lägger upp arbetet med demokrati och politik utgår Ylva 

från hur vårt land styrs. Hon brukar introducera arbetsområdet med uppgiften ”ön”, som är en 

diskussionsövning om bl.a. vad som behövs för att bygga upp ett samhälle och hur man 

kommer fram till vem som ska bestämma. ”Uppgiften är bra att referera till när man pratar om 

demokrati längre fram”, menar Ylva. Därefter går hon vidare med att prata om hur Sverige är 

uppdelat kommuner, landsting och län. Ylva går igenom vilka partier som finns och vad dessa 

står för. Eleverna har ibland fått genomföra ”partidebatt”, där de ska argumentera för ett partis 

åsikter. Efter detta går hon igenom arbetet i riksdag och regering och valprocessen, bl.a. 

genom PowerPoint-presentationer. För att eleverna ska lära sig hur man kan påverka bjuder 

Ylva in politiker eller låter klassen besöka politiker. Hon genomför diskussionsövningar, vars 

syfte är att eleverna lär sig att alla inte kan tycka som de själva. Eleverna får skriva s.k. 

medborgarförslag, som blir en övning i att påverka kommunen och hon låter även eleverna 

besöka kommunfullmäktige. Vidare får eleverna spela ”Rixdax”, som är ett internetspel om 

riksdagen, genomföra en ”rundvandring” på riksdagens hemsida och göra internetuppgifter. 

Nyhetssändningar med dagsaktuella händelser används också. Ylva nyttjar även 
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instuderingsfrågor i sitt arbete med demokrati och politik. Hon använder inte läroboken så 

mycket, då hon inte tycker att den är så bra. Ylva tycker att man kan hämta basen från 

läroboken, men att man därefter måste gå vidare till annat material. På senare tid har hon satt 

ihop egna kompendium som hon ger till eleverna. Ylva tycker att det står väldigt kort om 

demokratins framväxt, t.ex. i det antika Aten, men att hon som lärare därefter får lägga till 

fakta. Om läroböckernas avsnitt om demokrati och politik uttrycker Ylva: ” vissa böcker 

beskriver delar alldeles för enkelt, t.ex. misstroendeförklaring beskrivs i en mening. Det går 

inte. Det kan också vara för svårt i läroböckerna. Det finns inget där emellan.” Ylva menar att 

om inte eleverna har den grundläggande förståelsen förstår de inte det som står i boken. 

 

Yngve uppskattar att arbetet med demokrati och politik upptar 30-40 % av lektionstiden i 

samhällskunskap A. Som en introduktion till arbetsområdet försöker Yngve ”röra till” det för 

eleverna utifrån olika begrepp. Han försöker problematisera demokratibegreppet och koppla 

ihop det med makt där han diskuterar med eleverna utifrån olika frågeställningar och övningar 

– ”Är pengar makt?”, ”Är kunskap makt?”, ”Har alla samma möjlighet att göra bruk av de 

rättigheter som finns?”. Yngve menar att demokrati inte enbart är ett sätt att fatta beslut utan 

att demokrati också har ett innehåll. ”Det är skillnad på formell demokrati och reell 

demokrati”, enligt Yngve. Efter att ha problematiserat demokratibegreppet försöker Yngve 

sortera upp och visa vad som de flesta i Sverige är överens om bör ingå ett demokratiskt 

samhälle och att det finns de som ställer högre krav. Han har även som introduktion använt 

sig utav övningen ”ön” där man ska skapa sig ett samhälle. I arbetet med demokrati har 

Yngve använt och framställt s.k. ”case” – ”det här står vi inför…”, ”…hur ska vi förhålla oss 

till detta?” som eleverna får diskutera och som ska belysa någon aspekt, t.ex. om majoriteten 

ska få köra över minoriteten. Därefter brukar Yngve gå över hur det svenska statsskicket 

fungerar med riksdag, regering, kommun och landsting. I arbetet med statsskicket, som Yngve 

tycker är ett ganska ”torrt” avsnitt, blir det mycket genomgångar och en del uppgifter som 

eleverna får jobba med. Efter statsskicket faller det sig ganska naturligt fortsätta med 

ideologier och partier, menar Yngve. I arbetet med ideologier blir det en del genomgångar 

kring vad en ideologi är och de tre största ideologierna konservatism, liberalism och 

socialism. Därefter får eleverna material och övningar där de får läsa ideologiska texter och 

träna sig på att särskilja och jämföra ideologierna. I arbetet med de politiska partierna får 

eleverna oftast ett parti att jobba med och sätta sig in i. Då handlar det, enligt Yngve, om att 

se vilka kopplingar det finns mellan partiets dagspolitik och de ideologier de har jobbat med. 

Det parti de fördjupar sig i ska de ställa i relation till de andra partierna. När Yngves elever 
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jobbar med de politiska partierna får de använda det material som partierna själva framställer, 

hemsidor, tryckt material osv. I arbetet med ideologier använder Yngve kompendium som han 

själv har satt ihop från olika håll och som ger lite mer än läroboken. I arbetet med statsskicket 

använder han det material som finns att tillgå om regering och riksdag. Yngve tycker att 

läroboken fungerar bra för faktakunskaperna och att man kan använda den som en slags 

stomme. Den är bra för att klara den grundläggande nivån och kraven för godkänt. För en 

ökad förståelse och en större problematisering räcker inte texterna i läroboken, hävdar Yngve. 

