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Abstract

The essay deals with the school's democratic education from a teacher and student perspectives

in relations to the election for the Swedish parliament in 2010.

The theoretical framework emanates that our public ethos is interpreted by teachers to create

democratic knowledge and democratic skills to their students. This study aims to explore and

explain how teachers in political science perceive the school's democratic mission and how they

worked to create democratic skills for the students in relations to the election for the Swedish 

parliament in 2010. The aim is also to investigate how the students experienced their preparation

to vote at a democratic election.

The study is based on a qualitative method. The result of interviews with three teachers in 

political science and nine of their students were used as the basis for analysis in order to 

understand how the democratic education works in upper secondary school

The results show that the teachers are dedicated to democratic educate their students and the 

students experience that they have the democratic knowledge they need to participate in a politic 

election.

Nyckelord  

Demokratisk fostran, Demokratisk kompetens, Samhällskunskap C, Riksdagsvalet 2010, 

Offentligt etos, Närbyråkrater
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1 Introduktion till problemet, syfte och tidigare forskning

1.1 Problemformulering

”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras 

harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar…Verksamheten i skolan 

skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.” Ur Skollagen, Lag 

(1999:886).

På lärarutbildningen fick jag i en kurs höra att samhällskunskapslärarnas viktigaste uppdrag var att 

få eleverna att gå och rösta när de blev röstberättigade. Själv ansåg och anser jag fortfarande att 

samhällskunskapslärare har ett betydligt bredare uppdrag än så men denna tanke har ändå följt 

mig. När jag själv började jobba som samhällskunskapslärare upplevde jag att detta tankesätt inte 

var lika omdebatterat utan snarare en självklarhet, men det demokratiska uppdraget var inte lika 

enkelt som jag trott. 

Under ht 2009 bjöd jag in alla riksdagens ungdomspartier till en debatt på den gymnasieskola där 

jag arbetar. Vi hade ett gemensamt projekt på skolan då alla elever som läser Samhällskunskap A 

jobbade med politik samtidigt. Klasserna delades in i olika riksdagspartier, en klass var till 

exempel socialdemokrater och en annan var folkpartister. Efter det delades alla i klasserna in i 

olika utskottsgrupper. Eleverna jobbade sedan med att skriva olika motioner och fick sedan möta 

varandra i så kallade utskottsmöten. Projektet avslutades med debatten där jag bjudit in

representanter från riksdagens alla ungdomspartier. Eleverna fick skriva frågor som en moderator 

sedan använde som underlag då han ledde debatten.

Några månader senare började vi samhällskunskapslärare i ämneslaget för samhällskunskap

förbereda nya debatter på skolan. Planen var att det nu skulle ordnas två debatter, en i slutet av 

våren och sen en precis innan valet i september 2010. Nu kom det igång en diskussion. Rektor 

och skolledning samt ledningen för huvudmannen menade att vår inbjudan av olika partier skulle 

vänta eftersom de först skulle definieras vilka partier vi skulle bjuda in och varför. Vi 

samhällskunskapslärare hade vid den här tiden diskuterat att bredda debatten och då även bjuda 

in partier som inte satt i riksdagen som t.ex. Feministiskt initiativ (Fi), Piratpartiet (PP) och 

Sverigedemokraterna (SD). Detta eftersom vi erfarit att eleverna frågade efter dessa. Ämneslaget i 

samhällskunskap upplevde även att Sverigedemokraternas politik behövde diskuteras mer i skolan 

då media och de andra partierna i mindre mån diskuterar frågor som berör deras politik. Vår 

ståndpunkt var även att om debatten tystas så kommer Sverigedemokraternas politik att inte 
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diskuteras och på så sätt inte belysas ur ett tydigt och riktigt perspektiv. Diskussionen i 

ämneslaget om demokrati i samband med valet handlade om hur vi för fram olika åsikter och 

diskuterar dem men samtidigt värnar demokratiska värden så som alla människors lika värde och 

att ingen ska bli kränkt.  För att tala klarspråk så ansåg vi att en debatt med alla riksdagspartier 

samt Feministiskt initiativ, Piratpartiet och Sverigedemokraterna innebär att de olika partiernas 

rätta ansikten kommer fram och eleverna ser vad de olika partierna verkligen står för.  

Diskussionen kring Sverigedemokraternas politik skulle på så sätt kunna lyftas och belysas så att 

våra elever själva kunde skapa sig en uppfattning. Vi kom även fram till att en debatt är ett bra 

sätt för partierna att visa sina idéer och sin politik utan att den blir tolkad genom andra.

Skolledningen och huvudmannen kom med ett beslut som slog hårt. Inga partier fick bjudas in 

till skolan och de upprörda rösterna bland lärarna hördes mest i de informella samtalen. Denna 

diskussion satte igång mina frågor kring demokratisk fostran och hur vi förbereder eleverna inför 

den debatt som finns i samhället och ett demokratiskt deltagande. Hur gör vi i skolan för att 

skapa intresse, engagemang och vilja att påverka i vårt demokratiska samhälle? Hur värnar vi om 

de demokratiska värdena som innebär yttrandefrihet men samtidigt alla människors lika värde. 

Ska skolan bjuda in partierna till debatter eller är det upp till politikerna att bjuda in skolorna?

Frågorna blev många och därför ville jag skriva en uppsats om hur olika samhällskunskapslärare

funderar kring dessa frågor och genom intervjuer skapa en förståelse hur den demokratiska 

fostran verkligen går till. För att få en bild av helheten ville jag även försöka ta reda på hur 

eleverna ser på den demokratiska fostran och bestämde mig för att även intervjua elever som haft 

samhällskunskapsundervisning under hösten 2010 och våren 2011. Genom intervjuer tar jag reda 

på om de upplever att de fått de verktyg de behöver för att kunna delta i ett demokratiskt

samhälle men även hur de förvaltat denna kunskap och hur de ser på sin egen förmåga att 

använda den.  

Varför är det då så viktigt med forskning kring demokratisk fostran inom samhällskunskapen? 

Eftersom samhället förändras så förändras även samhällskunskapen. Riksdagsvalet 2010 skapade 

en stor debatt i skolvärden om vilken roll man skulle ha till Sverigedemokraterna samt hur man 

skulle förbereda en stor kull av förstagångsväljare. Gymnasiet blir den instans som många 

medborgare som ska rösta första gången befinner sig i och det är även samhällets sista chans att 

utbilda sina medborgare med demokratisk kompetens. Idag går de flesta ungdomar mellan 16 och 

20 år i gymnasiet. Här ska de bli förberedda till ett liv som vuxna i samhället. Skolans uppdrag är 

därför brett och stort och den demokratiska fostran är bara en del av allt det som eleverna ska få 

med sig. Därför är det inte helt lätt för lärarna att hinna med och få med allt det de vill och ska 
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förmedla och lära ut till sina elever. Det är inte helt okomplicerat för eleverna att hinna, vilja och 

kunna ta till sig och få kunskap om det som de ska lära sig och hantera inför sitt fortsatta liv i 

samhället. Att reda ut vilka förutsättningar som krävs för att detta ska fungera så givande som 

möjligt för både lärare och elever krävs mycket tid och arbete. Att forska kring 

samhällskunskapsämnet, lärarnas arbete med ämnet och elevernas upplevelse av ämnet kan ge en 

bättre förståelse för hur det demokratiska uppdraget kan genomföras med ett positivt resultat så

som högt valdeltagande och hög grad av medverkan i det demokratiska samhället. 

1.2 Syfte

Syftet med studien är att belysa samhällskunskapslärares syn på deras demokratiska uppdrag i 

samband med riksdagsvalet 2010, samt ge en bild i vilken grad de elever som läser 

Samhällskunskap C fick den vägledning de behöver inför ett riksdagsval och försöka förstå hur 

eleverna upplever sin demokratiska fostran.

1.3 Frågeställningar

 Hur ser, uppfattar och arbetar samhällskunskapslärare med att demokratiskt fostra 

eleverna i samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet? 

 Hur arbetade samhällskunskapslärare med sitt demokratiska uppdrag när det gällde 

riksdagsvalet hösten 2010?  

 Hur upplevde eleverna som läser samhällskunskap C sin förberedelse inför att rösta vid 

ett riksdagsval?  

 Hur upplever eleverna som läser samhällskunskap C sin utbildning i ämnet och därmed 

sin demokratiska fostran?
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1.4 Tidigare forskning

Demokratisk fostran i gymnasieskolan har behandlats i flera avhandlingar och 

forskningsrapporter samt i offentliga utredningar. Ämnet demokrati i skolan är stort och brett 

och forskning kring detta område fortsätter att utvecklas.

Demokratiutredningen (dir. 1997:101) genomfördes med uppdrag från den då sittande regeringen för 

att klarlägga hur ett demokratiskt Sverige ska möta det nya 2000-talet med dess nya 

förutsättningar, problem och möjligheter. Utredningen delades upp i flera delar. Den del som är 

mest intressant för denna studie är utredningen Det unga medborgarskapet (SOU 1998:101) som 

resonerar kring ungdomars åskådliggörande om sitt medborgarskap i relation till demokrati och 

elevinflytande som enligt utredningen borde öka men även definieras1.

Året efter fick demokratiutredningen ett tilläggsdirektiv som syftande till att öka valdeltagande 

och öka medborgarnas engagemang i demokratiska processer i samhället. Demokratiutredningen 

kom fram till ett slutbetänkande En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 2000-talet (SOU 2000:1) 

Slutbetänkandet poängterar bland annat vikten av valdeltagande i en representativ demokrati2

samt att brister i ungdomars demokratiska skolning oroar då undersökningar enligt detta 

slutbetänkande visar att de känner en stor maktlöshet inför politiken3. 

En av de viktigaste instanserna för att skapa och bibehålla ett demokratiskt samhälle är skolan. 

Den demokratiska fostran som skolan ska stå för undersöks av Tiina Ekman som skriver om 

Demokratisk kompetens i sin avhandling med samma namn. Hennes studie undersöker 

gymnasieskolan som demokratiskolan ur ett helhetsperspektiv och hur gymnasieskolan lyckas 

med sitt uppdrag att ge elever ifrån alla gymnasieprogram demokratisk kompetens. Ekman menar 

att de yrkesförberedande programmen misslyckas med detta uppdrag. Hon poängterar att 

kunskapsbristerna kring demokrati är stor på dessa program och det spelar stor roll hur eleverna 

ser på sin egen medborgarroll det vill säga om de har ett så kallat politiskt självförtroende4.

Skolans uppdrag är alltså enligt Ekman klart och tydligt men det finns brister i hur 

gymnasieskolan ger eleverna demokratisk kompetens. 

                                                          
1  SOU 1998:101 Det unga Medborgarskapet s.73
2 SOU 2000:1 En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 2000-talet s.176
3  SOU 2000:1 En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 2000-talet s.184
4 Ekman, T. 2007: Demokratisk kompetens, om gymnasiet som demokratiskola s.9ff
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Det demokratiska uppdraget skildras även i Anders Bromans avhandling ”Att göra en demokrat?”

som handlar om den demokratiska socialisationsprocess som ska ske i den svenska 

gymnasieskolan. Hans studie har kursen Samhällskunskap A som fokus. Processerna som sker i 

och med det demokratiska uppdraget är enligt Broman komplext och han menar att ungdomar i 

den svenska gymnasieskolan i hög grad ansluter sig till grundläggande demokratiska värderingar 

men att politikens individualisering understöds av skolans arbete istället för att motverka den5.

Gymnasieskolan är en frivillig skolform men majoriteten av Sveriges ungdomar går idag något av 

de olika program som finns att välja. Den obligatoriska skolan består av grundskolan och 

självfallet finns det demokratiska uppdraget även här då skollagen även styr denna skolform. 

Ellen Almgren skriver om att fostra demokrater fast fokus här ligger på elever i grundskolan. 

Hennes syfte är att reda ut huruvida segregationen påverkar den demokratiska fostran. Almgren 

menar att segregationen påverkar elevernas demokratiska fostran negativt. Vidare poängterar hon 

att skolor med elever vars föräldrar har högre utbildning oftare har ett deliberativt 

klassrumsklimat vilket anses gynna den del av den demokratiska fostran som skolan ska stå för6. 

