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Abstract  

In the Swedish school system there is an aim to foster students to become democratic citizen, while 

at the same time, in the discipline of social science is included to teach the students about 

democracy. This study has examined 10 teachers in social science and the choices they make within 

their democracy teaching. The aim of this essay was to examine whether the teachers differed in 

their views of what to include in their democracy teachings and what to exclude. This essay also 

aimed to explain how the teachers related the civic education to teaching democracy as a subject. 

The methods used was 10 open interviews which was spread around 5 different cities/towns in 

Sweden. The results showed that the teachers differed in what they included in their teaching, but 

all of them felt that the curriculum was controlling what they could incorporate. We also saw that 

the teachers didn’t separate civic education from teaching about democracy in general, but rather 

that the course in social science had a goal to make the students active democratic citizen. 

Furthermore, the type of program that the teachers were teaching at seemed to influence what they 

included in their democracy teaching as well as how they viewed the concept of being an active 

citizen. 
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Problemformulering 

I västerlandet finner vi en demokratinorm vilken tar sig uttryck på många olika vis. Den 

svenska skolan har som institution i uppgift att fostra aktiva demokratiska medborgare och 

redan i Skolverkets första stycke för gymnasieskolans läroplan kan vi läsa att "Utbildningen 

ska förmedla och förankra respekt för […] de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på" (Skolverket, 2011, s. 5). I relation till detta uppdrag finner vi 

skolämnet samhällskunskap varvid vi också kan urskilja hur eleverna ska ges möjligheterna 

till en utvecklad förståelse för demokratin samt "skapa förutsättningar för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet" (Skolverket, s. 143, 2011). Eftersom samhällskunskapsämnet är 

så nära anknutet till det som finns beskrivet i läroplanens allmänna del väcks frågan hur stor 

del av det medborgerliga fostransansvaret som läggs på samhällskunskapsundervisningen. 

Tidigare studier har visat att de samhällsvetenskapliga ämnena har en betydande roll i att den 

demokratiska värdegrunden når eleverna (Larsson, 2012, s. 14). Detta ger upphov till frågan 

kring hur de yrkesverksamma ämneslärarna i samhällskunskap förhåller kunskapsöverföring 

av ett ämne samtidigt som de tar ansvar för förmedlandet av vissa fasta värden. Vilka uttryck 

för detta dualistiska uppdrag går att finna i lärarnas utsagor? 

För att kunna förstå denna syn, och för att kunna relatera till denna problematik behövs en 

undersökning av de val som yrkesverksamma lärare gör. Vad väljer de att inkludera i sin 

undervisning? På vilket sätt menar de att elever lär sig, dels att bli demokrater men även lär 

sig vad begreppet demokrati innebär? Och vad är grunden bakom dessa val? 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka det ämnesinnehåll som lärare inkluderar i sin 

demokratiundervisning, hur de bedriver denna undervisning samt motiveringar kring dessa 

beslut. Studien syftar även till att få en ökad förståelse för hur detta förhåller sig till det 

demokratiska fostransuppdraget.  

Frågeställningar 
• Vilka ämnesdidaktiska val gör gymnasielärare i samhällskunskap kring sin 

demokratiundervisning? 

• Hur relaterar gymnasielärare i samhällskunskap sin demokratiundervisning till 

demokratisk fostran? 
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Disposition 
Inledningsvis presenteras begreppen didaktik och ämnesdidaktik och hur vi väljer att 

definiera begreppen, samt hur dessa relaterar till vår studie. Detta följs av en genomgång av 

tidigare forskning som ämnar beskriva det nuvarande forskningsfältet samt en presentation av 

tidigare studier som kan relateras till resultatet av våran undersökning. I relation till detta 

presenteras också olika teoretiska perspektiv på begreppet demokrati samt hur dessa ämnas 

användas i en analys av lärarnas utsagor om undervisning av begreppet.  

Vidare följer uppsatsens metodkapitel, vilket kommer motivera beslutet av kvalitativa 

intervjuer samt etiska överväganden. Metodkapitlet kommer också hantera den analysmetod 

vi valt att använda oss av, såsom kodschema och tabeller. En reflektion kring begränsningar 

av metodvalet kommer också presenteras i kombination med eventuella utfall av andra 

metodologiska beslut.  

Efter metodgenomgången kommer uppsatsen att redovisa de resultat som studien nått. Detta 

kommer göras genom att belysa citat från intervjuerna samt genom beskrivningar av vad 

informanterna berättat under intervjuerna. I anslutning till de resultat som presenteras 

kommer också hänvisningar göras till de teoretiska referensramar som presenterats samt den 

tidigare forskning som finns inom fältet.  

Uppsatsen avslutas med en kort sammanfattning och en diskussion där de resultat som 

presenteras kommer diskuteras i relation till teori och till den tidigare forskning som belysts. I 

denna avslutande del belyses också de slutsatser som går att dra av studien. Denna diskussion 

kommer också att hantera studiens begränsningar, samt framtidsutsikter inom 

forskningsfältet.  