Läroboken framställer det som att det råder konsensus kring vad demokrati är. Yngve vill att 

eleverna ska kunna se vilka konflikter som finns i samhället. När det gäller demokrati räknar 

läroböckerna upp de formella krav som finns för en västerländsk demokrati, men det räcker 

inte, anser Yngve. I avsnittet om hur det gick till när Sverige fick allmän och lika rösträtt står 

det väldigt lite om i läroboken, vilket Yngve tycker är bedrövligt. ”Det kanske kan vara för att 

det är politiskt laddat med historieskrivningen kring detta. Det kan vara känsligt att i en 

lärobok skriva att högern var motståndare till allmän och lika rösträtt”, tror Yngve. Något som 

heller inte har slagit igenom ordentligt i läroböckerna är den förändring som det svenska EU-

medlemskapet har inneburit för demokratin och statsskicket, hävdar Yngve. Han tycker att 

detta behöver läggas till i läroböckerna. 

 

7.3 Bedömning 

I detta avsnitt redovisas hur lärarna bedömer eleverna i samhällskunskap om demokrati och 

politik på grundskolan och gymnasiet. 

 

7.3.1 Grundskolans senare del 

För att bedöma om eleven uppnår målen om demokrati och politik måste eleven, enligt Ulla, 

vara med på flertalet lektioner i samhällskunskap då hon har mycket diskussioner med 

eleverna som betygsätts. Ulla berättar att eleven även genom skrivningar och läxor får visa 

vad han eller hon kan. I rollspelet om partierna krävs det att man deltar i debatten, muntligt 

presenterar sitt parti och visar att man har förstått vad de andra partierna står för. Intervjun 

med någon politiker eller tjänsteman redovisas muntligt eller skriftligt. Kunskaper om 

statsskicket med riksdag och regering bedömer Ulla genom skriftligt prov. Huruvida en elev 

tillämpar ett demokratiskt arbetssätt är svårt att bedöma, tycker Ulla, men poängterar att 

hennes roll som lärare är att fostra demokratiska elever som ska fungera i ett demokratiskt 

samhälle. Ulla berättar om två elever hon har i undervisningen som upptar större delen av 

lektionstiden på bekostnad av deras klasskamrater. Det är inte demokratiskt och är inte 
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acceptabelt, menar Ulla. ”Annars försöker jag lära eleverna att man visar hänsyn och att man 

ska kunna tillämpa den demokratiska principen att man inte skriker rätt ut, utan får vänta på 

sin tur”, säger Ulla. 

 

Ulf bedömer elevernas kunskaper om demokrati och politik på olika sätt. Han har oftast prov 

på Sveriges styrelseskick och han har även haft prov på vad ett demokratiskt system innebär. 

Ulf berättar att eleverna har fått vara företrädare för ett parti i ett rollspel där de ska hålla ett 

anförande om hur de vill förändra en stadsdel. Här måste det då framgå vilket parti de 

företräder, hur de har tänkt sig förändringen, vad de grundar det på och hur det ska 

genomföras, förklarar Ulf. Han har även haft en skrivuppgift där eleverna efter kontakt med 

politiker från olika läger tar reda på varför de har olika syn på olika frågor. Ulf tar även upp 

att han har diskussioner med eleverna som vägs in i betygsättningen. Att bedöma om en elev 

tillämpar ett demokratiskt arbetssätt är inte lätt, enligt Ulf. Han menar att i den egna klassen är 

det lättare då man har klassråd och att man därmed kan jobba med hur majoritetsprincipen 

fungerar och varför beslut ska fattas på ett visst sätt. Andra klasser får man helt enkelt fråga 

vad de tycker i olika diskussioner, anser Ulf. ”Min uppgift som lärare är att få eleverna att 

förstå hur man ska handla som demokrat. Jag kan ju naturligtvis inte ansvara för att de går ut 

utanför skolan och handlar demokratiskt”, konstaterar Ulf. 

 

7.3.2 Gymnasiet 

Ylva brukar bedöma elevernas kunskaper om partierna genom en skriftlig inlämningsuppgift 

där eleverna ska beskriva två ”hjärtefrågor” från varje parti och vilken ideologi de har 

koppling till. Hon har oftast prov på det grundläggande om statsskicket, t.ex. hur många som 

sitter i riksdagen, hur ofta valen är och hur de går till. Medborgarförslaget, som hon låter 

eleverna göra, bedömer Ylva dock inte utifrån olika betyg utan är mer en uppgift som man 

som elev gör för att få insikt i hur man kan påverka i kommunen. Ylva bedömer om en elev 

kan tillämpa ett demokratiskt arbetssätt genom grupparbeten, diskussioner och 

värderingsövningar om acceptans och mänskliga rättigheter. En elev som inte tillämpar ett 

demokratiskt arbetssätt får inte något betyg på just det momentet. Ylva tycker inte att eleverna 

har tillräckliga kunskaper om demokrati och politik när de börjar läsa samhällskunskap på 

gymnasiet. ”De vet hur många som sitter i riksdagen, att riksdagen finns i Stockholm och att 

det är val vart fjärde år, men de vet inte skillnad på riksdag och regering eller hur samhället 

ser ut. Det är konstigt för jag vet ju att de läser detta på grundskolan”, menar Ylva. Hon pekar 

också på förmågan att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, att lyssna och acceptera vad andra 
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säger, saknas när eleverna börjar gymnasiet. Ylva poängterar dock att hon är medveten om att 

man arbetar även med detta på grundskolan. Hon tror att det är så betygsfixerat när man 

kommer in på gymnasiet att man som elev kör sitt eget ”race” och därmed kör över de andra.   