1.5 Avgränsningar

Studien behandlar gymnasieskolans demokratiska uppdrag och berör inte grundskolans arbete 

kring detta uppdrag. Studien fokuserar på elever som läser Samhällskunskap C på tre olika 

kommunala skolor samt deras lärare. Huruvida den kommunala huvudmannen skiljer sig ifrån en 

privat har inte heller behandlats i studien. Däremot har jag erfarenheter av en friskolas sätt att 

arbeta med dessa frågor vilket belyses i inledningen men avser inte att skapa frågor med skillnader 

på kommunala skolor eller friskolor. Elevernas socioekonomiska, sociokulturella eller andra 

variabler som kan påverka elevernas demokratiska fostran har inte heller ventilerats. Studien 

syftar inte heller till att avgöra eller pålysa denna fråga ur ett genusperspektiv därav har 

intervjuobjektens könstillhörighet inte varit ett fall för analys. 

                                                          
5 Broman, A. 2009: Att göra en demokrat?  s.13ff
6 Almgren, E. 2006: Att fostra demokrater s.13ff
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2 Demokratisk fostran i gymnasieskolan från offentligt etos till demokratisk

kompetens

Den teoretiska utgångspunkten utgår ifrån Lundquist bild av ett offentligt etos som mynnar ut i 

Lipskys perspektiv med närbyråkrater och sedan leder till Ekmans bild om demokratisk fostran 

och demokratisk kompetens.

2.1 Definition av begrepp

Demokrati ordet kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. Definitionerna av demokrati 

skiljer sig men studien använder demokrati som en betäckning på ett statsskick som ska innebära

att det i ett land finns regelbundna, hemliga och fria val och att det vid ett val ska finnas minst två 

partier att välja mellan samt möjlighet att kritisera den sittande makten och bilda opinion.

Demokratibegreppet i studien innebär att de mänskliga rättigheterna följs samt att alla människor 

har lika värde samt rätt till att utrycka sig fritt i tal och skrift7. 

2.2 Den offentliga förvaltningen och offentligt etos

Enligt Lundquist är vårt offentliga etos den grundläggande föreställningen om hur vårt samhälle 

bör styras. Vårt offentliga etos kan delas upp i demokratiska och ekonomiska värden och dessa 

leder den offentliga verksamheten i Sverige. På så sätt är det alltså vårt etos som styr de normer 

och värderingar som ska genomsyra all offentlig verksamhet och sätta mönstret över hur 

samhället bör fungera8. De demokratiska värdena finns bara i den offentliga sektorn medan de 

ekonomiska finns i alla samhällssektorer och styr såväl privat verksamhet som offentlig.9 Den 

politiska demokratin, rättsäkerheten och den offentliga etiken är de delvärden som de

demokratiska värdena ska följa. Funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet är 

de delvärdena som de ekonomiska värdena ska styras av 10. De demokratiska värdena finns bara i 

den offentliga sektorn men de ekonomiska värdena och vårt offentliga etos är det som i 

slutändan ska styra vilka lagar vi har och hur de ska se ut och formuleras. Detta genom att vi har 

en representativ demokrati där våra representanter ska stadga lagar som styr all offentlig 

verksamhet.  Offentligt etos innebär alltså de gemensamma värderingar som ska genomsyra 

samhället och som skapas av demokratiskt valda representanter i vårt samhälle och i denna studie 

är det den gemensamma värdegrunden och normen om ett demokratiskt samhälle11. Normerna 

                                                          
7 www.ne.se sökord: demokrati (110609)
8 Lundquist, L. 1998: Demokratins väktare. s.51
9 Lundquist, L. 1998: Demokratins väktare. s.63
10 Lundquist, L. 1998: Demokratins väktare. s.62f
11 Lundquist, L. 1998: Demokratins väktare. s.63
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styr skapandet och utformandet av lagar som styr offentlig verksamhet. Ett tydligt och bra 

exempel på hur vårt offentliga etos är första kapitlet i en av våra grundlagar nämligen 

Regeringsformen här speglas det tydligt hur makten enligt normen ska se ut i Sverige: ”Den 

offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet 

och värdighet.”12

2.3 Närbyråkrater - Street-level bureaucrats 

De tjänstemän som arbetar ute i förvaltningen är de verkställande av beslutsfattarnas beslut. De 

ska vara professionella och är så kallade närbyråkrater13 eller gräsrortsadministratörer,14 vilka finns 

i skolan, sjukvården, socialtjänsten osv. I mötet med elever, patienter eller klienter verkställs alltså 

de politiska besluten av närbyråkraterna. Lipsky, som är hjärnan bakom perspektivet och som 

kallar närbyråkraterna för Street-level bureaucrats, menar att dessa professionella 

förvaltningsmedarbetare har stor handlingsfrihet och handlingsförmåga. De som ska tillämpa 

besluten påverkas också av att deras arbetsuppgifter är många och att de själva ska prioritera vad 

som ska göras. Närbyråkrater jobbar också med människor och dessa ska självklart bemötas som 

individer på ett individuellt plan. Men dessa byråkrater styrs inte bara av att de arbetar med 

människor och av de prioriteringar de ska göra. Även den sakkunskap de som professionella 

tjänstemän ska följa styr dem i deras arbete. Att närbyråkrater är professionella innebär att de har 

kunskap och erfarenhet som de fått och använder i sitt yrkes utförande. De beslutsfattande har 

inte samma kunskap eller erfarenhet inom området och det har inte heller de som direkt beröras 

av deras arbete. Eleverna, patienterna och klienterna har oftast inte möjligheten att påverka eller 

kontrollera det arbete som den professionella utför då de precis som beslutsfattarna inte är 

tillämpare. Sannerstedt pekar dock på att den handlingsfrihet och det ansvar som den 

professionella tillämparen gör innebär att de känner arbetstillfredsställelse, yrkesstolthet, 

självrespekt och att kreativiteten gynnas.15  Närbyråkraten är alltså den som tolkar de regler och 

lagar som bestäms av vårt offentliga etos. De har därvid både tolknings- och handlingsfrihet så

det demokratiska uppdraget genomsyrar egentligen alla närbyråkraters roll men när det gäller 

läraren är detta mycket centralt då det styrs av skollag, läroplan samt mer specifika kursplaner.

Närbyråkraterna, som i denna studie är lärarna, tolkar alltså styrdokumenten och lägger då in sina 

egna synsätt och sina värderingar i den undervisning och det pedagogiska upplägg som de 

bedriver i sin yrkesutövning16. En viktig variabel som finns i skolans värld är att närbyråkraten där 

                                                          
12 Regeringsformen kap1, §2 www.riksdagen.se (110502)
13 Sannerstedt, A. 2001: Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken. s.21
14 Berg, A. m.fl. 1999: Skolan i ett institutionsperspektiv. s.69
15 Sannerstedt, A. 2001. Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken. s.21ff
16 Sannerstedt, A. 2001. Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken. s.21
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ofta har stor makt och inflytande över dem de möter i sin yrkesroll, t. ex i betygsättning gör 

läraren ett myndighetsutövande som kan få stora konsekvenser i en människas liv. Likaså är 

påverkan ifrån lärarna stor huruvida deras bemötande och engagemang ser ut och påverkar 

eleverna i deras kunskapsbildning men även i deras personlighetsutveckling. Därför är det både 

intressant och viktigt att se hur lärarna arbetar med sitt demokratiska uppdrag då de fostrar 

framtidens medborgare. 

2.4 Tjänstemannen/ämbetsmannen som Demokratins väktare

Politik är inte bara besluten som fattas utan även hur besluten implementeras i förvaltningen. I 

denna process är tjänstemannen en viktig del. Hur dessa tjänstemän sedan utför besluten är en 

central del i en fullständig implementering. Men det slutar inte där. I en demokrati är det viktigt 

att det ständigt pågår en debatt om hur den politiska makten styr. Förvaltningen styrs av det 

offentliga etos som består av ekonomivärden och demokrativärden. Men någon måste värna om 

de demokratiska värdena i en förvaltning som alltmer styrs av de ekonomiska värdena, som i och 

för sig inte ska frångås helt. Tjänstemannen måste försvara de demokratiska värdena och stå upp 

emot makten och visa kurage. Lundquist kallar detta ämbetskurage. Ämbetskurage handlar om att 

stå upp för de demokratiska värdena. Denna typ av kurage skiljer sig från civilkurage som handlar 

om att stå upp för vad man som enskild individ tycker är rätt och fel. Ämbetskurage handlar om 

samma sak fast det är inte den enskilda individens värden som förfäktas utan de som samhället 

ska grunda sig på. Dessutom är det inte självklart att civilkuragets värden betraktas som goda 

respektive onda av resten av samhället. Det är alltså lärarens skyldighet att som demokratins 

väktare bibehålla de demokratiska värdena som finns i samhället och stå upp emot de som vill 

underminera dessa värden. I mötet med eleverna har alltså läraren som tidigare nämnts inte bara

ett stort ansvar på grund av den maktsituation han eller hon befinner sig i utan även en skyldighet

att stå upp för demokratiska normer.   
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2.5 Demokratisk fostran

Enligt Ekman är skolans demokrativerktyg uppdelade i tre delar och som förmedlas i 

läroplanen17. Det handlar om att ge eleverna demokratikunskaper genom undervisning samt 

elevinflytande i klassrummet och på skolan, vilket handlar om demokratisk deltagande. Sist men 

inte minst att förmedla en demokratisk värdegrund18 vilket innebär att demokratiska värden, 

jämlikhet, tolerans, solidaritet ska genomsyra det klimat som finns i skolan. Dilemmat är att dessa 

värden som ofta krockar med egenvinning och blir därför en stor utmaning i den demokratiska 

fostran19. Skolan ska ge eleverna en grund för en demokratisk kompetens som de ska använda i 

sitt nuvarande och kommande deltagande i samhällslivet.  Demokratisk kompetens behövs för att 

delta aktivt i samhället. I en representativ demokrati är det enligt Ekman viktigaste att delta i 

allmänna politiska val 20.  Genom att eleverna får demokratiska kunskaper och skapar ett politiskt 

självförtroende så leder detta till ett ökat demokratisks deltagande i samhället21. Man kan enkelt 

förklara detta genom följande modell.

2.6 Demokratisk kompetens

Demokratisk kompetens är ett krav för att få eleverna att aktivt engagera sig i samhället och att 

rösta vid allmänna politiska val. Denna kompetens skapas inte bara i skolan utan i hela elevernas 

liv22. I den här rapporten är dock det intressanta huruvida skolan ger eleverna demokratiska

kompetens och hur detta går till samt hur eleverna upplever att de får de kvalifikationer de 

behöver.  

Läraren är en central del i den demokratiska fostran och han/hon ska ge eleverna den största 

delen av den demokratiska kompetensen som skolan ska stå för. Elevinflytande kan visas i 

planering av kurs, moment, examinationer osv. Men även i sättet läraren genomför sin 

undervisning och vilken attityd läraren har gentemot sina elever. Demokratisk kompetens erhålls i 

skolans värld genom att eleverna kan medverka i de besluts som görs i klassrummet och i frågor 

                                                          
17 Ekman, Tiina 2007: Demokratisk kompetens, om gymnasiet som demokratiskola s.89
18 Ekman, Tiina 2007: Demokratisk kompetens, om gymnasiet som demokratiskola s.89
19 Ekman, Tiina 2007: Demokratisk kompetens, om gymnasiet som demokratiskola s.95
20 Ekman, Tiina 2007: Demokratisk kompetens, om gymnasiet som demokratiskola s.64
21 Ekman, Tiina 2007: Demokratisk kompetens, om gymnasiet som demokratiskola s.102f
22 Ekman, Tiina 2007: Demokratisk kompetens, om gymnasiet som demokratiskola s.36f
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som innefattas i skolans gemensamma agenda. Men den skapas även i den undervisning de får 

om demokrati, demokratiska processer, politiska system osv. I den senare nämnda delen är det

intressanta hur lärarnas engagemang för politik kan ge ökad demokratisk kompetens eller 

minskad beroende på inställning som eleverna har till kursen och läraren23. 

Värderingar kring hur vårt samhälle ska se ut och vilka medborgare vi vill ha i Sverige kan vi se 

tecken på i hur de politiska besluten utfaller och dessa beslut ligger till grund för de styrdokument 

som reglerar skolans verksamhet. Alltså är visionen att styrdokumenten ska belysa de värderingar 

som våra demokratiskt valda poliska beslutfattare anser ska genomsyra vårt samhälle. Kopplingen 

mellan styrdokumentens utformning och vårt offentliga etos är därför lätta att dra. Normer som 

ska råda preciseras i styrdokumenten och verksamhetens utövare tolkar dessa dokument. När 

byråkraterna som i detta fall är lärare, rektorer och annan skolpersonal är de som gör tolkningen 

av normer som ska genomsyra verksamheten. Den demokratiska kompetensens förutsättningar 

styrs alltså av hur det vårt offentliga etos ser ut alltså de värderingar som syns i styrdokumenten. 