Ämnesdidaktik 
Begreppet ämnesdidaktik är ett svårdefinierat sådant och relationen mellan didaktik och 

pedagogik är ännu inte utarbetad. Detta beror mycket på att didaktik som forskningsfält är 

relativt ungt. Att definiera ämnesdidaktik i relation till skolämnet samhällskunskap blir också 

en utmaning då samhällskunskap inte är ett universitetsämne utan ett ämne som innehåller 

olika metoder och teorier från olika vetenskapliga discipliner, vilket försvårar ett gemensamt 

didaktiskt arbete och en tydlig definition av ämnesdidaktik (Ekendahl et al, 2015, s. 174). För 

att tydligt visa på hur vi använder oss av och definierar begreppet kommer detta avsnitt 

presentera olika sätt att se på didaktik och lärande. 
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Det som kanske är vanligast att fokusera på när man pratar om didaktik är de didaktiska 

frågorna. Precis som begreppet i sig så kan dessa frågor se olika ut och vara olika i antal, men 

vi har valt att fokusera på de tre vanligaste, som bland annat presenteras av Lena Molin 

(2006) när hon diskuterar ämnesdidaktik i sin bok ”Rum, frirum och moral”. Dessa frågor är 

följande: 

• Vad? 

• Hur? 

• Varför?  

(Molin, 2006, s 54) 

Dessa tre frågor kommer att presenteras mer djupgående senare i avsnittet. I boken 

”Undervisa i samhällskunskap” presenterar Ingegerd Ekendahl et al (2015) olika sorters 

didaktik. Det finns något som kallas allmändidaktik och som främst handlar om 

”övergripande frågor om undervisning och lärande som inte är specifikt avgränsade till ett 

visst ämne eller åldersgrupp” (Ekendahl et al, 2015, s 26). Med andra ord handlar det om mer 

allmängiltiga faktorer där ämnet som förmedlas inte är ett specifikt ämnesområde utan ordet i 

sin vidare betydelse. Det kan handla om frågor om hur individer lär sig något eller hur 

miljöer påverkar undervisningen. När didaktik istället kopplas samman med ett specifikt 

ämne, såsom samhällskunskap, bildas istället begreppet ämnesdidaktik. Detta begrepp 

innefattar hur man förmedlar ett särskilt innehåll, vilket enligt Ekendahl et al (2015) handlar 

mycket om samma frågor som allmändidaktik men ställer dessa i förhållande till ett avgränsat 

ämne. 

En vanlig modell för att illustrera didaktik brukar vara den didaktiska triangeln. Däremot är 

det inte helt oproblematiskt att inkludera denna då även den har olika definitioner. Ekendahl 

et al (2015) väljer att fokusera på de tre begreppen Lärare, Elev och Ämne vilket gör att det 

läggs ett större fokus på mötet mellan dessa tre. Eftersom vi vill undersöka lärarens 

reflektioner och val har vi istället valt att utgå ifrån den modell som Skolverket använder sig 

av: 
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 (Skolverket, 2016) 

Denna triangel fokuserar på tre olika faktorer: Innehåll, Metod och Syfte. Då dessa begrepp 

är nära kopplade till Molins (2006) tre didaktiska frågor fungerar denna triangel bra för att 

förklara och utveckla hur vi i denna uppsats väljer att definiera och använda begreppet 

ämnesdidaktik. Viktigt att belysa är hur triangeln fungerar som ett sätt att synliggöra hur 

dessa tre frågor samverkar och att vi inte kan välja bort en fråga till förmån för en annan utan 

att de tre alltid samverkar.  

Innehåll (Vad): 

I sin undervisning gör läraren hela tiden val i relation till det innehåll som presenteras och tas 

upp. Detta val kan ha sin grund i olika faktorer såsom styrdokument, intresse och vad som är 

relevant i samhället just nu. Dessa val görs konstant och medför även att vissa saker väljs 

bort. Innehåll belyser därför inte bara det som tas upp i undervisningen utan även det som 

inte tas upp. Dessutom innebär innehåll inte bara ett ämnesstoff (fakta och begrepp) utan kan 

även innebära förmågor och färdigheter (exempelvis källkritik, argumentation eller 

analyserande). (Ekendahl et al, 2015, s. 103) 

Metod (Hur): 

Frågan om metod är en faktor som många väljer bort när de pratar om ämnesdidaktik. Det 

argument som ofta förs fram är att det är allt för metodologiskt och endast hör hemma i det 

allmändidaktiska synsättet. Vad metod handlar om är främst hur man gör ett innehåll 

förståeligt och hur man i sin undervisning väljer att förmedla detta (Molin, 2006 s. 55). Med 

andra ord handlar Hur-frågan inom ämnesdidaktiken om mötet mellan allmändidaktik och en 

ämnesdisciplin, i detta fallet samhällskunskap. Detta kan handla om hur läraren strukturerar 

sina lektioner, om hen använder sig av katederundervisning eller gruppdiskussioner eller hur 

läraren planerar sin kurs. Detta i konstant relation till det ämnesinnehåll som läraren vill 

förmedla (Ekendahl et al, 2015, ss. 105-106). 
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Syfte (Varför): 

Syftet handlar mycket om varför läraren gör sina didaktiska val. Viktigt att poängtera är hur 

dessa tre faktorer samspelar och påverkar varandra i utformningen av undervisningen. Det 

finns alltid ett syfte eller anledning till att en viss metod används eller att ett visst innehåll 

inkluderas eller väljs bort. Frågan om varför kan handla om skrivningar i diverse 

styrdokument, skolans fostrande ansvar eller helt enkelt lärarens erfarenheter av vad som 

funkar. Syftet handlar inte bara om vad som är bestämt om undervisningen utan även om 

vilka mål läraren har med sin undervisning. (Ekendahl et al, 2015, ss. 46-54) Dessutom 

används Varför-frågan för att diskutera ett ämnes legitimitet (Molin, 2003, s 55). Innebörden 

av detta blir således att läraren kontinuerligt behöver diskutera sina val och se över varför hen 

väljer att göra på ett visst sätt. Legitimiteten av undervisningen ökar med dessa aktiva beslut 

och reflektioner.  