 

Yngve bedömer arbetet med partier och ideologier genom en partidebatt där eleven får spela 

en partiföreträdare och redogöra för partiets åsikter. Eleverna får också en skriftlig 

inlämningsuppgift där de får redogöra för ett partis politik, ideologiska koppling, vad som 

skiljer partiet från de andra och tycka till vad de själva anser. Här kan man, enligt Yngve, som 

lärare bedöma om eleven har en riktig förståelse på djupet för området. När det gäller 

statskicket ska man kunna redogöra för hur regering och riksdag fungerar. Oftast har Yngve 

en skrivning på detta, men han har även haft en inlämningsuppgift på statsskicket. Att bedöma 

om eleven tillämpar ett demokratiskt arbetssätt kan man se genom hur det fungerar i 

grupparbeten, enligt Yngve. Med ett demokratiskt arbetssätt ska man ju inte köra över andra i 

en diskussion och man ska lyssna på vad andra säger. Han menar dock att det är väldigt sällan 

man har en elev som är så burdus och kör över andra att det skulle vara ett problem. Yngve 

menar att det snarare är det omvända, att man som lärare får locka och provocera fram ökad 

aktivitet. När eleverna börjar läsa samhällskunskap på gymnasiet kan de oftast mer om 

demokrati och politik än vad de tror, enligt Yngve. Han önskar dock att de var lite mer öppna 

för att demokrati inte bara är en form med yttrandefrihet, rösträtt och flerpartisystem. Yngve 

är positiv till att eleverna har i sig principen om rösträtt och att majoriteten vinner i en 

demokrati, men han skulle vilja att de hade kommit ännu längre. Yngve hävdar att det är 

väldigt sällan de har någon större koll på partierna. ”Eleverna har säkert hört det mesta på 

grundskolan som man går igenom på en A-kurs i samhällskunskap, men de glömmer”, 

konstaterar Yngve. Han menar att eleverna ska möta en större problematiseringsgrad på A-

kursen. Faktakunskaperna ska de egentligen ha, men det blir mer som en repetition på 

gymnasiet. ”Det är ju inte fel om man försöker problematisera saker och ting mer på 

grundskolenivå. Det vore nog bra. Det kanske är lite för mycket fakta och lite för mycket 

räkna poäng på skrivningar på grundskolan”, tror Yngve. 
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8. ANALYS 

 

Vid en jämförelse av uppnåendemålen i samhällskunskap på grundskolans senare del och 

samhällskunskap A på gymnasiet rörande demokrati och politik kan man konstatera att det 

finns vissa likheter. Båda styrdokumenten betonar att eleven ska kunna tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt. Likaså slås det fast i de båda kursplanerna att eleven ska ha kunskap 

om hur det svenska politiska systemet fungerar – ”det svenska styrelsesättets framväxt och 

samhällssystemets uppbyggnad” (grundskolan) och ”det politiska systemets funktion på lokal, 

regional [och] nationell […] nivå” (gymnasiet). Gällande demokrati skiljer det sig dock åt. I 

slutet av det nionde skolåret ska eleven förstå och känna till grundläggande demokratiska 

värden, samt mänskliga rättigheter och skyldigheter. I samhällskunskap A betonas istället 

demokratins framväxt och funktion. Dessutom ska man på gymnasiet förstå hur politiska 

förhållanden har format samhället och hur man kan påverka politiska beslut.50 Utifrån detta 

kan man dra slutsatsen att uppnåendemålen i samhällskunskap A ska bygga vidare på 

kunskaper om demokrati och politik som har förvärvats under grundskolan. Vissa mål ska 

repeteras och ännu en gång bekräftas på A-kursen, såsom hur det svenska politiska systemet 

fungerar. Därefter ska det dock ske en progression inom ämnesområdet, t.ex. kunskaperna om 

demokratiska värden ska utvecklas till kunskaper om demokratins funktion och påverkan av 

denna.  

 

Lärarna på grundskolan tolkar uppnåendemålen i grundskolans senare del som att eleven bör 

kunna de demokratiska värdena, ideologier och de politiska partierna samt hur det svenska 

politiska systemet fungerar. Ulla är t.o.m. inne och ”nosar” på uppnåendemålen i 

samhällskunskap A då hon lyfter fram demokratins framväxt. Gymnasielärarna anser även de 

att eleven bör kunna de stora ideologierna, de politiska partierna samt hur det svenska 

politiska systemet fungerar. Ylva betonar att eleven även bör känna till hur man kan påverka 

politiska beslut i en demokrati, medan Yngve även lägger fokus vid demokratins funktion. 