Den demokratiska kompetensen styr även av hur närbyråkraterna tolkar styrdokumentet.

                                                          
23 Ekman, Tiina 2007: Demokratisk kompetens, om gymnasiet som demokratiskola s.102f
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2.7 Modell för att gestalta den demokratisk kompetens som eleverna behöver 

för att kunna delta i politiska val

För att eleverna ska kunna delta i politiska val behövs olika typer av kunskaper. För att förklara 

dessa har jag gjort denna modell som på ett tydligt sätt gestaltar valdeltagandets förutsättning. De 

olika delarna är inte kronologiska men de behöver hänga ihop för att eleven ska kunna delta i ett 

allmänt politiskt val. Om eleven inte kan tillgodogöra sig alla delar blir det svårt delta i den 

politiska process som röstning innebär.

 Kunskap om hur man ska rösta
Kunskap om hur det går till att rösta rent pratiskt samt kunskap om vilka förutsättningar krävs för 
att få rösta, insikt i vilka kan man rösta på, vetskap om när valet är och till sist kunskap om hur 
ska man göra för att ens röst ska räknas?

 Kunskap om varför man ska rösta
Kunskapen om varför det är viktigt att delta i allmänna politiska val och hur en representativ 
demokrati fungerar.

 Kunskap om på vad man ska rösta
Kunskap om vilka idéer som finns och hur dessa idéer och åsikter representeras i de olika partierna 
som ställer upp i det allmänna valet och förutsättningar för eleven att själv kunna bilda sig en egen 
åsikt.

2.8 Demokratisk självförtroende och en deliberativ klassrumsmiljö

En deliberativ klassrumsmiljö leder enligt Ekman till politiskt självförtroende24. Det deliberativa 

klassrumsklimatet skapas genom att diskussioner sker med respekt och tolerans gentemot

varandra.  Den ska också styras av en kollektiv viljebildning vilket innebär en strävan efter att 

komma överens i en grupp. Englund menar att traditionella uppfattningar ska ifrågasätts så som 

föräldrars auktoriteters och den egna gruppens åsikter samt kunna ske utan att läraren leder 

samtalen25. Roth påpekar också att barn och ungdomar i en mångkulturell skola kan öka sin 

demokratiska kompetens via medverkan i de deliberativa samtalen genom att eleverna har olika 

bakgrund, syn på sig och sin omvärld samt skilda intressen kan de dela med sig av sina åsikter och 

erfarenheter men även ta del av andras. Genom att diskutera med varandra får eleverna nya 

perspektiv på sina egna åsikter och erfarenheter samt lär sig att kritisk kunna granska information 

som de kommer i kontakt med 26.  

                                                          
24 Ekman, Tiina 2007: Demokratisk kompetens, om gymnasiet som demokratiskola  s.139
25 Englund 2003: Skolan och demokratin s.64 & 69
26 Roth 2004: Valfrihet, gemenskap och deliberativa samtal s.40
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2.9 Från offentligt etos till skapandet av elevens demokartiska kompetens

Kopplingen mellan vårt offentliga etos, närbyråkraten och elevernas demokratiska kompetens blir 

tydlig när man följer den modell som jag gjort nedan. Här förklaras sambandet mellan de tre olika 

nivåerna på ett tydligt sätt.

Offentligt etos, gemensamma värderingar som ska genomsyra samhället och som skapas av 

demokratiska valda representanter, i detta fall det gemensamma värdegrunden och normen om 

ett demokratiskt samhälle27. 

↓

Närbyråkraterna, i detta fall lärarna som tolkar styrdokumenten som de ska utgå ifrån i sin

undervisning och det pedagogiska upplägg som de bedriver i sin yrkesutövning28.

↓

Eleverna får i sin undervisning en grund för en demokratisk kompetens som de använder sitt 

nuvarande och kommande deltagande i samhällslivet. 29

                                                          
27 Lundquist, L. 1998: Demokratins väktare. s.63
28 Sannerstedt, A. 2001. Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken. s.21
29 Ekman, Tiina 2007: Demokratisk kompetens, om gymnasiet som demokratiskola  s.64
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3 Metod och genomförande

Syftet med studien är att belysa samhällskunskapslärare syn på sitt demokratiska uppdrag i 

samband med riksdagsvalet 2010, samt ge en bild i vilken grad de elever som läser 

samhällskunskap C fick den vägledning de behöver inför ett riksdagsval. Min teoretiska 

referensram bygger på att vårt offentliga etos som styr de lagar och regler som finns i skolan alltså 

styrdokumenten, dessa ska tolkas av läraren, närbyråkraten, som ska försvara de demokratiska 

värdena i samhället och därmed vara demokratins väktare men implementeringen stannar inte 

här. Slutligen måste elevernas demokratiska fostran leda till att eleverna får demokratisk 

kompetens. Genom att intervjua både lärare och elever kring hur de upplever detta har jag 

försökt att återge en bild av hur det breda uppdraget med demokratisk fostran går till i 

verkligenheten. Studien bygger således på en kvalitativ metod som innebär att forskaren försöker

att organisera och förstå hur den kunskap som han eller hon finner i studien av egenskaper i tex. 

ett fenomen eller ett fall och försöka analysera människors handlingar samt handlingarnas 

innebörd30. ”Kvalitativ metod är således systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att gestalta 

beskaffenheten hos något” 31

3.1 Fallstudie

En fallstudie visar hur ett utdrag ur ett sammanhang fungerar med exempelvis fokus på en enhet 

eller ett fenomen. I denna studie blir fallen de tre olika skolor där jag undersökt och fördjupat 

mig i hur lärarna arbetar med demokratisk fostran och hur eleverna upplever detta i samband 

med riksdagsvalet 201032.

3.2 Samtalsintervjuundersökning

Det intressanta i en samtalsintervjuundersökning är att försöka förstå och hur de olika 

intervjupersonerna ser på eller uppfattar de fenomen man vill undersöka. Det centrala är alltså att 

belysa vad de olika personerna som intervjuas anser och upplever snarare än att reda ut om 

bilden de ger är sann eller falsk.  Målet är att i mötet med den andra människan fånga in hans eller 

hennes sätt att tänka och undvika tillrättalagda svar33. Jag genomförde semistrukturerade 

intervjuer med lärarna och eleverna men de intervjuades inte med samma frågor. Elevernas frågor 

är mer direkta och de begrepp som, används är av den typen som gymnasielever kan relatera till 

och förstå medan lärarnas intervjufrågor innehöll begrepp som samhällskunskapslärare förväntats

                                                          
30 Starrin, B. & Svensson, P-G. Kvalitativ metod och vetenskapsteori s.164 & www.ne.se 110523
31 Starrin, B. & Svensson, P-G. Kvalitativ metod och vetenskapsteori s.164
32 Bryman. A, 2011: Samhällsvetenskapliga metoder s.73
33 Esaiasson, P. m.fl. 2003: Metodpraktikan, s.286
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att ha en uppfattning om. Jag bröt alltså ned de komplicerade begreppen som lärarna i sitt arbete 

möter, i exempelvis skollag och läroplaner, till mer konkreta meningar som kunde göras förståligt 

för eleverna. Genom intervjuer skapas en förståelse för hur demokratiska fostran i gymnasiet kan 

gå till. Intervjuerna genomfördes med ett intervjuobjekt i taget och vid samtliga tillfällen skedde 

detta i en ostörd miljö. En av lärarna bad att inte bli inspelad men alla andra intervjuer, både med 

lärare och elever, spelades in och transkriberades ortografiskt. Den intervju som inte spelades in 

renskriven direkt efter intervjutillfället för att redogörelsen av intervjun skulle bli så korrekt som 

möjligt.  

Lärarna som intervjuades undervisar i samhällskunskap C höstterminen 2010 och vårterminen 

2011 och därmed har de elever som läst den högsta nivån av samhällskunskap på gymnasiet. 

Intervjuerna gjordes med tre lärare på tre olika skolor och de fick även välja ut tre elever var som 

han/hon undervisat i samhällskunskap C. Jag har valt att låta eleverna vara helt anonyma och har 

vid de tillfällen jag citerar dem inte angett vilken skola de går på för att inte någon ska kunna 

kopplas ihop direkta citat med en lärare eller elev och för att eleven inte ska känna sig uthängd 

eller att hans/hennes relation med läraren ska kunna påverkas. 

3.3 Urval

Jag valde ut lärarna genom att kontakta skolor som har samhällsvetenskapligt program med 

inriktning samhällskunskap och frågade efter den eller de lärare som undervisar i 

samhällskunskap C under Höstterminen 2010 och Vårterminen 2011. Processen tog lång tid men 

de lärare som tackade ja är de lärare som jag sedan intervjuat. Lärarna jobbar på kommunala 

gymnasieskolor i Småland, en i Jönköpings län, en i Kalmar län och en i Kronobergs län. Den 

geografiska utbredningen beror på att jag främst frågat på skolor med närhet till Växjö och 

därmed även kontaktat skolor i de angränsande länen. Lärarna fick veta redan i förfrågan om 

intervju att elever även skulle ingå i studien och de fick i uppdrag att välja tre elever som läser 

samhällskunskap C för dem och som skulle kunna tänka sig att ställa upp i studien. 

3.4 Validitet och Reliabilitet

Vid en vetenskaplig studie är det av stor vikt att det som ska mätas mäts detta benämns som 

validitet34. Studien syftar till att belysa samhällskunskapslärare syn på sitt demokratiska uppdrag i 

samband med riksdagsvalet 2010, samt ge en bild i vilken grad de elever som läser 

samhällskunskap C fick den vägledning de behöver inför ett riksdagsval. Genom att intervjua 

                                                          
34 Bryman. A, 2011: Samhällsvetenskapliga metoder s.351f
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lärare som undervisar i samhällskunskap C kunde jag ta reda på hur de upplevde detta uppdrag 

och även nå deras elever för att se hur eleverna mottog och upplevde att de blev demokratiskt

fostrade samt hur de blev förberedda inför ett riksdagsval. Reliabiliteten är vikten av att hur väl 

det som ska undersökas har undersökts35. Fokuseringen på samhällskunskap C -lärare ledde mig 

till tre olika lärare i tre olika län deras utsago har gett information som är tillförlitlig då deras 

yrkesroll och erfarenheter är det som efterfrågats. En risk för försköning och politiskt korrekt 

återgivelse är dock alltid möjlig när en person i en verksamhet blir intervjuad och därmed 

granskad. Men då syftet med studien inte var att tillrättavisa eller utreda brister och fel, är chansen 

för ärliga och verklighetsförtrogna svar trolig. Även elevernas svar anses vara uppriktiga men 

precis som kommer diskuteras i kommande kapitel finns en risk att eleverna inte vågar säga fullt 

ut vad de tycker då deras lärare bad dem eller valde ut dem inför intervjuerna. Alltså vet lärarna 

vilka som intervjuats men inte vem som sagt vad.    

3.5 Källkritik och etiska överväganden

Lärarna och elevernas utsagor har i denna studie analyserats och utretts. Deras återgivning av 

deras verklighet antas vara uppriktig och äkta men det finns alltid en risk att intervjuobjekten inte 

kommer ihåg exakt hur till exemplet en företeelse sett ut eller att deras syn färgats av personliga 

åsikter och intressen. Intervju situationen kan också ha påverkats av humör, stämning och läraren 

och elevens förväntningar av intervjun36.  

Lärarna valde ut eleverna vilket innebär att det finns en risk att de känner sig påpassade och inte 

vågar att berätta fullt ut hur de upplever sin kurs och sin utbildning. Eleverna är anonyma men 

lärarna vet vilka av deras egna elever som deltog då det var de som valde ut dem. Det finns en 

risk att lärarna ändå känner igen vilka elever som är deras men för att minska den risken har 

elevernas fiktiva namn inte konkret kopplats ihop med de olika skolorna däremot kan citat och 

återgivning av elevernas svar kunna tolkas till skolorna även om detta i största grad undvikits. 