Dessa tre didaktiska frågor samverkar i all undervisning som bedrivs och är alltid beroende 

av varandra. Om en lärare väljer att ha en specifik undervisningsmetod behöver hen anpassa 

sitt ämnesinnehåll till detta och har därför tagit avstamp i metod-delen av den didaktiska 

triangeln. Ett annat exempel kan vara hur det kan hända saker i omvärlden vilka läraren 

upplever vara relevanta för undervisningens innehåll och därmed har tagit avstamp i syftes-

delen istället. Således kan vi se hur dessa tre begrepp samspelar och tillsammans skapar den 

ämnesdidaktik som vi i denna undersökning vill fördjupa oss i. Således blir det de tre 

didaktiska frågorna som vi lägger fokus på när vi diskuterar och problematiserar de utsagor 

om didaktiska val som våra informanter ger oss. Dessa frågor kommer senare att kopplas 

ihop med teorier om demokrati för att på ett tydligt sätt illustrera hur 

demokratiundervisningen ser ut och hur den går att kopplas till teori. 

Det är inte bara lärarens val som påverkar undervisningen utan det finns också andra 

omkringliggande faktorer som möjliggör eller förhindrar vissa val. Lundgren (1979) väljer att 

kalla dessa för ramfaktorer. Ramfaktorer delas enligt honom in i tre nivåer; konstitutionella 

ramar, organisatoriska ramar och slutligen fysiska ramar. Konstitutionella ramfaktorer 

innebär att lärares val är styrda av de styrdokument och författningstexter som finns för att 

reglera lärares undervisning. De organisatoriska ramfaktorerna behandlar element som 

klasstorlek, ekonomiska resurser eller regler på skolan. Slutligen benämner Lundgren de 

fysiska ramfaktorerna som kan handla om saker som skolans fysiska utformning, vilka 
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läromedel som finns att tillgå eller övrigutrustning (Lundgren, 1979, ss. 233-234). Dessa 

aspekter av skolans värld kan ses som någonting som ligger över de ämnesdidaktiska val som 

lärare gör. Om en lärare genom en organisatorisk ram ges möjlighet att bedriva undervisning 

på ett visst vis kan detta hävdas vara en ramfaktor som styr snarare än ett aktivt didaktiskt 

val. På samma sätt kan en fysisk ramfaktor förhindra en viss undervisningstyp, varvid läraren 

behöver förhålla sig till denna utan att kunna påverka den i stort. 
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Tidigare forskning 
I kölvattnet av andra världskriget framlades 1946 ett förslag i skolkommissionen att ”skolans 

främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor" (SOU, 1948:27, s. 3). I samband med 

detta uppdrag skapades även ämnet samhällskunskap för att utbilda de unga i demokrati. 

Denna demokratiska fostran har genom åren sett olika ut och presenterats olika i de 

läroplaner som staten beslutat om. Läroplansforskaren Tomas Englund (2003) belyser hur det 

i den svenska skolans demokratiundervisning framförallt går att återfinna två typer, 

funktionalistisk demokratiuppfattning och normativ demokratiuppfattning (Englund, 2003 s. 

51). Englund skriver: 

”Med den funktionalistiska demokratiuppfattningen följer att demokratin är ett 

kunskapsområde som innehåller vissa fakta bland kunskapsområden. […] Den 

normativa uppfattningen innebär en starkare strävan att söka bidra till att skapa 

jämlika förutsättningar för alla att förstå demokratins grundpremisser.” (Englund, 

2003, s. 51) 

Han fortsätter sitt resonemang med att förklara att den normativa demokratiuppfattningen 

innebär att demokratin är något mer än en styrelseform och dessutom innefattar faktorer som 

att alla medborgare ska bli delaktiga i samhället (Englund, 2003, ss. 51-52).  

En genomgående tendens i läroplanernas och skolans historiska utveckling av demokratisk 

fostran är den balansgång som lyfts i Ekendahls (2015) bok "Undervisa i Samhällskunskap" 

vilket handlar om balansen mellan en legitimering av det rådande samhällsläget och ett 

kritiskt förhållningsätt (Ekendahl et al, 2015, s. 49). Med andra ord till vilken grad handlar 

undervisningen om att förmedla en legitimering av en rådande struktur och hur pass kritisk 

kan en lärare vara mot denna. Detta är något som speciellt hamnar inom 

samhällskunskapsämnet där två uppdrag, dels det demokratiska fostransuppdraget ifrån 

skolans allmänna mål men även det kunskapskrav att lära ut ett demokratibegrepp, på ett sätt 

ställts emot varandra (Olsson, 2016, s. 67). Detta dubbla uppdrag lyfter även Ekendahl (2015) 

när hon beskriver hur samhällsämnet inte bara syftar till att lära om samhället utan även för 

samhället (Ekendahl et al, 2015, s. 45). När Ekendahl (2015) lyfter dessa lärandestrategier 

syftar hon till skillnaden i att lära ut om ett ämnesinnehåll där ett förmedlande av kunskaper 

ligger till grund, i relation till att lära ut för vilket hon menar innebär att undervisningen ska 

bedrivas på demokratiska sätt, exempelvis genom att eleverna får tycka till om 

ämnesinnehållet.  
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Ekendahls (2105) resonemang går att relatera till statens offentliga utredning 2016:4 i vilken 

det beskrivs hur begreppet ”värde” lyfts i Skollagen. Dessa värden ska utgå från de mänskliga 

rättigheterna och demokratiska värderingar. I samma utredning beskrivs hur dessa skall 

förmedlas "[…] med hjälp av perspektiven om, genom och för" (SOU 2016:4 s. 82). Genom 

perspektivet om ska utbildningen förmedla kunskap om de mänskliga rättigheterna och 

eleverna ska bli väl förtrogna med representativ demokrati som system, samt ges en inblick i 

det politiska arbetet. Genom perspektivet genom ska elever och lärare ha reellt inflytande 

över såväl arbetet som skolmiljön. Detta ska ske genom demokratiska värderingar och med 

respekt för de mänskliga rättigheterna. Slutligen belyser utredningen perspektivet för vilket 

behandlar elevernas utveckling av de förmågor som är nödvändiga för att bli en aktiv 

demokratisk medborgare. Detta ska behandla faktorer som att utveckla handlingsförmåga och 

en demokratisk kompetens (SOU 2016:4 s. 82). Vad demokratisk kompetens eller 

handlingsförmåga innebär belyses inte i utredningen.  