Undersökningen visar således att i praktiken fokuserar gymnasielärarna i stor omfattning på 

samma moment som man tidigare har studerat på grundskolan, t.ex. politiska partier och 

ideologier. Lärarna på grundskolan och gymnasiet har en liknande syn på vad eleven bör 

kunna för att uppnå målen. Det förekommer således mycket repetition och en viss progression 

på gymnasiet i arbetet med demokrati och politik, t.ex. hur man kan påverka politiska beslut. 
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En rimlig tolkning är dock att kursplanen uttrycker tvärtom - en viss repetition och mer 

progression. För övrigt kan man slå fast att undersökningen bekräftar det som Myndigheten 

för skolutveckling konstaterar, d.v.s. att det är det egna intresset och de egna idéerna hos 

lärarna som påverkar inriktningen på undervisningen, till skillnad mot förr då läroboken 

angavs som styrande.51 

 

Vid en jämförelse av grundskollärarnas och gymnasielärarnas undervisning om demokrati och 

politik kan man se flera likheter vad gäller planering. Samtliga lärare i studien inleder 

undervisningen med demokratibegreppet i någon form. Detta ligger i linje med det som Siv 

Karlström i en artikel om de samhällsorienterande ämnenas didaktik menar är betydelsefullt 

för att få elever att förstå underliggande principer och i efterhand knyta dem samman till 

större strukturer.52 Att eleverna får diskutera begrepp i en deliberativ demokratisk anda 

främjar lärandet, vilket de fyra intervjuade lärarna använder sig utav. Efter 

begreppsdiskussion sker, i varierande ordning, en fördjupning i ideologier och partier, samt 

det svenska statsskicket med kommun, landsting, riksdag och regering. Lektionstiden som 

lärarna viker åt demokrati och politik skiljer sig dock åt mellan grundskolans senare del och 

gymnasiet. ”Högstadielärarna” uppskattar att arbetsområdet upptar mer än 50 % av 

lektionstiden i samhällskunskap, medan gymnasielärarna gör en bedömning att demokrati och 

politik utgör 30-40% av undervisningstiden. Lärarna på grundskolan uppskattar således att de 

lägger mer lektionstid på arbetsområdet än vad lärarna på gymnasiet gör. Studien visar 

följaktligen att det finns flera likheter vad gäller planering mellan grundskollärarna och 

gymnasielärarna där fokus ligger på demokratibegreppet, ideologier och partier, samt det 

svenska statsskicket. Det finns även flera likheter mellan grundskollärarna och 

gymnasielärarna vad gäller undervisningsmetoder. Samtliga av de intervjuade lärarna inleder 

arbetet kring demokrati och politik med klass- och gruppdiskussioner om demokratibegreppet. 

Även maktbegreppet diskuteras som en introduktion på både grundskolan och gymnasiet av 

några lärare. Samtliga fyra lärare har ”traditionell” undervisning under arbetsområdet där de 

går igenom olika delar, t.ex. ideologier och valsystem, som eleverna får anteckna. Samtliga 

lärare i studien har likaså genomfört rollspel med partidebatter där eleverna har fått företräda 

och argumentera för ett parti. Det som skiljer sig åt är dock att lärarna på grundskolan har låtit 

eleverna intervjua politiker i kommunen i syfte att få ungdomarna att förstå hur politiker 

                                                 
51

 Myndigheten för skolutveckling; Samhällsorienterande ämnen – En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och   

     bedömning, s. 39ff 
52

 Erfarande och synvändor, s. 100 



 

 32 

resonerar på olika sätt eller att lära sig hur kommunen fungerar. En lärare på gymnasiet 

uppgav att hon istället bjuder in politiker till klassen, besöker kommunfullmäktige med 

eleverna och låter eleverna skriva medborgarförslag. Detta i syfte att få eleverna att förstå hur 

man kan påverka det politiska styret. Undersökningen pekar således på att 

undervisningsmetoderna påminner mycket om varandra på grundskolan och gymnasiet i 

arbetet med demokrati och politik - diskussioner, genomgångar, självständigt elevarbete och 

rollspel. Studien ligger således i linje med det som Myndigheten för skolutveckling slår fast, 

nämligen att det är vanligast att läraren leder en samlad undervisning i klassen, men att 

inslagen av diskussioner och enskilda arbeten har ökat.53 Material som används i arbetet med 

demokrati och partier skiljer sig inte mycket åt mellan grundskolans senare del och 

gymnasiet. IT-verktyg som PowerPoint och smartboard används på båda nivåerna som 

hjälpmedel vid genomgångar. Även dagsaktuella händelser, i form av tidningar och TV-

sändningar, används som material i arbetet med demokrati och politik. Lärare på båda 

nivåerna låter eleverna använda datorer och Internet i form av olika uppgifter. Samtliga lärare 

använder läroböckerna som en bas i arbetet med demokrati och politik, men de är alla kritiska 

till dessa. Lärarna på grundskolan efterlyser bl.a. ett mer ”ungdomligt” synsätt i boken och att 

man ska tillföra mer av nackdelar och skyldigheter i en demokrati. Lärarna på gymnasiet 

saknar bl.a. en lagom nivå på beskrivningar av olika fenomen och Sveriges demokratiska 

historia. Lärarnas kritiska syn på läroböckerna har gjort att de samtliga har satt ihop eget 

material som de själva anser är bra fakta om demokrati och politik.  