Eleverna har fått fiktiva namn men killarna har fått killnamn och tjejerna tjejnamn. Elevernas 

sociokulturella bakgrund har inte diskuterats eller validerats. Lärarna valde tre elever var av sina 

samhällskunskap C-elever och eftersom jag inte gav dem några urvalskriterier så hade lärarna 

kontrollen över de processerna. Det ingick inte heller några frågor till läraren i deras intervjuer 

hur de tänkt när de gjorde urvalet av elever. Urvalet bestod av sex killar och tre tjejer men 

                                                          
35 Bryman. A, 2011: Samhällsvetenskapliga metoder s.352
36 Esaiasson, P. m.fl. 2003: Metodpraktikan, s.293 
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majoriteten av killar har inte diskuterats i resultatet i studien däremot är det högst intressant 

varför läraren valde som de gjorde. De visste dock inte hur många killar respektive tjejer jag 

tidigare intervjuat eller skulle intervjua. På så sätt kan man säga att majoriteten av killar till stor del 

kan förklaras med slump. Samliga lärare var män och anledningen till detta beror på att dessa 

lärare var de enda tre som ville och kunde ställa upp av alla de lärare jag kontaktade. Det ideala 

hade varit att låta intervjustudien bygga på lika många män som kvinnors syn på mina frågor men 

då kvantiteten bestämdes till tre lärare med tre elever var hade detta varit i princip omöjligt att 

genomföra. Kvantiteten hade dock kunnat ändras för att passa detta ändamål men då hade 

studiens syfte också ändrats.
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4. Styrdokumenten och demokratisk fostran ur lärar- och elevperspektiv.  

Denna del består av empiri och resultatet av studien. Här presenteras de styrdokumenten som 

styr skolan samt lärarnas och elevernas perspektiv av den demokartiska fostran som skolan ska 

stå för. 

4.1 Styrdokumenten 

Styrdokumenten är de dokument som styr hur skolan ska se ut och vilka mål och regler som ska 

följas. De nationella styrdokumenten är ett samlingsnamn för de dokument som styr skolan. 

Styrdokumenten består av skollagen inklusive timplanerna, läroplanerna och kursplanerna. Dessa 

dokument kallas även måldokument. De styr allt arbetet i barnomsorg och förskola, grundskola, 

gymnasium och komvux37.

4.1.1 Skollagen (1985:1100)

Skollagen är precis som alla andra lagar stiftad av riksdagen. Dess innehåll behandlar alla 

skolformers grundläggande bestämmelser, mål för utbildning och generella riktlinjer för 

utformningen av skolans verksamhet. Skolplikt, rätt till utbildning och kraven som kommunerna 

ska uppfylla regleras också av skollagen38. I skollagen finns bestämmelser om vilka grundläggande 

krav som ställs på kommunerna. Där finns också bestämmelser som är riktade till elever och 

föräldrar, nämligen sådana som rör skolplikt och rätten till utbildning39.

4.1.2 Läroplanen (Lpf -94)

Läroplanerna styr som tidigare nämnts all verksamhet i skolan tillsammans med skollagen. Det 

finns tre olika läroplaner som var och en berör olika skolformer: förskolans läroplan (Lpfö 98), 

det obligatoriska skolväsendets (grundskolan), förskoleklassens och fritidshemmets läroplan (Lpo 

94) och (Lpf 94) gymnasiets läroplan. Förkortningarna ovan används ofta och siffrorna i dessa 

står för det år som läroplanen tagits i bruk. Det är regeringen som beslutar om läroplanerna och 

dessa berör den värdegrund som ska prägla verksamheten och de uppgifter som skolan har. 1 juli 

2011 kommer en ny läroplan att träda i kraft och för gymnasieskolan heter den gy 1140.

                                                          
37 www.skolverket.se  2011-05-14
38 Lärarförbundet 2001: Lärarens handbok. s. 5
39 www.skolverket.se  2011-05-14
40 www.skolverket.se   2011-05-14
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4.1.3 Skolplanen

I varje kommun ska det finnas en skolplan. Denna plan kan ligga till grund i skapandet av en 

lokal arbetsplan. I skollagen kap. 2, 8 § står det:

”I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur 

kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder 

som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen 

skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen41”.

4.1.4 Den lokala arbetsplanen

Det finns inga direktiv hur den lokala arbetsplanen ska se ut utan bara att varje skola ska ha en 

sådan plan. Planen ska utarbetas av dem som jobbar på skolan och ska konkretisera de mål som 

skolan vill uppnå42.

4.1.5 Kursplanerna 

Varje kursplan för de olika samhällskurserna har olika mål och betygskriterier. Se bilaga 3, 4 och 

5. Samhällskunskap A är den kurs som har flest mål som eleverna ska uppnå av de tre kurserna, 

den här kursen är också den kurs var mål är mer styrda och innehåller fler faktakunskaper än 

samhällskunskap B och C. Samhällskunskap B handlar i stort sett om att lära sig att använda olika 

samhällsvetenskapliga modeller samt metoder, uppsatsskrivande och vetenskapligt skrivande 

hamnar ofta i fokus i denna kurs. Läraren och eleverna har i denna kurs större valfrihet när det 

gäller planering av moment och områden. Samhällskunskap C är en förberedande kurs inför 

vidare studier även här är valfriheten stor att välja arbetsområden och teman. Här förväntas 

eleven inte bara kunna använda samhällsvetenskapliga modeller och metoder utan även 

samhällsvetenskapliga teorier.  

4.1.6 Skolverkets material om politisk information i skolan

Skolverket gav 2010 ut en text som handlar om hur skolan ska förhålla sig till politiska partier och 

opinionsbildning i samband med t.ex. allmänna val. Skriftens syfte var att skapa klarhet i en fråga 

om politiska partiernas närvaro i skolan inför riksdagsvalet 2010 samt ska klargöra spelreglerna i 

denna fråga för samtliga av skolans huvudmän43.

                                                          
41 Lärarförbundet 2001: Lärarens handbok. s.60
42 Skolverket 1998: Vägar till lokal arbetsplan. s.3
43 Skolverket 2010: Politisk information i skolan s. 4f
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4.2 Lärarnas perspektiv

I denna del återges det hur lärarna ser på sitt demokratiska uppdrag samt hur de gör för att ge 

eleverna demokratisk kompetens.

4.2.1 Hur ser lärarna på uppdraget att demokratiskt fostra eleverna? 

Att demokratisk fostra är ett stort och brett uppdrag. Studien syftar till att ge exempel på hur 

olika lärare tänker och jobbar med detta uppdrag. Engagemang är ett återkommande tema och 

lärarna menar att deras engagemang i sin tur ska göra eleverna engagerade. Även om detta inte 

alltid lyckas att nå till att alla elever blir politiskt aktiva och politiskt intresserade så är målet att 

deras elever ska delta i allmänna politiska val och förstå att politiska beslut berör dem.

Lärare B berättar om en elev som inte kunnat nå målen i Samhällskunskap A och hon hade låg 

motivation samt en hel del personliga problem med privata saker utanför skolan. För att engagera 

henne så använde Lärare B metoden med att få elev att fokusera på något som gör henne arg och 

på så sätt vilja engagera sig emot det. Lärare B beskrev det så här: 

” …och så fick jag skriva upp på en lista vad hon var mest arg och förbannad på och då kom hon fram till 

just detta med könsroller då och du får göra precis vad du vill bara det handlar om kommunerna då. Så det 

sluta med att hon besökte sitt gamla dagis och intervjuade ledningen där om i vilken mån man hade 

genomfört kommunens jämställdhetsplaner när det gäller förskolan, hur gick det till i praktiken. ”  

Lärarna menar även att demokratisk fostran handlar om hur vi människor är emot varandra och 

att det för deras del börjar i relationen med varandra i klassen och mellan lärare och elever. I 

klassrummet sker hela tiden en slags fostran men den sker likväl när man har en diskussion som 

när ett samtal sker mellan en lärare och en elev. Lärare A berättar om att hans sätt att bemöta 

eleverna också handlar om den demokratiska fostran. Han beskriver det så här: 

”Auktoritär passar inte mig, jämställdhet passar mig bättre det är ett givande och ett tagande 

mellan elev och lärare. En jämställdhet mellan individer om man lyckas med det”

För att kunna delta i ett demokratiskt samhälle behöver eleverna demokratikunskaper. Lärarna 

frågades därför hur man ger eleverna detta i undervisningen och hur de såg på detta stora 

uppdrag som oftast läggs på dem av de andra lärarna. Enligt lärarna att det är väldigt brett vad 

som är demokratiska kunskaper. Lärare A betonar att det inte handlar om att kunna rabbla 
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faktakunskaper utan eleven måste visa hur han eller hon kan använda sina kunskaper. Han 

berättar också att visa sin åsikt i en demokrati och vara politisk handlar även om vilka handlingar

som man gör t.ex. vilka köp vi gör som konsumenter. 

”Politik är något som är här och nu hur du beter dig, handlar man kravodlat och rättvisemärkt 

så är det en politisk markering”

Att engagera sig i sin omvärld påpekar alla tre lärare är viktigt men det skiljer sig i vad de tycker är 

det primära och hur de arbetar med att skapa förutsättningar och intresse för eleverna. Lärare B 

säger att det viktigaste i en demokrati är att påvisa att eleverna behöver förstå hur saker funkar i 

samhället för att kunna vara med och påverka. Lärare C som betonar hur allt som sker i skolan 

blir en del av den demokratisk fostran, enligt honom kan man inte bara ha ett moment om 

demokrati i samhällskunskapen, detta undviker han därför. Han menar att det återkommer i allt 

man gör i kurserna. Det demokratiska uppdraget tas alltså på stort allvar av lärarna och de menar 

och upplever att de i stor grad efterlever kravet att ge eleverna demokratisk kompetens.   

4.2.2 Hur ser lärarna på de demokrativerktyg som förmedlas i läroplanen?

Det första demokratiska verktyget är demokratisk deltagande som i skolans värld kan mätas i 

elevinflytande. Parametrarna som mäter elevinflytande är ofta många. I denna uppsats är fokus på 

hur elevinflytande visar sig i klassrummet och i en samhällskunskapskurs.  Lärare C berättar att 

han ofta ger eleverna möjlighet att påverka deadlines samt arbetssätt. Han säger att innehållet styr 

han över. Han påpekar också att eleverna upprepade gånger sagt att de vill att han som lärare ska 

bestämma. Alltså vill inte eleverna alltid använda sina möjligheter att vara med och bestämma och 

påverka upplägget på kursen. Han berättar vidare att han ofta är rätt hård med det som eleverna 

har beslutat tillsammans när det gäller exempelvis deadlines. Om klassen har beslutet en dag och 

en tid så kan detta inte ändras efteråt utan eleverna får ta konsekvenserna av sitt val. Detta menar 

han är ett bra sätt att förbereda eleverna på att de val som görs får konsekvenser och dessa måste 

eleverna lära sig att stå för. Lärare B låter ofta eleverna välja teman och innehåll i kursen men 

detta skiljer sig i vilken kurs han har. Samhällskunskap A är mer styrd av innehåll än exempelvis

kurs B och C. Lärare A betonar att förhållningssättet i klassrummet skaparen relation mellan 

lärare och elever som främjat en dialog om arbetssätt och innehåll.    

Den andra delen handlar om att förmedla en demokratisk värdegrund.  Demokratiska värden

som jämlikhet, tolerans och solidaritet kan krocka med egenvinning. Lärarna frågades hur de 
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jobbade med värdegrunden formellt och informellt. Lärare A säger att frågor kring värdegrunden 

självklart är viktiga men att de formella diskussionerna kring detta under det senaste läsåret har 

tyvärr fått vika på foten för att ge plats kring förberedelserna inför gy11, den nya 

gymnasiereformen. Men Lärare A är även väldigt mån om vilken typ av relation han har med sina 

elever. Att möta dem på deras egen nivå är för honom viktigt. Lärare B berättar att 

värdegrundsfrågor på hans skolor ofta är kopplade till mentorskapet. De har haft studiedagar 

kopplade till mentorskapet som tagit upp den här typen av frågor. Lärare C är den lärare som 

talar varmast om frågor kring värdegrunden och berättar att detta är ett återkommande tema och 

att han är en av två ansvariga lärare på skolan som kontinuerligt anordnar vidareutbildning för de 

lärare som vill jobba extra med värdegrundsfrågor. Han berättar vidare att många lärare frivilligt 

engagerar sig i denna vidareutbildning och i arbetet med eleverna kring dessa frågor.