Det uppdrag som i läroplanen fokuserar på den demokratiska fostran lyder:  

"Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och 

aktivt delta i samhällslivet" (skolverket, 2011, s. 6) 

Anna Henriksson Persson och Maria Olson (2016) beskriver detta mångfacetterade uppdrag 

genom att dela in det i två aspekter. Dessa två aspekter kallar de ”demokratilärande om 

demokrati, respektive demokratilärande genom demokrati.” (Olson & Henriksson Persson, 

2016, s. 141). Detta kan vi likna med statens offentliga utredning 2016:4 (2016) och 

Ekendahl (2015), vilka belyser att det dels handlar om ett kunskapsöverförande av ett 

ämnesstoff, ett slags innehåll som ska förmedlas till eleverna, medan den andra delen av 

uppdraget handlar om demokrati som något som ska upplevas och göras i praktisk 

bemärkelse. Mycket av den forskning som har gjorts angående det demokratiska 

fostransansvaret antyder att det läggs större vikt på den förstnämnda aspekten av uppdraget, 

något som belyses senare i kapitlet. Det har ända sedan uppkomsten av det demokratiska 

fostransansvaret funnits en tvekamp mellan dels demokratifostran och dels ämneskunskaper. 

Detta särskilt i dagens skola där målstyrningen är den styrande faktorn och där mätbara 

kunskaper har en tendens att få mer plats i undervisningen än de etiska värdena. (Österman, 

2016, s. 163). 
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I andra länder i Europa, till exempel Storbritannien, ser denna medborgerliga utbildning 

annorlunda ut, där medborgarkunskapsundervisning är allt vanligare (civic education). Vjeran 

Katunarić (2009) ställer civic education (CE) i relation till ämnet sociologi och beskriver det 

som följande: 

CE is […] oriented to ”this-world”-society and is prone, more than sociology, to 

accept its current shape, and democracy in the First World within, nearly as the 

ultimate one. […] Unlike sociological criticism, thus, CE encourages the 

acceptance of the existing institutional order.” (Katunarić, 2009, s 17) 

Med Katunarić definition av civic education som något som främst ämnar förmedla fasta 

strukturer och den västerländska demokratin som det rätta, går det att se kopplingar till den 

funktionalistiska demokratisyn som Englund (2003) belyser, alltså att eleverna ska ges ett 

antal fasta demokratiska värden som är de rätta. Katunarić (2009) fortsätter att i sin artikel 

argumentera för hur sociologi som skolämne skulle kunna fungera som ett komplement till 

civic education och som ett mer kritiskt perspektiv på rådande strukturer. Eftersom 

samhällskunskapen i det svenska skolsystemet är ett skolämne som består av olika 

vetenskapliga discipliner går det att, utifrån Katunarić artikel, anta att sociologin fyller 

samma funktion, alltså ett kritiskt perspektiv, inom skolämnet. I relation till Katunarić blir 

Theodore Wagenaars (2004) studie intressant. I sin studie ”Is there a core in Sociology?” har 

han sammanställt olika lärares och professorers inställning till sociologin som ämne varvid 

han når slutsatsen att skolämnet sociologi och den undervisning som sker på grundläggande 

universitetsnivå är densamma, vilket innebär att en av de viktigaste aspekterna handlar om att 

förmedla ett kritiskt perspektiv. Han skriver att ”Overall, then, the results underscore the 

importance of teaching a core […] Three skills are noted - sociological critical thinking, 

thinking like a sociologist, and greater complexity of thinking” (Wagenaar, 2004, s. 12). 

Något som å andra sidan kan motsäga denna slutsats är Michael DeCesares (2006) artikel om 

amerikanska sociologilärares ämneskonceptioner, där han menar att lärares relation till 

sociologi som skolämne på high school är att det är ett ämne med huvudsyfte att fostra 

demokratiska medborgare, och går vidare med att säga att sociologiundervisningen som 

bedrivs i skolan ej är helt kopplad till vetenskapen och istället har ett normativt 

fostringsansvar (DeCesare, 2006, ss. 55-63).  Han skriver att ”Not surprisingly, teachers' 

course objectives had little to do with science: Their primary objectives were promoting 
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democratic citizenship” (DeCesare, 2006, s. 63). Med andra ord beskriver DeCesare 

sociologiämnet som ett ämne vars främsta uppgift är att fostra demokrater.  

Som tidigare nämnts handlar det demokratiska fostransansvaret inte bara om ett förmedlande 

av värderingar utan även ett praktiserande av demokratiska arbetsformer och en förberedelse 

för samhällslivet. I sin doktorsavhandling undersöker Ellen Almgren (2006) i vilken mån 

detta aktiva praktiserande tar sig uttryck i skolan och dessutom vilken effekt det har på 

elevernas kompetens om demokrati. Det resultat hon får visar att delaktighet i elevråd och 

liknande inte har någon effekt på elevernas demokratiska kompetens. Dessutom har elevernas 

möjlighet att påverka undervisningen negativ effekt på den demokratiska kompetensen. 