 

Vid en jämförelse av hur grundskollärarna och gymnasielärarna bedömer eleverna kring 

demokrati och politik finns det även här flera likheter. Alla lärarna har diskussioner utifrån 

begrepp, ”case”, dilemman etc. under arbetsområdet, vilka vägs in i bedömningen. Flertalet 

lärare bedömer även eleverna utifrån en partidebatt där dessa får diskutera och argumentera 

med andra ”partiföreträdare”. Det förekommer även skrivuppgifter om partierna på både 

grundskolan och gymnasiet där eleven jämför partier eller sätter ”sitt” parti i relation till andra 

partier och ideologier. Samtliga fyra lärare har oftast prov på det svenska statsskicket. Att 

bedöma om en elev tillämpar ett demokratiskt arbetssätt tycker alla fyra lärarna är svårt. De 

lyfter fram att de försöker lära eleverna att visa hänsyn och lyssna på vad andra säger. Lärarna 

bedömer huruvida eleven tillämpar ett demokratiskt arbetssätt utifrån grupparbeten och 

beteende vid diskussioner. Som tidigare redovisat i examensarbetet pekar en nationell 
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undersökning på att elever i år 9 inte når upp till styrdokumentens mål när det gäller 

kunskaper om och förståelse för politiska institutioners funktionssätt. Enligt undersökningen 

är demokrati för de flesta elever lika med folkstyre och detsamma som att rösta i allmänna 

val. Eleverna tycks i stor utsträckning acceptera majoritetsprincipen och deras attityder till 

demokratins grundprinciper, men de har en oreflekterad demokratiuppfattning. Denna bild av 

elevernas kunskapsnivå bekräftas i min studie då gymnasieläraren Yngve uttrycker att elever 

som börjar gymnasiet har i sig principen om rösträtt och att majoriteten vinner i en demokrati, 

men att han önskar att de hade varit mer öppna för att demokrati inte bara är en form med 

yttrandefrihet, rösträtt och flerpartisystem.  

 

Båda lärarna på gymnasiet tycker att eleverna har bristfälliga kunskaper om demokrati och 

politik när de börjar gymnasiet. Eleverna har vissa kunskaper i ämnet, men lärarna önskar att 

eleverna hade kommit ännu längre i sin kunskapsutveckling, t.ex. att veta skillnaden mellan 

riksdag och regering. Likaså hade man velat att eleverna varit bättre på att tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt och att de hade fått prova på att problematisera kring ämnet. Båda 

lärarna uttrycker dock att de vet om att eleverna har läst om t.ex. partier och det svenska 

statsskicket under grundskolan, men att dessa ändå inte har tillräckliga kunskaper om 

demokrati och politik när de börjar gymnasiet. Intressant i sammanhanget är att 

gymnasielärarna bearbetar arbetsområdet ungefär på samma sätt som grundskollärarna vad 

gäller planering, undervisningsmetoder, material och bedömning. Anledningen till att lärarna 

på gymnasiet fokuserar på samma områden som man gör på grundskolan kan ligga i att de 

bedömer elevernas kunskaper om demokrati och politik så pass bristfälliga att de får ”börja 

om” och lägga mer energi på repetition än på progression. Det kan också vara så att man som 

lärare i samhällskunskap har en traditionell planering i sig vid arbetet med demokrati och 

politik att man riktar in sig på demokratibegreppet, partier och ideologier samt det svenska 

statsskicket. En ytterligare förklaring kan vara att läroboken styr lärarna mer än vad de är 

medvetna om. Myndigheten för skolutveckling menar visserligen, som tidigare redovisat, att 

det är det egna intresset och de egna idéerna hos lärarna som påverkar inriktningen på 

undervisningen, till skillnad mot förr då läroboken var styrande.54 Trots att de intervjuade 

lärarna framför kritik mot innehållet i läroböckerna är det tänkbart att upplägget i böckerna 

påverkar mer av planeringen i samhällskunskap än vad kursplanen gör.  
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I mina teoretiska utgångspunkter har jag presenterat tre demokratimodeller som kompletterar 

varandra - valdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Valdemokratin (även 

kallad den funktionalistiska demokratiuppfattningen) är ett kunskapsområde som innehåller 

vissa fakta bland andra kunskapsområden, vilken handlar om att förmedla kunskaper om 

demokratins spelregler, den politiska processen, de politiska partierna och deras ideologiska 

positionering och hur politiska beslut fattas.55 Av naturliga skäl faller valdemokratin inom 

ramen för samhällskunskap då kursplanerna bl.a. uttrycker att eleven ska ha ”grundläggande 

kunskaper om det svenska styrelsesättets framväxt och samhällssystemets uppbyggnad” 

(uppnåendemål i samhällskunskap för grundskolans senare del) och att eleven ska ha 

”kunskaper om det politiska systemets funktion” (uppnåendemål i samhällskunskap A).56 

Studien visar att de intervjuade lärarna fokuserar mycket på valdemokratin i arbetet med 

demokrati och politik. Respondenterna uppger att eleverna måste känna till hur ett val går till, 

hur beslut fattas och vad de politiska partierna står för. En stor del av lärarnas planering kring 

arbetsområdet är inriktat på innehållet i valdemokratin. Deltagardemokrati och deliberativ 

demokrati (gemensamt även kallad den normativa demokratiuppfattningen) utgår från att det 

ska finnas en strävan att skapa jämlika förutsättningar för att eleverna ska förstå demokratins 

grundelement och bli kapabla att delta i demokratin. Deltagardemokratin betonar att eleverna 

skall ha inflytande över sin undervisning, t.ex. vad som skall läras och hur detta skall gå till. 