”Vi jobbar med så kallad ”livskunskap” det är frivilligt för lärare att engagera sig i detta. Man 

anmäler sig till att ha ”värdegrundsamtal” med eleverna i en klass som man har en relation till. 

50 till 60 av lärarna, det gör detta på ämnestid eller på mentorstid” 

På skolan där lärare C arbetar finns det ca 140 lärare och av dessa är alltså 50 till 60 engagerade i 

att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor och ansvarar därmed för olika klasser eller grupper när 

det gäller detta uppdrag. Han berättar även att elever för några år sedan gjorde en mall med olika 

värdegrundsfrågor och detta jobbar man fortfarande efter. Värdegrundsfrågor tas på stort allvar 

av kollegiet på denna skola. Samtidigt kan strukturen med att bara de som vill engagera sig arbetar 

med dessa frågor leda till ineffektivt arbete med värdegrunden eftersom alla inte engagerar sig lika 

mycket. Men det kan det även få motsatt effekt eftersom de som verkligen vill fokusera på detta

arbete behöver göra det.

4.2.3 Hur lärarna arbetade inför och med riksdagsvalet 2010

Genom att dela upp hur lärarna lägger upp och genomför sin undervisning, hur de ser på 

politiska debatter i skolan och hur de jobbade med skolvalet, ges en bild av hur lärarna arbetade 

inför riksdagsvalet 2010. 
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4.2.3.1 Undervisning

De olika lärarna betonar alla vikten av att förbereda eleverna på bästa sättet inför ett riksdagsval

dock skiljer de sig på vad de lagt vikten på och hur deras sätt att arbeta ser ut. Lärare A gick 

igenom vallöftena för de två olika blocken. För att eleverna skulle förstå dessa vallöften arbetade 

de med vilka konsekvenser vallöftena skulle få ekonomisk för olika grupper. Lärare A lade 

medvetet tyngden på partier och dess koppling till ideologierna snarare än på själva riksdagen och 

regeringen. Han menar att det finns en gräns vad eleverna hinner ta in. Lärare B delade in 

eleverna i olika grupper som skulle arbeta med varsitt parti, de fick inte välja ett parti som de 

sympatiserade med. Uppgiften innebar även att eleverna skulle intervjua politiker i valstugorna 

och de arbetade efter olika politiska teman som de gemensamt kommit fram till var exempelvis:

skolan, jobben och miljön. Eleverna fick sedan vara politiker och debattera om de olika teman i 

klassrummet och denna debatt var även examinerande. Lärare C har inte haft ett enskilt moment 

om valet utan istället fokuserat på att låta eleverna styra vad som ska diskuteras kring valet genom 

att varje lektion ge dem utrymme att ta upp frågor eller åsikter kring den pågående valrörelsen. 

Han berättar att eleverna oftare hade åsikter än frågor men genom att på detta sätt återkoppla till 

det som händer i valrörelsen får en levande diskussion med eleverna om vad som händer runt 

riksdagsvalet. 

4.2.3.2 Debatt med representanter från olika politiska partier?

Tanken var att man på Lärare As skola skulle ha haft en debatt med representanter ifrån olika 

politiska partier men då alla inte kunde delta så ställdes debatten in. Skolan hade innan läraren 

började där, bjudit partierna som innan valet 2010 satt kommunfullmäktige i hemkommunen. 

Lärare A betonar även att han inte tycker att en debatt mellan politiska partier på skolan inte är 

att föredra, ofta är det inte en balans mellan de olika representanterna, kvalitén på deras förmåga 

att debattera skiljer sig ofta och därför blir debatten ojämn. Han menar även att politikerna har en 

egen arena att spela på och föredrar därför att partierna själva anordnar en debatt och sedan 

bjuder in olika skolor att lyssna till debatten. Lärare A påpekar också att i hans kommun har 

diskussionerna gällande vilka partier man ska bjuda in till debatter i skolan inte rört 

Sverigedemokraterna utan ett annat mindre parti som har tydliga främlingsfientliga politiska idéer.

Lärare B mötte helt andra förutsättningar när han skulle förbereda eleverna inför riksdagsvalet. 

Eftersom han fått höra att Jytte Guteland, ordförande för SSU, skulle komma till kommunen så 

hörde han av sig till henne och frågade om hon kunde tänka sig att komma till skolan, Guteland 

tackade ja och eftersom hon då behövde en motpol bjöd han även in MUFs dåvarande 
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ordförande Niklas Wykman. Eftersom skolledningen tyckte att det inte skulle se bra ut att bara 

låta två partier debattera mot varandra beslöts det att fler partier skulle bjudas in. Samtidigt 

släpper skolverket sin text om riktlinjer kring politiks opinionsbildning i skolan som heter Politisk 

information i skolan. Lärare B menar då att i enlighet med dessa riktlinjer kan man inte neka ett 

politiskt parti att delta i exempelvis en debatt på grund av partiets åsikter. Han påpekar att man 

inte av praktiska skäl kan bjuda alla partier som finns men att ett urval kan stödjas på vilka som 

sitter i kommunfullmäktige och i riskdagen. Skolan bestämde sig för att bjuda in de partier som 

satt i riksdagen. Men då fick Lärare B en förfrågan ifrån Sverigedemokraterna om skolan skulle ha 

en debatt. För att veta att rätt beslut togs diskuterade han därför med skolledningen men 

kontaktade även skolverket jurist som meddelade att om ett parti efterfrågar att få delta i en 

planerad debatt så är skolan skyldig att informera om de debatter som ska hållas. 

Sverigedemokraterna deltog därför i debatten. Den hölls av en professionell moderator. På lärare 

Bs skola hölls även en till debatt men då var det bara de lokala företrädarna för de politiska 

ungdomsförbunden som bjöds in. 

Lärare C jobbade efter en annan modell. De partier som sitter i kommunfullmäktige i kommunen 

har så länge han vetat varit välkomna till debatt på skolan och den hålls i aulan med bestämda 

regler och bestämda antal minuter som de olika representanterna får tala och det finns en 

moderator som leder debatten. Han berättar även att gymnasiechefen i samband med valet 2010 

uttalade sig om att odemokratiska partier inte var välkomna till skolans debatt.  Men uttalandet 

fick inte någon stort efterspel. Han säger att han personligen tycker att man ska bemöta alla 

partier i en öppen debatt. Det är lätt att det skapas martyrskap annars. Han utrycker det så här: 

”Gränsen är däremot jätte svår men att bjuda in en öppet nazistisk organisation till skolan 

skulle jag inte göra, det finns en gräns men jag tror att man tjänar på en öppen debatt med SD”

Han berättar även om hur det under en period på 80-talet satt en medlem av APK (Arbetarpartiet 

kommunisterna) i kommunfullmäktige, han bytte till dem ifrån Vänsterpartiet under sittande 

mandatperiod. Lärare C påpekar att man kan fråga sig hur hans ideologi stämde med 

värdegrunden i skolan. Han berättar vidare att personen i fråga var med på debatter på skolan då 

han satt i kommunfullmäktige. Han påpekar även att han visste många som röstade på honom 

ändå på grund av vilken typ av person han var och erinrar sig en kollega som sagt att personen

var en ”rejäl karl” och såg som ”vettig” fast han tillhörde ett helt annat parti än kollegan 

sympatiserade med och därför röstade hon på honom. 
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4.2.3.3 Skolval

Skolvalet är ett val där elever i grundskolan och gymnasiet får rösta på olika politiska partier 

oavsett om de är röstberättigade eller inte. Valet är ett så kallat övningsval som ska förbereda 

elever inför ett riksdagsval och anordnades nationellt av en organisation som heter Skolval 2010

Riktiga valsedlar och valkuvert används och som vallängd används oftast skolans egna klasslistor.

De olika skolorna organiserade skolval, fast på olika sätt. Lärare A berättar att deras skolval inte 

registrerades via Skolval 2010. Men skolvalet hölls i den lokal som man höll det ordinarie valet i 

med riktiga valarbetare och de elever som sedan skulle rösta kunde rösta i samma lokaler fast vi 

ett annat tillfälle. På så sätt blir det praktiskt väldigt tydligt för eleverna och skolvalet utfaller

verklighetstroget. Lärare B lät sina elever i samhällskunskap C organisera valet och båda vara 

valförrättare och räkna rösterna. Skolan deltog i Skolval 2010 och registrerade sina röster hos 

dem. Lärare C anordnade valet efter skolval 2010s modell och registrerade sina siffror hos dem. 

Att låta eleverna rösta i den riktiga vallokalen som Lärare A gjorde gör att eleverna inte känner sig 

främmande när de väl ska rösta på riktigt att låta eleverna själva anordna valet gör också att 

eleverna känner sig trygga och bekanta med tillvägagångssättet när de sedan ska rösta i ett allmänt 

val. Det viktiga är att eleverna får tillfälle att veta hur ett val går till innan de ska rösta för första 

gången i ett riksdagsval och därmed är det mer väsentligt att ett skolval hålls på skolor än hur. 

Däremot är det intressant att se hur skolvalet ser ut på de olika skolorna.

4.2.4 Modell om hur, varför och på vad man ska rösta. En metod för att nå 

demokratisk kompetens inför ett riksdagsval. 

Min modell om hur, varför och på vad man ska rösta är kopplad till den demokratisk kompetens 

som eleverna behöver för att kunna delta i politiska val. Lärarna har besvarat hur de arbetar för 

att skapa förutsättningar för eleverna att kunna förstå alla delar av modellen. Kunskap om hur 

man ska rösta handlar om att skapa kunskap om hur det går till att rösta rent pratiskt och vilka 

förutsättningar krävs för att få rösta, vilka kan man rösta på, när valet är och hur ska man göra 

för att ens röst ska räknas. Samtliga lärare menar att detta har man gett eleverna genom att 

anordna skolval. Lärare B har gjort denna process extra tydlig genom att låta sina elever delta som 

valarbetare. 

Kunskap om varför man ska rösta är direkt kopplat till demokratins grund och vara i ett samhälle. 

Här är lärarna eniga, de har precis som tidigare nämnt hur de motiverar sina elever och försöker 

att nå dem genom att få dem berörda av det som finns nära dem. Genom att påvisa att 

engagemang gör skillnad och att politiska beslut påverkar eleverna i deras liv här och nu och i 
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framtiden menar lärarna att de försöker att få eleverna att delta i samhället och inte bara vid 

politiska val men åtminstone vid dessa. De säger att de alla uppmanar eleverna att gå och rösta. 

Lärare A säger att det är extremt viktigt att få eleverna at förstå att de ska rösta han säger:  

”du (eleven) kan vara med och påverka, de flesta har inte massa pengar eller inflytande i 

företagsstyrelser det här är din chans att vara med” 

Den kanske känsligaste delen av modellen är den delen som innefattar vad eleverna ska rösta på 

och här är lärarnas påverka mycket intressant. Lärarna berättar hur de arbetar för att ge eleverna 

kunskap om varför man ska rösta och det handlar om att ge kunskapen om varför det är viktigt 

att delta i allmänna politiska val och i en representativ demokrati. Den sista delen av denna 

modell, kunskap om på vad man ska rösta, kunskap om vilka idéer som finns och hur dessa idéer 

och åsikter representeras i de olika partierna som ställer upp i det allmänna valet och hur eleven 

själv kan bilda sin egen åsikt. Lärarna betonar att de ger eleverna verktyg att förstå vad de olika 

partierna står för. Lärare C beskriver det med ett exempel:

”om vi vill att det ska finnas mer manlig personal på förskolan så kan detta ske genom politiska 

beslut och hur går man då tillväga och vilka anser att det borde vara så”.

Det centrala är alltså enligt Lärare C inte bara att tycka utan att veta hur man ska göra för att 

påverka och få igenom det man tycker. 
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4.3 Elevernas perspektiv

I denna del återges hur eleverna ser på sin demokratiska fostran samt hur de upplever att skolan 

skapar demokratisk kompetens. 

4.3.1 Hur ser eleverna på deras demokratiska fostran i samband med 

riksdagsvalet 2010?

Eleverna fick frågan vad det mest intressanta är som de lärt sig i samhällskunskapen och svaren 

skiljde sig väldigt mycket, ingen tyckte samma som någon annan. Detta gav alltså nio olika bilder 

av det som är mest intressant med samhällskunskap som ämne. 