Anledningarna till det kan vara många, någonting Almgren inte har undersökt i sin 

kvantitativa studie. Den faktor som visade på ett positivt samband till demokratisk kompetens 

handlade om det deliberativa samtalet och ett öppet klassrumsklimat (Almgren, 2006, s. 151). 

Det samband som Almgren finner ha störst påverkan på demokratisk kompetens handlar dock 

om skolsegregationen och socioekonomiska faktorer, där elever som gick på skolor med lägre 

status hade sämre kunskaper (Almgren, 2006, s. 192). Det Almgren mäter är dock politisk 

kunskap i form av faktakunskaper om politik och samhälle, vilket kan anses bara vara en liten 

del av demokratisk kompetens, med värderingar, attityder och förmågor som en annan del av 

helheten.  

I Skolverkets rapport ”Skolans roll för elevers kunskaper om demokrati” (2004) belyses även 

den påverkan socioekonomiska faktorer har för elevers kunskaper i demokrati. Elevernas 

hembakgrund är den faktor som har starkast samband med elevernas kunskaper om 

demokrati, där elever med en låg socioekonomisk hembakgrund visade på sämre kunskaper i 

demokrati (Skolverket, 2004, s 14). Enligt statens offentliga utredning (SOU 2000:39) kan vi 

också se att de elever som kommer från starka socioekonomiska bakgrunder tenderar att söka 

sig till studieförberedande program i större utsträckning än de som kom från svagare 

socioekonomiska bakgrunder (SOU:2000:39, s. 162).  En utvecklande aspekt av 

socioekonomiska faktorer och dess påverkan på demokratikunskaper, finner även Tiina 

Ekman (2007) i sin doktorsavhandling där resultatet också visar hur elevernas 

programinriktning har ett samband med deras demokratikunskaper och förhållningssätt till 

politik. Eleverna på studieförberedande program presterade bättre än de elever som läste vid 

yrkesförberedande program (Ekman, 2007, s. 162). Ekman menar att detta dels kan bero på 

att eleverna på de studieförberedande programmen har en högre demokratisk kompetens 
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redan innan de börjar sin gymnasieutbildning. Dessutom menar hon att eleverna på 

yrkesförberedande program går miste om positiva effekter som deliberativa samtal, något 

som användes i högre utsträckning på studieförberedande program (Ekman, 2007, s. 163). 

I sin bok ”Ämnesdidaktiska insikter och strategier” (2009) lyfter Bengt Schüllerqvist och 

Christina Osbeck det faktum att det saknas mycket forskning om ”hur lärare planerar och 

genomför undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet” (Schüllerqvist et al, 2009, s. 37), 

något som skapar forskningsutrymme för denna uppsats. Dock skriver Schüllerqvist och 

Osbeck i samma stycke om hur forskningen på 2000-talet ”främst är inriktad på demokratiska 

frågor och demokrati i skolan, dvs. hur demokratibegreppet uppfattas och vad undervisningen 

om demokrati fokuserar på” (Schüllerqvist et al, 2009, s. 37). En genomgång av den 

forskning som hänvisas till visar dock att mycket av den forskning som genomförts fokuserar 

på någonting annat än lärarnas planering och genomförande av undervisningen. Agneta 

Bronäs (2000) undersöker i sin studie hur samhällskunskapsböcker presenterar och förmedlar 

demokrati och kommer där fram till att böckerna främst fokuserar på en reproduktion och ett 

förmedlande av rätt kunskap. ”De demokratibilder som framtonar i de svenska läroböckerna 

har ett paternalistiskt drag som för med sig att medborgarna och framförallt eleverna 

betraktas som okunniga, ansvarslösa och oengagerade.” (Bronäs, 2000, s. 249). Detta resultat 

visar på ett fokus som handlar om att lära ut om demokrati istället för genom, vilket kan 

belysa hur den balansgång som Olson och Henriksson Persson (2016) lyfter ser ut i praktiken. 

Johan Liljestrand (2002) gör i sin studie klassrumsobservationer där han undersöker hur 

klassrummet fungerar som diskussions-arena och fokuserar där främst på elevernas 

deltagande och agerande. Han drar slutsatsen att ”brett förankrade värderingar både är och 

bör vara möjliga att ifrågasätta inom ramen för skolans undervisning” samt att ”Skolan 

varken kan eller ska försöka överföra samhällets centrala värderingar utan elevernas aktiva 

medverkan” (Liljestrand, 2002, s. 203), detta är däremot inte något som går att direkt koppla 

till det resultat han presenterar utan verkar snarare handla om en personlig åsikt. Det som 

man sammanfattningsvis kan säga om den forskning som gjort inom fältet är således att den 

aspekt av undervisningen som handlar om lärarens planering och reflektioner av sin 

demokratiundervisning verkar vara en del av fältet som saknar en större mängd forskning. 
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Teori 
Demokrati är ett svårdefinierat begrepp med mängder av olika innebörder. Det kan vara allt 

ifrån ett ideal och en värdegrund till att endast vara en beslutandeform. Den kanske mest 

framträdande definitionen av demokrati i det svenska samhället är den liberala demokratin, 

eller som den även kallas, västerländsk demokrati.  

Även begreppet liberal demokrati kan ha flera innebörder men vi väljer att utgå ifrån David 

Helds definition av liberal demokrati som utgörs av individens autonomi, representativa val, 

the seperation of power och upprätthållandet av mänskliga rättigheter (Held, 2006, ss. 60-64). 