Här ingår också att eleverna får lära sig att argumentera, skriva insändare och diskutera 

aktuella samhällsfrågor.57 Resultatet av undersökningen visar att de intervjuade lärarna 

betonar deltagardemokratin i arbetet med demokrati och politik. De låter eleverna 

argumentera kring olika frågor i samband med rollspelet om partidebatterna och de lyfter även 

fram aktuella nyhetshändelser som diskuteras. Ulla låter sina elever skriva medborgarförslag, 

vilket ligger inom ramen för deltagardemokratin. Däremot tycks lärarna bestämma mycket 

vad som ska läras och hur det ska gå till. De intervjuade lärarna styr mycket hur man ska 

arbeta och vad innehållet ska vara inom arbetsområdet, då de alla fyra har mycket 

genomgångar och sätter ihop eget material. Elevernas enda påverkan på innehållet inom 

demokrati och politik sker i samband med partifördjupningarna. Den deliberativa demokratin 

betonar argumentationens och samtalets betydelse för demokratin. Samtalsformen skall 

garantera att alla röster blir hörda och alla argument skall beaktas och värderas. Den 
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deliberativa demokratiska idén bygger på att skilda synsätt möts där debatten har stor 

betydelse. De intervjuade lärarna inleder oftast arbetsområdet demokrati och politik med 

diskussioner kring begrepp som demokrati och makt för att skapa intresse och ringa in 

elevernas uppfattningar kring ämnet. Genom detta deliberativa samtal ska skilda synsätt 

ställas mot varandra. Det ska råda tolerans och respekt och det ska finnas en strävan att 

komma överens. Den deliberativa demokratin ingår i det som kursplanerna uttrycker att 

eleven ska kunna ”tillämpa ett demokratiskt arbetssätt”, t.ex. att visa hänsyn och respekt för 

andras åsikter. Denna del uttrycker respondenterna som svårt att bedöma, men försöker göra 

det utifrån grupparbete och beteende vid diskussioner. 

 

Goda kunskaper om demokrati och politik är betydelsefullt då en tidigare refererad rapport 

från Skolverket visar att elever som har knappa kunskaper i demokrati också upplever att de 

har mindre inflytande i demokratiska frågor.58 Myndigheten för skolutveckling menar att 

elevernas intresse och lärarens förmåga att fånga deras intresse framstår som viktiga 

framgångsfaktorer för lärande i SO-ämnena. Eleverna lär sig bra när de är intresserade av det 

de studerar, när de får välja innehåll utifrån egna önskemål och när läraren berättar och 

förklarar.59 Studien visar att de fyra intervjuade lärarna tillämpar denna metod. De styr 

visserligen i hög grad undervisningen då de berättar och förklarar mycket, men även då de 

försöker skapa ett intresse av ämnet utifrån olika diskussionsfrågor och låter eleverna välja 

innehåll inom vissa gränser, t.ex. vid partifördjupningar. 

 

I Bernmark-Ottossons avhandling Demokratins stöttepelare har jag pekat på att människors 

intresse för så kallade ”enfrågerörelser” har ökat, samtidigt som engagemanget i traditionella 

politiska partier minskar. Avhandlingen visar att de blivande lärarna är försvarare och 

bevarare av den svenska demokratin och att de anser att medborgarnas engagemang främst 

bör ske genom de politiska partierna. Ett sjunkande partiengagemang och en mindre 

benägenhet att rösta i allmänna val ses som en utmaning mot demokratin.60 Här tror jag att en 

del av svaret kan finnas på varför elever som lämnar grundskolan har bristande kunskaper om 

demokrati och politik. Lärare i samhällskunskap kan se sig som försvarare och bevarare av 

den svenska demokratin och de kan anse att medborgarnas engagemang främst bör ske genom 
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de politiska partierna. Lärarna lägger därmed stor vikt vid detta i arbetet med demokrati och 

politik. Istället bör kanske lärarna fokusera mer på enfrågerörelser, t.ex. miljö- och 

djurrättsorganisationer, och ungdomars otraditionella engagemang i politiska frågor där det 

gamla, etablerade partisystemet utmanas. Om lärarna i samhällskunskap skulle våga gå i 

bräschen och bryta gamla vanliga invanda mönster och lyfta fram fler alternativa 

demokratiska rörelser skulle troligtvis ungdomars intresse och kunskaper om demokrati och 

politik öka. 
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9. DISKUSSION 

 

Syftet med föreliggande examensarbete var att beskriva och analysera vilka likheter och 

skillnader som finns i arbetet med demokrati och politik i samhällskunskap på grundskolans 

senare del och gymnasiets samhällskunskap A. Examensarbetets fokus var att studera likheter 

och skillnader vad gäller uppnåendemål, undervisning och bedömning utifrån intervjuer med 

två lärare på grundskolan och två lärare på gymnasiet. Resultatet som framkom i studien visar 

att det finns vissa likheter i kursplanens uppnåendemål om demokrati och politik i 

samhällskunskap för årskurs 9 och A-kursen. Båda styrdokumenten betonar att eleven ska 

kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt och det slås fast att eleven ska ha kunskap om hur 

det svenska politiska systemet fungerar. Däremot skiljer det sig åt genom att man som elev i 

slutet av det nionde skolåret ska förstå och känna till grundläggande demokratiska värden 

samt mänskliga rättigheter och skyldigheter. I samhällskunskap A ska man istället ha kunskap 

om demokratins framväxt och funktion, förstå hur politiska förhållanden har format samhället 

och förstå hur man kan påverka politiska beslut. Undersökningen visar dock att i praktiken 

fokuserar gymnasielärarna i stor omfattning på samma moment som man tidigare har studerat 

på grundskolan, t.ex. politiska partier och ideologier. Enligt studien förekommer en viss 

progression av ämnesområdet i samhällskunskap A, t.ex. hur man kan påverka politiska 

beslut, men det skulle kunna ske än mer.  