Markus säger att det intressantaste han lärt sig är att hur han och alla andra blir påverkad i 

samhället och betonar att han menar på det sociologiska planet. Han säger även att skolans arbete 

med värdegrunden är något som eleverna lär sig genom allt i skolan och att allas lika värde är 

något han tar för givet. Stina säger att hon tycker det mest intressanta hon lärt sig är det hon lärt 

sig om politik och att hon tycker att de får påverka mycket av vad de ska göra i 

samhällskunskapen. Elias berättar att det mest intressanta han lärt sig så är det hur media 

påverkar oss. Måns tycker att ekonomi och företagsekonomin varit det mest intressanta. Olle

tycker att det mest intressanta är det han lärt sig skriva uppsats och de förberedelser de fått inför 

universitetsstudierna. Felix berättar att han tycker det mest intressanta är det politiska läget i 

världen medan Erik menar att det bästa varit att lära sig ifrågasätta så mycket som möjligt. Maria 

tycker att arbetet med Sveriges försvarsmakt varit mest intressant och Anna tycker att de 

studiebesök som de gjort varit det mest givande och då bland annat det som de gjort på 

Riksdagen. 

4.3.2 Hur uppfattar eleverna demokrativerktyg som förmedlas i läroplanen?  

Demokratikunskaper i undervisning är uppdelade i tre delar och den första delen av är vad 

demokrati är för något. Eleverna påvisar att de fått lära sig vad demokrati är men att det är ett 

stort och vitt begrepp som behöver definieras för att de ska veta huruvida de har fått kunskaper 

om det. Flera av dem berättar att de arbetat med demokrati i andra länder och andra länders 

statskick. De fick även frågor som handlar om elevinflytande i klassrummet och på skolan vilket 

kopplas till demokratiskt deltagande. Elevinflytande upplevs av eleverna som positivt men de 

nämner endast den typen av inflytande som innebär att de kan påverka när och hur de ska göra 

vissa moment eller områden men sällan vad de ska göra. Flera elever påvisar att deras lärare 
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bestämmer vad som ska göras eftersom detta styrs av kursmålen. Kursmålen i samhällkunskap A, 

B och C skiljer sig som sagt markant när det gäller krav på vad kurserna ska innehålla. 

Den tredje delen av demokratiska verktyg handlar om att lära sig om och använda en demokratisk 

värdegrund. Den består av de demokratiska värdena som jämlikhet, tolerans, solidaritet som kan 

krocka med egenvinning och blir därmed en utmaning i den demokratiska fostran. Tre av 

eleverna som går på samma skola säger att de jobbat mycket med värdegrundsfrågor i 

samhällskunskapen genom att de arbetat med mänskliga rättigheter och alla människors lika 

värde. Att visa varandra respekt och att exempelvis diskussioner genomsyras av tolerans är något 

som flera av eleverna menar är självklart i deras klassrum och flera anser att de som inte säger så 

mycket inte är ”pratiga” personer eller blyga. Få av eleverna nämner att de skulle vara rädda att 

uttrycka sin åsikt för att bli retade eller kränkta förutom Erik som påpekar att han ofta håller 

tillbaka sina åsikter för att inte bli retad eller utstött av de andra. 

Elevernas uppfattning skiljer sig stort dock är det flera av dem som säger att de vågar prata i sin 

klass och att stämningen i klassen styr huruvida olika elever vågar delta i diskussioner. Erik 

påpekar att han inte säger vad han tycker och tänker då han vid flertal tillfällen fått höra glåpord i 

korridoren efter lektionen och att han därför tonar ner sina åsikter för att ändå ha kvar en 

umgängeskrets och han menar även att hans betygs sänkts då han utryckt sina åsikter starkt i en 

uppgift. Han beskriver det bland annat så här.

”…det har jag också känt skolan ibland speciellt på samhällskunskapen eller historielektionerna att jag 

inte vågar yttra min åsikter fullt ut för att jag är rädd för repressalier, att mina betyg sänks, det är ofta så 

bara ahh ni får inte, man har ofta hört det ifrån läraren ni får tycka att, ni får inte anse att vissa, att det 

finns vissa bra system i vissa diktaturen. Jag håller inte med, vi blir fostrade att bli demokrater men man 

måste ändå kunna se, kritiskt granska västvärlden i sig hur dom ser på tredje världen och vissa länder där, 

därför har jag också känt att man inte kan yttra sig fullt ut, det är kanske därför de andra eleverna inte 

diskuterar fullt ut, de kanske känner att de inte kan säga sina åsikter”

4.3.3 Deliberativ klassrumsmiljö? 

Samtliga elever påvisade att det fanns utrymme för diskussioner i klassrummet under 

samhällslektionerna som var relaterade till det som man jobbar med just då men även kring andra 

aktuella samhällsfrågor och problem. Däremot skiljer det sig hur stor plats och på vilket sätt 
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dessa diskussioner sker. Det är i denna studie inte möjligt att ta reda på huruvida samtliga 

eleverna i de olika klasserna upplever att deras diskussioner genomsyras av respekt och tolerans 

däremot har de intervjuade eleverna fått ge sin bild av hur de upplever klassrumsmiljö samt de 

diskussioner som sker under samhällslektionerna. 

Den deliberativa klassrumsmiljön innebär enligt Englund att eleverna kan ifrågasätta traditionella 

uppfattningar så som föräldrars auktoriteters och den egna gruppens åsikter44. Men flera av 

eleverna menar att deras föräldrars åsikter påverkar dem så starkt att de redan innan de får 

skolans information vet vad de står rent politiskt. Skolans värld går självklart inte att bryta ut helt 

ifrån elevens hemmiljö, påverkan av media kompisar eller föräldrar men det är intressant att flera 

elever påpekar att deras bakgrund i stor grad påverkar deras politiska ställningstaganden. 

4.3.4 Undervisning

Eleverna fick berätta om hur samhällslektionerna kunde se ut. De upplevde alla att deras 

lektioner var varierande och att det fanns utrymme för diskussioner. Däremot var det de som 

menade att diskussionerna kunde få ta mer plats eftersom läraren ibland var tvungen att bryta för 

att man skulle hinna med det man skulle arbeta med under den aktuella lektionen. Andra menar 

att det alltid finns tid för diskussioner och att läraren i början av varje lektion tar upp frågor som 

klassen vill diskutera. Flertalet elever påvisar även att det tyvärr ofta bara är 

samhällskunskapsläraren som låter eleverna vara med och påverka kursen. Men de upplever 

samhällslärarens metod som positiv. Lärare C beskrev att han upplevde att det ibland blir en 

motsatt effekt av att låta eleverna vara med och bestämma för att de inte vill eller orkar engagera 

sig. Ingen av eleverna beskrev det på detta sätt utan de elever som intervjuades poängterar det 

positiva i medverkan av planering. 

4.3.5 Skolval & debatt med representanter från olika politiska partier 

Alla elever svarade att de hade röstat vid skolvalet. Erik säger att han tycker att skolvalet inte är 

nödvändigt, han menar att det är få som tar det seriöst och att han vet många som röstade på 

Sverigedemokraterna på skoj, samtidigt poängterar han att Sverigedemokraterna kan använda 

valunderlaget till sin fördel även om många inte röstat på dem seriöst. 

                                                          
44 Englund 2003: Skolan och demokratin, s 64
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4.3.6 Modell om hur, varför och på vad man ska rösta. En metod för att nå 

demokratisk kompetens inför ett riksdagsval ur elevernas perspektiv. 

Modellen: Hur, varför och på vad man ska rösta är kopplad till den demokratiska kompetens som 

eleverna behöver för att kunna delta i politiska val. Flertalet av eleverna upplevde att de fick goda 

förutsättningar genom skolan för att kunna delta vid allmänna riksdagsval. Elevernas syn på hur 

de har demokratisk kompetens som de behöver för att kunna delta i politiska val ser dock lite 

olika ut. Eleverna frågades först om de upplevde och ansåg att de fått kunskap om hur man ska 

rösta och om de då erfor att de fått kunskap om hur det går till att rösta rent praktiskt, samt 

förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att få rösta, vilka kan man rösta på, när valet är

och hur ska man göra för att ens röst ska räknas. De elever som själva fick vara med och anordna 

skolvalet upplevde att de fick en god och gemomgripande kunskap om hur ett val går till och de 

uppfattade det även extra viktigt då de skulle vara med att anordna skolvalet. Deras argument 

handlar således mer om att de goda kunskaperna är viktiga inför uppgifterna kring skolvalet än att 

de senare ska ge kunskaper för att kunna delta i framtida val. Däremot genererar denna kunskap 

ändå positiva effekter eftersom syftet med uppgiften är just att eleverna ska få kunskap om hur 

ett val fungerar.  

4.3.6.1 Hur ska man rösta?

De elever som inte medverkade i arbetet kring skolvalet berättar att de gick igenom valprocessen 

och att de upplevde att han fick kunskap om hur ett val går till och även utan att själva vara 

valarbetare. Dock ansåg en av de intervjuade eleverna att kunskapen om hur man skulle rösta inte 

införlivats, eleven ansåg att det fanns brister med det praktiska röstandet i undervisningen.

Elevernas kunskap kring valet är alltså goda enligt dem själva även om det finns undantag visar 

det att eleverna i stort har fått den praktiska kunskapen som behövs för att rösta vid ett 

riksdagsval.

4.3.6.2 Varför ska man rösta? 

Varför man ska rösta är det som eleverna är tydligast med att de fått förståelse och kunskap om. 

Eleverna frågades även om de blivit uppmanade att rösta av sin samhällskunskapslärare samt hur 

det i sådana fall gick till. Alla elever säger att deras lärare har på ett eller annat sätt uppmanat dem 

att rösta och om det inte skett personligen så har det skett kollektivt. De berättar att det är en 

rättighet att rösta eller rent av en plikt och att det är en chans att påverka samt att det är något 

man borde uppskatta. De finns också argument som innebär att om man själv inte röstar finns 

det en risk att åsikter som du inte står för kommer fram som till exempel främlingsfientliga 
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åsikter. Eleverna har alltså uppfattat olika skäl till att rösta men de går ihop med varandra och är 

inte motsägelsefulla. Så här berättar Maria:

”nej han sa ju inte så direkt bara att ni ska gå och rösta utan det är väl mer att han pratade om 

att man ska liksom asså man ska alltså uppskatta att man har möjlighet att påverka vårt 

samhälle och att man inte kan sitta och klaga på att man inte är nöjd med samhället om man 

inte engagerar sig att man liksom har chansen då ska man ta den.”

Marias uppfattning om vad läraren sagt utgår ifrån att det är en möjlighet att kunna påverka och 

att man inte har rätt att klaga om man inte engagerar sig själv. Alla elever anser alltså att de har 

kunskapen om varför det är viktigt att delta i allmänna politiska val men även hur en representativ 

demokrati fungerar. De elever som var röstberättigade under valet 2010 använde även sin röst 

och de elever som inte var det berättar att de röstade i skolvalet samt att de kommer att rösta vid 

nästa val. 

4.3.6.3 Vad ska man rösta på?

Sista delen handlar om att eleven ska få kunskap om på vad man ska rösta samt kunskap om vilka 

idéer som finns och hur dessa idéer och åsikter representeras i de olika partierna som ställer upp i 

det allmänna valet och hur eleven själv kan bilda sin egen åsikt. Alla elever berättar att ingen 

lärare sagt vad de ska rösta eller har röstat på. Däremot skiljer sig det hur de fått den information 

de behöver samt hur de sökt egen information för att kunna skapa sig en egen åsikt. Eleverna 

diskuterar även huruvida deras åsikter skapas och de nämner sina hemförhållande, föräldrar, 

vänner och media som de största påverkningarna i deras åsiktsbildning. Erik berättar även att 

deras lärare aldrig säger vad de själva har eller ska rösta på medan ingen av de andra eleverna 

nämner huruvida deras lärare berättar vad de röstar på eller inte. Däremot är de eniga om att 

läraren inte får påverka deras åsiktsbildning medvetet. Flertalet elever påpekar även att det är upp 

till dem att ta reda på mer specifikt om varje parti och deras politik för att skapa sig en egen 

uppfattning.  
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4.4 De tre olika skolorna, en kort jämförelse

För att förtydliga hur de ser ut på de olika skolorna när lärarna arbetar med att demokratiskt 

fostra eleverna och elevernas upplevelse kring hur de får demokratisk kompetens följer här en 

kort jämförelse.