Liberal demokrati är tydligt kopplat till den ideologiska synen på liberalism, likt den som 

presenterats av exempelvis John Locke. Viktigt att poängtera här, menar Held (2006), är att 

liberalism i ordets bemärkelse har genomgått en historisk förändring och att det som 

appliceras i definitionen av liberal demokrati framför allt handlar om en syn som står i 

kontrast till tyranni, absolutism och religiös intolerans och istället fokuserar på den fria 

människan med rätten att bestämma över sig själv (Held, 2006, s. 59). Detta återspeglas också 

i den problematik liberal demokrati ställs inför, nämligen att den har haft svårt att hitta 

balansen mellan makt och rättvisa, skyldigheter och rättigheter (Held, 2006, s. 59). Denna syn 

på liberal demokrati är också beroende av ett ekonomiskt system baserat på en fri marknad 

(Held, 2006, ss. 59-60). Vidare gör Held även en uppdelning av den liberala demokratin i två 

stora delar: den beskyddande demokratin och den utvecklande demokratin.  

Individernas skydd ifrån staten, såväl som från varandra är en central del i den beskyddande 

demokratin. Enligt den tidiga demokratin som utvecklades i gamla Grekland var demokratins 

huvudsyfte att nå jämlikhet i rättigheter och privilegier bland medborgarna (vilka var en 

begränsad del av befolkningen), vilket i sin tur innebar delaktighet (Held, 2006, s. 13). Den 

beskyddande demokratin lyfte istället vikten av att skydda medborgarna ifrån en allt för 

utbredd och kontrollerande stat. Andrew Heywood formulerar det som följer: 

”democracy was seen less as a mechanism through which public could 

participate in political life, and more as a device through which citizens could 

protect themselves from the encroachments of government, hence protective 

democracy” (Heywood, 2013, s 95) 

Denna tanke om individens frihet och statens begränsade makt var såklart någonting som 

många liberala tänkare höll med om, framförallt Jeremy Bentham. Även om Bentham snarare 

var en motståndare mot demokrati, så såg han vissa anledningar till att utveckla demokratiska 
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institutioner. Han var utilitarist och ansåg att en slags rösträtt ändå kunde leda till ett 

maximerande av lycka. De viktigaste faktorerna som måste skyddas hos varje individ var 

enligt utilitarismens förespråkare frihet, möjlighet och rättighet (Held, 2006, s.76). Det var 

utifrån det som Bentham ansåg att demokrati var det bästa sättet att skydda dessa. Det är även 

rösträtten som ses som ett beskyddande av den individuella friheten, med utgångspunkten att 

alla har lika rösträtt. Men det räcker inte med att ha lika rösträtt, statens makt måste brytas 

ned och fördelas för att säkra att inte den blir för stor i relation till individens frihet. Därför är 

en fördelning i enlighet med Montesquieus maktfördelningsprincip nödvändig. (Heywood, 

2013, s 95).  

Den beskyddande demokratin är även den demokratisyn som Heywood (2013) förknippar 

med tanken om laissez-faire kapitalism, med argumentet att denna demokratimodell ämnar ge 

utrymme för varje individ att leva sitt liv som hen vill, vilket kan vara en anledning till att 

liberal demokrati är så framträdande inom västerländsk kultur (Heywood, 2013, s 96). En 

faktor Held (2006) också anser viktigt att lyfta fram i detta är hur det inom den beskyddande 

demokratin finns en tydlig skillnad mellan det politiska livet och det civila livet (Held, 2006, 

s. 78). Det som sker inom politiken ska tydligt vara frånkopplat från ekonomi, kultur och 

familjeliv (Held, 2006, s. 77). Detta är någonting vi kan problematisera, då det är tydligt att 

människor utifrån ett klassiskt beskyddande demokratiskt perspektiv skulle kunna involvera 

dessa faktorer i sina val när de röstar då liberalismen också förutsätter att människor ska 

kunna göra egna beslut. Den lösningen som presenteras är således att frånkoppla det politiska 

livet, men med återkommande val, på så vis att den politiska makten ska bedrivas någon 

annan stans mellan dessa regelbundna val. Är en medborgare missnöjd får denne helt enkelt 

rösta annorlunda i nästa val (Held, 2006, s. 78). 

Held (2006) belyser också det faktum att den beskyddande demokratin förutsätter att 

människor gör motiverade val baserat på självintresse, och att det enda sättet att inte bli 

förtryckt av andra är genom att grunda institutioner som upprätthåller vissa grundläggande 

rättigheter (Held, 2006, s. 60). Han menar vidare att denna form av demokrati i slutändan 

kommer att belysa det faktum att det är folket som har makten, men att detta endast utgår 

genom en representativ demokrati, där representanter kan upprätthålla dessa grundläggande 

rättigheter, vare sig det är den katolska kyrkans värderingar eller om det är FN:s mänskliga 

rättigheter (Held, 2006, s. 78). Dessa institutioner måste enligt Held också vara uppdelade för 

att på så vis beskydda varandra. För att exemplifiera detta menar Held att den dömande 
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makten och den lagstiftande makten i en beskyddande demokratisk stat inte kan vara den 

samma (Held, 2006, s. 78).  