 

Vid en jämförelse av grundskollärarnas och gymnasielärarnas undervisning om demokrati och 

politik kan man se flera likheter vad gäller planering. Fokus ligger på demokratibegreppet, 

ideologier och partier, samt det svenska statsskicket. Lärarna på grundskolan uppskattar dock 

att de lägger mer lektionstid på arbetsområdet än vad lärarna på gymnasiet gör. 

Undervisningsmetoderna påminner mycket om varandra på grundskolan och gymnasiet i 

arbetet med demokrati och politik - diskussioner, genomgångar, självständigt elevarbete och 

rollspel. Likaså nyttjar man liknande material på grundskolan och gymnasiet – olika former 

av IT-verktyg, partimaterial, Internet, lärobok och eget hopsatt material. Samtliga lärare yttrar 

kritik mot innehållet i läroboken, men använder ändå denna som stomme. Studiens jämförelse 

av hur bedömningen av elevernas kunskaper om demokrati och politik går till på grundskolan 

och gymnasiet pekar också på flera likheter. På både grundskolan och gymnasiet används 

diskussioner och skrivuppgifter som bedömningsunderlag i arbetet med demokrati och politik. 

Man bedömer t.o.m. liknande moment på samma sätt – ideologier och partier oftast i form av 

partidebatt och det svenska statsskicket oftast i form av skriftligt prov. Att stämma av 
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huruvida en elev tillämpar ett demokratiskt arbetssätt, där den deliberativa demokratin utgör 

en väsentlig del, bedömer lärarna på både grundskolan och gymnasiet utifrån elevens sätt att 

visa hänsyn och lyssna på vad andra säger vid grupparbeten och diskussioner. Båda lärarna på 

gymnasiet tycker att eleverna har bristfälliga kunskaper om demokrati och politik när de 

börjar gymnasiet. Eleverna har vissa kunskaper i ämnet, men lärarna önskar att eleverna hade 

kommit ännu längre i sin kunskapsutveckling och att de hade varit bättre på att tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt.  

 

Resultatet av min studie har väckt många tankar hos mig som verksam lärare. När jag började 

undervisa på gymnasiet efter att ha arbetat som SO-lärare på grundskolans senare del under 

10 år märkte jag att flera kärnämneslärare uttryckte ett missnöje med blivande 

gymnasieelevers kunskaper som de hade förvärvat under grundskolan. Det var heller inte 

ovanligt att dessa lärare uttalade skeptiska synpunkter om grundskollärares arbetssätt och 

bedömning av elever. Omvänt har jag också upplevt att grundskollärare uttryckt sig negativt 

om gymnasielärares planering och pedagogiska kompetens. Orsaken till detta revirtänkande 

är, enligt min mening, att det råder ett bristande samarbete mellan grundskolan och 

gymnasiet. De få träffar mellan grundskollärare och gymnasielärare som jag har deltagit i har 

tyvärr inte lett till ett ökat samarbete, utan snarare stärkt försvarstänkandet och 

misstänksamheten mellan skolorna. Jag tror att ökade kunskaper om varandras styrdokument, 

arbetssätt och bedömning hade stärkt kvalitén på utbildningen på både grundskolan och 

gymnasiet. Undersökningen visar att uppnåendemålen i samhällskunskap uttrycker att det ska 

ske en progression av demokrati och politik på gymnasiet, men att gymnasielärarna i 

praktiken fokuserar på samma moment som man tidigare har studerat på grundskolan, t.ex. 

politiska partier och ideologier. Detta gör att en elev som börjar gymnasiet kan uppleva att 

man får ”börja om” och att ämnet kan upplevas som ”tjatigt”. Min erfarenhet är, precis som 

studien belyser, att jag som lärare på gymnasiet faktiskt fokuserar på liknande moment som 

jag gjorde på grundskolan. Här tror jag att vi som lärare får vara självkritiska och analysera 

mer vad kursplanerna verkligen uttrycker. Det finns en risk att man som lärare har sin egen 

subjektiva syn på vad eleven ska kunna eller att man strikt följer vad läroboken tar upp, 

snarare än att man sätter kursplanen i centrum och planerar undervisningen utifrån denna.  

 

Med erfarenhet från både grundskolan och gymnasiet förvånar det mig inte att 

undervisningen, med undervisningsmetoder och material, och bedömningen påminner om 

varandra. Arbetsområdet är tacksamt att bearbeta utifrån demokratidiskussioner, 
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partifördjupningar och genomgångar av den politiska processen. Jag har pekat på att de 

intervjuade lärarna följer det som Myndigheten för skolutveckling hävdar är en 

tillfredställande metod för elever att lära sig på ett bra sätt i ett ämne som samhällskunskap, 

t.ex. när läraren berättar och förklarar. Intressant i sammanhanget är att jag emellanåt har 

upplevt att nivån i samhällskunskap kan vara mer avancerad i år 9 än vad den är i 

samhällskunskap A. Anledningen till detta är, enligt mig, vilket elevunderlag man har som 

lärare. En grupp elever som är intresserade av ämnet och är ambitiösa i sitt arbete gör att man 

som lärare kan spänna bågen högre och bedriva undervisningen på en mer avancerad nivå. 