4.4.1 Skola A 

På skola A tentar eleverna av kurserna och har ett så kallat slutprov i varje kurs, detta gör att det 

är viktigt att eleverna följer med i kurserna för att inte missa något som de sen inte hinner ta igen 

inför slutprovet. Skolan anordnade inte skolvalet genom Skolval 2011 men istället skedde valet i 

den ordinarie vallokal som skolan utlåter till kommunen med röstmottagare som annars jobbar 

med det allmänna riksdagsvalet under samma period. Detta påpekar läraren är en viktig del när 

eleverna ska förberedas inför sitt första val. Eftersom de redan befunnit sig i vallokalen och 

röstad i skolvalet med riktiga valarbetare så känns det mer seriöst och steget till ett riktigt val blir 

mindre. Skolan hade planerat att ordna en debatt med de representanter ifrån de partier som 

sitter i kommunfullmäktige men eftersom alla partier inte kunde ställa upp ansåg skolledningen 

och ansvariga lärare att debatten inte skulle hållas. Samhällskunskapsläraren jag intervjuade på 

denna skola anser att skolan inte ska anordna debatter utan detta kan partierna själva organisera 

och sedan bjuda in skolans elever. Politiker har egna arenor och borde hålla sig borta ifrån 

skolans anser han.  

4.4.2 Skola B 

Skola B anordnade skolval efter Skolval 2010 och eleverna fick själva vara valarbetare och de 

påpekar att de därför lärt sig hur ett val går till och att de kände att de verkligen behövde det för 

att kunna hålla i valet. Två debatter ägde rum i skolans aula varav den ena deltog även 

Sverigedemokraterna. Först bjöd skolan in de två största riksdagspartiernas 

ungdomsförbundsordförande men efter diskussioner med skolledningen beslutades att alla 

riksdagens ungdomsförbund skulle bjudas in. När Sverigedemokraterna hörde av sig och frågade 

om skolan skulle anordna någon debatt kontaktade samhällskunskapsläraren, som intervjuats i 

denna studie, skolverket för att be om råd. Skolverkets jurister sa tydligt då att om ett parti 

efterfrågar om medverkan i debatt som redan ska ske kan skolan inte neka och skolorna ska inte 

neka ett parti på grund av dess åsikter. En extern moderator ledde debatten. 
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4.4.3 Skola C 

Skola C organiserade ett skolval efter Skolval 2010. En debatt hölls även i aulan där alla partier 

som sitter i kommunfullmäktige deltog. Däremot poängterade den intervjuade läraren på skolan 

att det fanns tydliga ramar kring debatten i tid och utrymme för de olika representanterna. Skolan 

har ett stort arbete med värdegrundsfrågor som är centrala i den demokratiska fostran av eleverna

och även det Östersjöutbyte som finns speglas i skolans arbete med att stärka elevernas 

demokratiska kompetens. 



37

5. Diskussion och slutsats

Nedan följer en diskussion kring det resultat undersökningen har frambringat samt studiens 

slutsats

5.1 Skolans demokratiska uppdrag och gymnasieelevers demokratiska 

kompetens i samband med riksdagsvalet 2010

Den demokratiska fostransprocessen som sker i gymnasieskolan är bred och svår att 

övergripande analysera. Genom denna studie har ett försök gjorts att förklara och förstå hur ett 

urval av lärare och elever tolkar, förstår och ser på skolans demokratiska fostran.    

Det skiljer sig hur man arbetar med att fostra eleverna demokratiskt på de olika skolorna och man 

har arbetat olika med skolval och debatter. Man har även olika argument för varför man gör som 

man gör. Samtidigt upplever lärarna att de gör på det sätt de tycker är bäst, de tolkar alltså skolans 

styrdokument på olika sätt fast dessa är likadana för dem alla. Eleverna upplever också deras 

skolas förmåga att ge dem demokratisk kompetens olika men är i stort sett eniga att de fått det

som de behöver ifrån skolan och att ansvaret till stor del även ligger på deras egen

kunskapsbildning och engagemang. Det centrala är dock att det ses som ytterst viktigt av lärarna 

att bidra till demokratisk kompetens och att de lägger en stor vikt vid att demokratisk fostra 

eleverna även om detta inte alltid sker direkt aktivt i allt de gör så genomsyrar uppdraget deras 

arbete. 

5.1.1 Hur arbetar samhällskunskapslärare med att demokratiskt fostra 

eleverna på gymnasiet?

Det centrala är att lärarna jobbar med att engagera eleverna i det som är nära dem, de poängterar

på olika sätt och efter olika perspektiv hur deras elever i sina liv blir påverkade och kommer att 

bli påverkade av politiska beslut. Att levandegöra detta är något som lärarna jobbar intensivt med 

och deras erfarenheter visar på att ett brett engagemang smittar av sig. 

5.1.2 Hur arbetade samhällskunskapslärare med på sitt demokratiska 

uppdrag när det gällde riksdagsvalet hösten 2010? 

Lärarna organiserade sin undervisning inför valet på skilda sätt men deras mål var gemensamt, att 

få eleverna att rösta i allmänna politiska val. De hade olika argument kring hur politiska debatter 

skulle ordnas och se ut och vilka som skulle hålla i dessa men det gemensamma var att eleverna 
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fick tillgång och kunde närvara för att uppleva och se debatter om politiska frågor. Skolvalets 

utformning var även de olika men syftet var gemensamt och detta vara att lära eleverna hur ett val 

går till. 

5.1.3 Hur upplevde eleverna som läser samhällskunskap C sin förberedelse 

inför att rösta vid ett riksdagsval?

Eleverna känner sig trygga inför sina framtida riksdagsval. De flesta menar att de fått den 

kunskap de behövt ifrån skolan för att kunna delta vid ett politiskt val men studien visar även att 

elevernas egna engagemang och intresse ligger till stor grund för hur de verktyg de får i 

samhällskunskapen används. Som i alla kunskapsprocesser måste eleven vara delaktig. De 

engagerade lärarna kan få med sig eleverna men bara om de vill och är intresserade. Elevernas 

utsaga beskriver ett ämne som är otroligt brett och det som engagerar dem skiljer sig väldigt 

mycket. Alltså måste läraren hitta vad deras olika elever tycker är intressant och koppla det till 

demokratin för att en demokratisk fostran ska träda i kraft och ge frukt. Samhällskunskap är ett 

brett ämne och även om samhällskunskap A är den kurs som är mest innehållstyrd så visar den 

tillsammans med samhällskunskap B och C hur mycket som ska finans med i 

samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet.  En elev påvisar att skolvalet inte är nödvändigt, 

han menar att det är få som tar det seriöst och att han vet många som röstade på 

Sverigedemokraterna på skoj, samtidigt poängterar han att Sverigedemokraterna kan använda 

valunderlaget till sin fördel även om många inte röstat på dem seriöst. Huruvida detta stämmer 

överens med en generell bild av skolvalet går ej att utreda i denna studie. Däremot är iakttagelsen 

intressant eftersom det innebär att skolvalet inte har en positiv effekt på elevernas demokratiska 

utveckling.

5.1.4 Hur upplevde eleverna som läser samhällskunskap C sin utbildning i 

samhällskunskap och därmed sin demokratiska fostran?

Eleverna har olika intressen inom samhällskunskapen och tycker att olika moment och områden 

är intressanta. De tycker att de diskussioner som förs på lektionerna är givande men att det är

viktigt att lärarna styr diskussionerna så att alla är delaktiga och att klimatet i klassrummet är 

respektfullt. De elever som vågar prata menar att de som inte vågar för att de är blyga och har 

lågt självförtroende medan en av dem som berättar att han ofta vågar prata inte säger allt han 

tycker och tänker då han är rädd att få kommentarer kring det och är även rädd för at få sänkt 

betyg.  
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5.2 Från offentligt etos till elevens demokartiska kompetens

Offentligt etos innebär gemensamma värderingar som ska genomsyra samhället och som skapas 

av demokratiskt valda representanter i vårt samhälle. I detta fall är vårt offentliga etos utryckt i

den gemensamma värdegrunden och normen om ett demokratiskt samhälle. Normerna styr 

skapandet och utformandet av lagar som styr offentlig verksamhet. Styrdokumenten skildrar detta 

genom att de innehåller krav på demokratisk fostran. Detta genomsyrar samtliga skolor och lärare 

och elever upplever att dessa normer finns och styr skolan. Däremot finns det tillfällen då alla 

inte gör sitt yttersta för att exempelvis värdegrunden ska efterlevas. Den elev som tas upp som 

exempel berättar att han inte utrycker sina egna åsikter i rädsla för att bli utanför. Lärarna tolkar 

de styrdokument som finns men tyder dem på olika sätt. De har egna argument för sitt urval, sitt 

sätt att arbeta samt sitt sätt att anordna skolval och debatter. De använder sig av liknade

argument då lärarna påpekar att det är viktigt för eleverna att få delta i skolval och ta del av 

debatter mellan olika politiska partier, däremot skiljer det sig hur de tycker att skolval och 

debatter ska gå till. Närbyråkraterna, i detta fall lärarna som tolkar styrdokumenten lägger därmed 

in sina egna synsätt och sina värderingar i den undervisning och det pedagogiska upplägg som de 

bedriver i sin yrkesutövning. Lärarna följer läroplanen och kursplanerna men tolkar dem olika 

och lägger olika tyngd på olika delar av demokratisk fostran och ser på olika sätt hur man ska 

efterleva detta uppdrag.  De har alltså olika sätt att arbeta med detta men har i stort sett samma 

grundsyn.

Eleverna får en grund för en demokratisk kompetens som de använder i sitt nuvarande och 

kommande deltagande i samhällslivet.  Demokratisk kompetens behövs för att delta aktivt i 

samhället i en representativ demokrati. Både lärare och elever håller med om detta och eleverna 

återger lärarnas argument tydligt och klart och de har dessutom bestämt sig för att följa dem. 

Eleverna uppfattar däremot olika huruvida de får den demokratiska kompetens de behöver och 

det finns brister i den kunskap som eleverna behöver men detta kan även bero på att deras egen

satsning inte alltid är hög. De berättar själva att deras oengagemang tyvärr kommer i vägen och 

utan elevernas egen vilja är det svårt för lärarna att nå fram. Hur man skapar engagemang hos 

oengagerade elever är en stor och svår fråga. Lärarna ger många exempel på hur de jobbar för att 

få eleverna engagerade och de påpekar att de söker nya vägar att nå eleverna på. Här blir det 

tydligt att den modell som jag gjorde till min teoretiska ansats passar väl in i det jag funnit i 

studien. Kopplingen mellan vårt offentliga etos, styrdokumenten och till närbyråkraten läraren 

som ska skapa förutsättningar för att eleverna ska få demokratisk kompetens stämmer alltså in i 
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den empiri jag undersökt. Dessutom blir närbyråkraternas frihet att tolka och använda 

styrdokumenten synlig i samband med deras undervisning kring riksdagsvalet 2010.   

5.3 Slutsats

Lärarna arbetar brett med att demokratiskt fostrar eleverna men har olika sätt att förbereda dem 

inför ett riksdagsval. Det gemensamma för lärarna är deras engagemang och intresse för ämnet 

samhällskunskap och det som händer i samhället detta krävs för att få eleverna engagerade och 

aktiva i ett demokratiskt samhälle. Lärarna tolka styrdokumenten på olika vis men implementerar 

dess kärna i sin undervisning. Eleverna upplevde att de känner sig trygga inför ett riksdagsval och 

att de fått den demokratiska kompetens de behöver för att kunna delta i politiska val i framtiden.

Deras skilda intressen innebär att lärarens engagemang återigen är viktigt för att fånga varje elevs 

intresse. 