Sammanfattningsvis kan vi se att den beskyddande demokratin sätter individens frihet först, 

och ser demokratin som ett medel för att säkra och upprätthålla denna frihet. Liedman 

beskriver beskyddande demokrati främsta uppgift som ”…att utgöra ett värn för de 

oförytterliga mänskliga rättigheterna” (Liedman, 2011, s 314). Med andra ord finns det alltså 

en samling icke förhandlingsbara mänskliga rättigheter som demokratin genom att ha 

bestämda gränser för vad staten kan fatta för beslut, ska skydda. Ett demokratiskt 

beslutsfattande kan till exempel inte rösta igenom ett beslut som inkräktar på egendomsrätten 

(Liedman, 2011, s. 314). Denna tanke om rättigheter och värden som är satta i sten och som 

inte får ändras är den främsta skillnaden när vi senare går över till den utvecklande 

demokratin. 

Det teoretiska perspektivet på den beskyddande demokratin i relation till studien kring lärares 

demokratiundervisning går att ta sig an på många olika vis. Dels finns möjligheten att 

undersöka huruvida lärares undervisning består av ett sätt att ifrågasätta de mänskliga 

rättigheterna eller ej. Möjligheten att undersöka hur mycket lärare problematiserar ett 

representativt val eller ej är ett annat angreppssätt. I denna studie kommer dessa tankar om 

beskyddande demokrati att användas på ett sådant sätt att dels undersöka vilka normer och 

icke-ifrågasatta faktorer som återfinns i lärarnas utsagor om det politiska livet, och hur dessa 

relaterar till det civila livet. Detta perspektiv kommer också användas för att undersöka 

huruvida lärarna undervisar på ett sådant sätt som förespråkar ett upprätthållande av vissa 

demokratiska värden.   

Den utvecklande demokratin växte fram som ett svar till den beskyddande demokratin och 

såg problem med synen på individen som föregår samhället. Grunden i Rousseaus tankar om 

hur individen var fri när hen deltog i det politiska och samhälleliga livet kom att påverka 

mycket av de kommande teorierna om direkt demokrati, marxistisk demokrati och deliberativ 

demokrati (Heywood, 2013, s. 96). Rousseau kritiserade tanken på representativa val 

eftersom han ansåg att en medborgare endast är fri när hen kan påverka samhället, vilket i ett 

regelbundet valsystem endast skulle infalla på valtillfället (Heywood, 2013, s. 96).  

Det kan låta som att den utvecklande demokratin ligger väldigt långt ifrån den liberala 

demokratin, men dessa två kom att förenas i de tankar som John Stuart Mill kom att skriva 
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ner. Han såg demokrati som en metod för allas möjlighet till maximal utveckling. Med andra 

ord såg han demokrati som en slags utbildning eller träning för att bli bättre människor 

(Heywood, 2013, s. 97). Denna syn utgår ifrån individen som en samhällsvarelse, med en vikt 

av att medborgarna deltar i den demokratiska processen. Mill var dock medveten om de faror 

med demokrati som hans liberala kollegor lyft, med att en majoritet kan köra över den 

individuella friheten hos en minoritet. (Heywood, 2013, s. 98). En annan teoretiker som går 

att koppla till det utvecklande demokrati-idealet är John Dewey. Med en syn på en demokrati 

som ”mer än en styrelseform, den är i första hand en form av liv i förening med andra, av 

gemensam, delad erfarenhet” (Dewey, 1999, s. 127), ser han vikten av utbildade och 

informerade medborgare som deltar i det politiska livet. Han menar att detta är viktigt för att 

de beslut som tas och den inverkan människorna har kommer att reflektera det som är ett gott 

liv (Östersman, 2016, s. 176).  

Vidare belyser Held (2006) hur den utvecklande demokratin kom att lyfta in aspekter som 

inte berördes i den beskyddande demokratin, nämligen kravet på ett aktivt deltagande. Han 

menar att den utvecklande demokratin inte bara förutsätter att människor ska fatta beslut 

utifrån ett egenintresse, utan att delaktighet i demokratin också är grunden för att 

informerade, engagerade och utvecklade medborgare skapas (Held 2006, s. 92). Likt den 

beskyddande demokratin förutsätter den utvecklande demokratin att det ska finnas en 

representativitet i samhället med utvalda ledare, men innebär också att delar av dessa 

representanter ska varieras bland medborgarna (Held, 2006, 92). Till exempel kan detta 

handla om hur medborgarna i en stat ska delta i publika debatter eller att göra jurytjänst.  

Sammanfattningsvis går det att se hur den utvecklande demokratin visar att demokratin är 

mycket mer än bara de oförytterliga mänskliga rättigheterna, utan att medborgarna ses som 

samhällsvarelser som i en demokrati har chansen att utvecklas och få en större kompetens i 

det politiska livet (Liedman, 2011, s. 314). Vidare kan vi se att den utvecklande demokratin 

är ett perspektiv som belyser faktorer som att medborgarna ska kunna påverka det politiska 

livet mer än bara vid valtillfällena och därmed ha möjligheten att bedriva opinion eller skaffa 

sig större insikt i vad som händer i den politiska sfären. Således kan medborgarna göra 

välinformerade val som gynnar samhället i stort. Givetvis finns det en möjlighet att 

problematisera detta synsätt då människor också har möjligheten att fatta dessa beslut för en 

egen personlig vinning. 
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Utvecklande demokrati i relation till ett ämnesdidaktiskt perspektiv går likt det skyddande 

demokratiska perspektivet att applicera på många olika faktorer. I denna studie kommer 

teorier utifrån det utvecklande demokratiska perspektivet i huvudsak appliceras på så vis att 

se hur lärarna pratar om demokratiundervisningen som problematiserande av 

demokratibegreppet eller ej. Vi kommer också undersöka hur lärarna förmedlar en syn på 

demokratin som något som kan utvecklas eller omformas, och huruvida det innebär att vara 

en aktiv demokratisk medborgare att gå och rösta eller om det innebär någonting annat. 