Detta tror jag emellanåt kan påverka nivån på undervisningen mer än vad kursplanens mål 

gör. 

 

Något som naturligtvis är oroväckande i undersökningen är att gymnasielärarna anser att 

eleverna har bristande kunskaper om demokrati och politik. Trots lärarnas kritik bearbetar 

paradoxalt nog gymnasielärarna arbetsområdet på liknande sätt som man gör på grundskolan. 

En fråga som i sammanhanget väcks hos mig är hur vi egentligen arbetar med eleverna i 

samhällskunskap då både min studie och tidigare refererade nationella undersökningar pekar 

på att elevernas kunskaper om demokrati och politik inte är tillfredställande. Vi som lärare på 

både grundskolan och gymnasiet måste kanske omvärdera vårt arbetssätt och våga prova nya 

pedagogiska grepp. För att öka engagemanget och intresset för demokrati och politik menar 

jag att lärarna bör fokusera mer på enfrågerörelser och ungdomars otraditionella engagemang 

i politiska frågor där det gamla, etablerade partisystemet utmanas, vilket ligger i linje med 

Bernmark-Ottossons slutsatser om blivande lärares demokratisyn. 

 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjumetoden fungerade väl i undersökningen för att uppfylla 

examensarbetets syfte och besvara dess frågeställningar. Kvalitativ forskning har ett tolkande 

tillvägagångssätt som ska beskriva hur någonting förhåller sig, vilket gör att den blir subjektiv 

och beroende av forskarens tolkning. Läsare av intervjun kan finna olika innebörd av svaren, 

vilket naturligtvis är en fara. Trots detta anser jag att studiens frågeställningar har blivit 

besvarade då dessa var utformade utifrån vilka likheter och skillnader som finns i arbetet med 

demokrati och politik mellan grundskolan och gymnasiet, vilket kom fram relativt tydligt i 

undersökningen. Resultatet kan vara en fingervisning om hur lärare arbetar med demokrati 

och politik på grundskolan och gymnasiet. 
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Att använda sig utav intervjuer som spelats in på band fungerade väl i studien. Det hade varit 

svårt att få fram ett lika omfattande undersökningsmaterial utifrån en kvantitativ metod i form 

av enkäter. Fördelen med en kvantitativ metod hade dock varit att man kunde ha ett större 

urval och därigenom kunnat generalisera resultatet. Nackdelen med denna metod hade dock 

varit att det hade varit svårt att få fram fylliga och uttömmande svar för att besvara 

frågeställningarna.  

 

Vidare forskning 

Avslutningsvis skulle jag vilja peka på att det material som nyttjats skulle kunna kompletteras 

och användas för ytterligare tolkningar och analyser. Det hade varit av intresse att jämföra 

samhällskunskap A på de yrkesinriktade programmen med de studieförberedande 

programmen, då Skolverket har presenterat att elever på de yrkesinriktade programmen har 

sämre kunskaper i demokrati än eleverna på de studieförberedande programmen. Likaså hade 

det varit spännande att jämföra olika grundskolor i arbetet med demokrati och politik för att få 

fram om elevers demokratiska kompetens är beroende av vilken grundskola man har gått på. 

Vidare hade det även varit av intresse att studera hur lärarnas inställning till arbetet med 

elevernas inflytande över sin undervisning, den s.k. deltagardemokratin. Materialet skulle 

också kunna nyttjas till att analysera resultatet utifrån ett genusperspektiv för att undersöka 

om kvinnliga och manliga lärare arbetar med demokrati och politik på olika sätt. 
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 
 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

 

3. Vilken utbildning har du? 

 

4. Beskriv och ge exempel på vilka olika delar och moment som eleven måste kunna för att 

klara kursplanens uppnåendemål om demokrati och politik.  

 

5. Berätta hur du planerar och lägger upp arbetet med demokrati och politik. 

 

6. Ungefär hur stor del (i %) av lektionstiden i samhällskunskap uppskattar du att arbetet med 

demokrati och politik upptar? 

 

7. Hur introducerar du arbetet med demokrati och politik? 

 

8. Vad använder du för undervisningsmetoder under arbetsområdet? 

 

9. Vad använder du för material i arbetet med demokrati och politik? 

 

10. När och på vilket sätt använder du läroboken under arbetsområdet? 

 

11. Hur tycker du att demokratiperspektiven i läroboken stämmer överens med kursplanens 

mål om demokrati? 

 

12. Finns det områden som du anser ska läggas till respektive tas bort i läroboken i avsnitten 

om demokrati och politik? 

 

13. Kan du beskriva hur du bedömer att eleverna uppnår målen om demokrati och politik? 

 

14. Hur bedömer du att eleverna kan tillämpa ett demokratiskt arbetssätt? 

 

YTTERLIGARE FRÅGA TILL GYMNASIELÄRARE: 

15. Tycker du att de flesta eleverna har tillräckliga kunskaper om demokrati och politik från 

grundskolan för att klara ämnet samhällskunskap på gymnasiet? Om bristande kunskaper – 

vad saknas? 

 

 

 