5.4 Fortsatt forskning

Forstsatt forskning om demokratisk fostran och demokratisk kompetens skulle kunna vara att

undersöka huruvida eleverna efter sina gymnasiestudier ser tillbaka på det som de lärt sig i 

samhällskunskapen. Detta skulle ge en bild av hur det uppdrag skolan har får konsekvenser i 

elevernas framtid. Skolvalsresultaten skulle också kunna ligga till grund för fortsatt studie kring 

hur skolans uppdrag att demokratsiskt fostra eleverna ser ut. Jag har tagit del av skolvalsresultatet 

men då detta inte inne innefattas i min studie har dessa siffror inte analyserats. Däremot skulle en 

jämförelse mellan olika skolors valresultat i skolvalet tillsammans med intervjuer av elever utgöra 

Vårt offentliga etos
Styrdokumenten

Närbyråkraterna
Lärarna

Elevernas demokratiska 
kompetens
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en mycket intressant grund för att förstå skolvalet och hur det verkligen fungerar samt hur 

eleverna har tänkt när de röstade. En jämförelse mellan de olika lärarnas undervisning i olika 

klasser och därmed på olika program hade också gett nya utgångspunkter att utreda. 
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6. Sammanfattning

Uppsatsen behandlar skolans demokratiska fostran i samband med riksdagsvalet 2010 ur ett lärar-

och elevperspektiv. Skolans demokratiska uppdrag handlar om att ge eleverna förutsättningar för 

att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Den teoretiska referensramen utgår ifrån att 

vårt offentliga etos, som i skolans värld är styrdokumenten, tolkas av lärare och sedermera ska 

skapa demokratisk kunskap och demokratisk kompetens för eleverna. Studien syftar till att 

utforska och förklara hur lärare som undervisar i samhällskunskap C ser på skolans demokratiska

uppdrag och hur de arbetade med att skapa demokratisk kompetens för eleverna i samband med 

riksdagsvalet 2010 samt hur eleverna som läser samhällskunskap C upplevde sin förberedelse 

inför att rösta vid ett riksdagsval.  

Studien bygger på en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har används som grund 

för analys för att kunna förstå hur det demokratiska uppdraget kan genomföras. Tre 

samhällskunskapslärare på tre olika skolor i tre olika län intervjuades. Lärarna valde ut tre elever 

av sina samhällskunskap C-elever som också intervjuades. 

Resultatet visar att lärarna engagerat arbetar för att demokratisk fostra eleverna och eleverna 

upplever att de har den demokratiska kompetens de behöver för att kunna delta vid politiks val. 



43

7. Referenser

Intervjuer 
Lärarintervjuer:
Lärare A 110420
Lärare B 110429
Lärare C 110509

Elevintervjuer:
Anna, Elias, Erik, Felix, Markus, Maria, Måns, Olle och Stina  110420-110509

Litteratur
Almgren. Ellen 2006: Att fostra demokrater. Uppsala Universitet: Uppsala

Berg. Gunnar m.fl. 1999: Skolan i ett institutionsperspektiv. Studentlitteratur: Lund

Bryman. Alan, 2011: Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Malmö

Ekman, Tiina 2007: Demokratisk kompetens. Göteborgs Universitet: Göteborg

Englund, Tomas 2003: Skolan och demokratin 
             Ur: Jonsson, Britta & Roth, Klas(red) 2003: Demokrati och lärande. Studentlitteratur: Lund

Esaiasson, Peter m.fl. 2003: Metodpraktikan, 2 uppl. Nordstedt Juridik AB: Stockholm

Lundquist, Lennart 1998: Demokratins väktare. Studentlitteratur: Lund

Lärarförbundet 2001: Lärarens handbok. Studentlitteratur: Lund

Roth, Klas 2003: Valfrihet, gemenskap och deliberativa samtal 
             Ur: Jonsson, Britta & Roth, Klas (red) 2003: Demokrati och lärande. Studentlitteratur: Lund  

Sannerstedt, Anders 2001: Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken.
Ur: Rothstein, Bo 2001: Politik som organisation, 3 uppl. SNS Förlag: Stockholm

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar 2009: Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Studentlitteratur:
Malmö

Skolverket 1998: Vägar till lokal arbetsplan. 
http://www.skolverket.se/sb/d/150

Skolverket 2010: Politiks information i skolan.
http://www.skolverket.se/sb/d/150

SOU 1998:101 Det unga Medborgarskapet.
http://www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/24899

SOU 2000:1 En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 2000-talet
http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/06/24/1c43643c.pdf



44

Internet
Nationalencyklopedin www.ne.se sökord: demokrati (20110609)
http://www.ne.se/sok/demokrati?type=NE

Skolverkets hemsida www.skolverket.se, Kursplaner för Samhällskunskap A, B & C 
http://www.skolverket.se/sb/d/726 (20110514) 

Regeringsformen kap1, §2 via Riksdagens hemsida: www.riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3925 (20110502)



45

Bilaga 1
Intervjufrågor till samhällskunskapslärare

1. Antal år som undervisande lärare?

2. Antal gånger du undervisat i Samhällskunskap A, Samhällskunskap B, Samhällskunskap C 

3. Hur definierar du demokrati?

4. Vilka program undervisar/har du undervisat på?

5. Hur ser du på uppdraget att demokartiskt fostra eleverna?

6. Vilka kunskaper tyder du krävs för att elever ska förstå demokratins innebörd.

7. Hur jobbar du för att skapa ett intresse för politik? 

8. Hur viktigt tycker du att det är att få eleverna att rösta?

9. Vilka andra effekter vill du att din undervisning ska få? 

10. har du ett mål med vad du vill att dina elever ska uppnå efter din undervisning? 

11. Hur lägger du upp din undervisning för att ge eleverna politiskt självförtroende, alltså att 

våga och tro på sin egen påverkningsmöjlighet?

12. Hur ser du på den gemensamma värdegrunden? 

13. Diskuterar ni värdegrunden på skolan kollegor emellan? Formellt och/eller informellt.  

14. Hur upplever du att eleverna tar till sig och lär sig vad demokrati innebär? 

15. Hur upplever du att eleverna vill använda sina demokratiska rättigheter i samhället?  
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16. Hur arbetade du inför riksdagsvalet ht 2010 i samhällskunskap?

17. Hur jobbade man med riksdagsvalet på skolan ht 2010

18. Annordnande ni skolval? Och hur gick det i så fall till? Rapporterades resultatet till 

skolvalet 2010

19. Hur ställde sig din skola till att bjuda in alla olika partier till en debatt vid valet 2010? 

Bjöds alla riksdagspartier in? Sd? Fi? Pp? 

20. Hur ställde du dig själv till detta? 

21. Hur går det till när ni bjuder in partirepresentanter till debatter eller bokbord på skolan? 
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Bilaga 2
Intervjufrågor till elev

Samhällskunskap och demokrati

1. Hur mycket samhällskunskap har du läst? Vilka kurser? 

2. Läser du någon valbar Samhällskunskaps kurs? Varför?

3. Vad är det intressantaste du lärt dig i kursen/kurserna? 

4. Skollagen säger att skolan ska ge alla elever demokratisk fostran. Hur märks det i den 

undervisning du fått när det gäller följande?

 Värdegrunden? Alla människors lika värde?

 Elevinflytande

 Vad demokrati är och hur de ter sig olika länder  

Riksdagsvalet september 2010

5. Hur blev du förberedd inför riksdagsvalet 2010 i samhällskunskapen? 

6. Hur jobbade man inför och med riksdagsvalet under hösten i amhällskunskapen 2010? 

7. Röstade du i allmänna riksdagsvalet september 2010? 

8. Hur mycket information fick du i skolan? Hur gick det till? 

9. Upplevde du att du den information du behövde? 

10. I efterhand, finns det något du känneratt du saknade? Vad i så fall? Eleven aktiv i processen?

11. Blev du uppmanad av din samhällskunskapslärare att rösta?

12. Hur jobbar din samhällskunskapslärare med samhällskunskap? 

13. Känner du att du får de förutsättningar som behövs för att kunna delta i samhället tex. 

rösta, delta i debatter osv?
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14. Är du aktiv i något parti? 

15. Är du aktiv i någon organisation?

Klassrumsklimatet under samhällslektionerna.

16. Ge exempel på hur en lektion i samhällskunskap kan se ut. 

17. Finns det möjlighet för i diskussioner kring samhällsfrågor? 

18. Hur deltar läraren respektive klassen i dessa diskussioner

19. Upplever du att alla kan och vågar säga det som de tycker under ex en diskussion under 

dessa lektioner? 

20. Anser du att diskussioner som sker i klassrummet genomsyras av tolerans och respekt? 
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Bilaga 3 
Kursplan för SH1201 – Samhällskunskap A 
Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:7
100 poäng
Ämne: Samhällskunskap

Mål 

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven ska
ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt 
arbetssätt,

kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och 
ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället,

ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell och EU-nivå,

kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå, inom EU 
samt internationellt,

kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som framtida 
perspektiv,

kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor,

kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor och

känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och 
ställningstaganden formas.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

Eleven redogör för det politiska systemets funktion samt hur politiska beslut kan påverkas på 
lokal, regional, nationell, EU- och internationell nivå.

Eleven redogör för individens rättigheter och skyldigheter i samhället samt för de grundläggande 
mänskliga rättigheterna.

Eleven beskriver samhällsfrågor ur historiska och nutida perspektiv samt anger orsaker och 
konsekvenser till dessa.

Eleven söker, väljer ut och ställer samman fakta från olika källor.

Eleven redogör för och exemplifierar hur olika idéer och värderingar uppstår och formas i 
samhället. 
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Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven diskuterar och reflekterar kring olika möjligheter att påverka politiska beslut nationellt, 
inom EU och internationellt.

Eleven diskuterar och reflekterar över vikten av att leva efter rättigheter och skyldigheter i 
samhället samt de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Eleven analyserar och värderar samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Eleven värderar olika källor samt använder någon samhällsvetenskaplig metod.

Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven analyserar och drar slutsatser kring hur politiska system på lokal, regional, nationell, EU-
och internationell nivå påverkar vår vardag.

Eleven drar slutsatser och föreslår lösningar på olika samhällsfrågor.

Eleven arbetar med olika typer av material, bedömer tillförlitligheten hos olika källor samt visar i 
sitt arbete ett kritiskt förhållningssätt till fakta, tolkningar och värderingar.

Eleven analyserar hur olika samhällsförhållanden påverkar och förklarar människors livsvillkor.
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Bilaga 4
Kursplan för SH1202 - Samhällskunskap B
Inrättad 2000-7 SKOLFS: 2000:7
100 poäng
Ämne: Samhällskunskap

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall
vara förtrogen med hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden formar såväl 
vårt eget som det internationella samhället

kunna tillämpa samhällsvetenskapliga modeller och metoder på komplexa samhällsfrågor

kunna hämta information från olika källor och medier samt kritiskt granska och tolka dessa

kunna tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till olika samhällsfrågor och samhällets utveckling

kunna använda ett grundläggande samhällsvetenskapligt perspektiv för att analysera olika frågor 
och vara medveten om hur orsaker, konsekvenser och åtgärder hänger ihop.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

Eleven använder olika modeller och metoder för att beskriva och analysera samhällsfrågor.
Eleven sätter sig in i olika uppfattningar om aktuella samhällsfrågor och söker förstå bakgrunden.
Eleven uppvisar ett medvetet, konstruktivt kritiskt förhållningssätt vid arbetet med 
samhällsfrågor.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven väljer medvetet modell eller metod vid arbetet med samhällsfrågor och motiverar sitt 
ställningstagande.
Eleven förstår, förklarar och diskuterar människors livsvillkor utifrån ekonomiska, politiska och 
sociala aspekter.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven använder medvetet och kritiskt flera olika källor och verktyg samt analyserar komplexa 
samhällsfrågor ur olika aspekter med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
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Bilaga 5
Kursplan för SH1203 - Samhällskunskap C
Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:7
100 poäng
Ämne: Samhällskunskap

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall
kunna tillämpa samhällsvetenskapliga modeller, metoder och teorier på komplexa samhällsfrågor 
samt ge egna förslag på lösningar

vara förtrogen med användandet av olika källor och medier samt kritiskt kunna granska och tolka 
dessa

vara medveten om de grundläggande värderingar och ställningstaganden som ligger till grund för 
att eleven skall kunna argumentera och aktivt ta ställning.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

Eleven formulerar egna hypoteser och prövar dessa med hjälp av olika tankeverktyg.
Eleven redogör för och motiverar olika tolkningar och lösningar av komplexa samhällsfrågor.
Eleven beskriver, diskuterar och tar ställning i komplicerade och komplexa samhällsfrågor.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven använder olika modeller och teorier i sitt arbete och motiverar sitt val.
Eleven analyserar komplicerade och komplexa samhällsfrågor, ger förslag på lösningar samt 
motiverar dessa.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven analyserar en samhällsfrågas konsekvenser ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv 
samt diskuterar hur värderingar och urval av fakta avgör konsekvenser för handlandet.