Liedman beskriver hur Europa i mitten av 1900-talet präglades av den utvecklande 

demokratin, men att en omsvängning hände och att under 80-talet och framförallt efter 

sovjetunionens fall på 90-talet, när statens inflytande minskade, växte den beskyddande 

demokratin allt mer (Liedman, 2011, s. 314). En annan demokratisk modell som har vuxit 

fram de senaste decennierna är den deliberativa demokratin. Denna modell är en slags lösning 

på det problem som Mill uttryckte i det att en majoritet kan inkräkta på minoritetens 

individuella frihet. Denna tanke utgår ifrån att ett samtal med alla parter i slutändan kommer 

att resultera i ett beslut där flest medborgare är delaktiga och får sin röst hörd (Heywood, 

2013, s. 97). Den deliberativa tanken kring demokrati går även att finna hos många 

skolforskare, framförallt Tomas Englund som i boken ”Demokrati och Lärande” förespråkar 

och utvecklar hur denna demokratisyn kan vara någonting att i skolan sträva efter (Englund, 

2003, ss. 64-70). Han menar att detta förhållningssätt i skolan inte bara genererar en 

förståelse för demokrati, utan också resulterar i en ”ökad effektivitet i lärandet” (Englund, 

2003, s. 70). Som en motsättning mot den liberala demokratisynen men även en utveckling av 

den utvecklande demokratin lyftes ett större fokus på det kollektiva vilket mynnade ut i det 

Heywood beskriver som ”People’s Democracy” (Heywood, 2013, s. 98). Detta begrepp 

grundar sig främst i den marxistiska traditionen om gemensamt ägande. Kritiken som lyftes 

gentemot liberal demokrati utgick främst ifrån synen att liberal demokrati och parlamentarisk 

demokrati var elitens sätt att styra. De hävdade att den politiska representationen inte var en 

representation av befolkningen utan snarare av bourgeoisie (Heywood, 2013, s. 98).  

Således kan vi se att även om det liberal demokratiperspektiven är de som kommer användas 

som huvudteori i studien kan vi också se flera andra demokratiska perspektiv och som också 

kommer att diskuteras i anslutning till studiens resultat. Exempelvis kommer det deliberativa 

perspektivet appliceras på huruvida lärare och elever resonerar sig fram till hur 

undervisningen ska bedrivas samt om demokratiundervisningen utförs som ett formativt 
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överförande eller som ett kollektivt skapande. Dessutom går det att problematisera det 

demokratiska deltagandet utifrån de tankar om direkt demokrati och en politisk elit såsom 

den marxistiska skolan lyfter. 
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Metod 

Ansats 
För att kunna undersöka hur lärare resonerar kring demokrati och de ämnesdidaktiska val 

som de gör valde vi att genomföra en kvalitativ studie. Detta då lärares utsagor och 

reflektioner kring personliga didaktiska val är svåra att nå i en kvantitativ studie. Då målet 

var att nå några enskilda lärare på djupet och verkligen förstå hur de resonerar i sitt 

praktiserande av yrket, valde vi att göra detta via en intervjustudie (Trost, 2005, s. 14). Att 

veta vad en informant tänker är omöjligt, men i den intervjustudie som är gjord utgick vi från 

att lärarnas utsagor är sanna och att det som förmedlats till oss är vad de faktiskt upplevt. Om 

vi istället haft en kvantitativ ansats hade vi till exempel haft möjligheten att undersöka om det 

finns någon korrelation mellan olika undervisningssätt och kunskapsnivåer hos eleverna 

(Trost, 2005, s. 14). Den kvantitativa ansatsen hade också möjliggjort för en studie som hade 

fokuserat på om det finns någon korrelation mellan en skolas status och de didaktiska val 

lärare gör i sin undervisning. Alternativet att göra en observationsstudie av klassrummet hade 

istället kunnat identifiera utfallet av vissa ämnesdidaktiska val. Vi hade alltså istället för att 

lyckats identifiera de tankar och bakomliggande orsaker som finns lyckats identifiera vad 

som faktiskt sker i klassrummet. Problemet med en observationsstudie hade varit att vi inte 

hade fått med alla de erfarenheter som informanterna bär med sig eller reflektionen vilken är 

en otroligt viktig del för urvalsgruppen. Därför har dessa öppna intervjuer varit den metod 

som legat till grund för studien.  

Tillvägagångssätt 
Det insamlade materialet är 10 intervjuer vilka tillåtit oss skapa en förståelse för hur lärare 

resonerar kring sin demokratiundervisning. De lärare vi intervjuat är aktiva 

samhällskunskapslärare och kommer från olika gymnasieskolor i olika städer och med olika 

bakgrunder och tankar. Med relativt öppna intervjuer har detta resulterat i ett väldigt brett 

material (Aspers, 2007, s. 143). Informanterna i dessa intervjuer har diskuterat olika faktorer 

och aspekter av just demokratiundervisning. Innan intervjuerna genomfördes konstruerades 

en intervjuguide (Se bilaga 1), vilken kom att ha ett semistrukturerade format (Aspers, 2007, 

s. 152). Vi konstruerade fyra huvudkategorier, vilka vi ansåg viktiga att diskutera med 

informanterna: 

Intervjuguidens första tema behandlade en presentation av informanten varvid hen fick 

berätta om sig själv och skolan hen jobbade på. Detta hade vi med för att få en kontext att 
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sätta skolan i och för att ge oss en ökad förståelse. Den första delen syftade också till att 

skapa en avslappnad stämning för att få informanten att ge så öppna svar som möjligt 

(Aspers, 2007, s. 146).  

Vidare belyste intervjuguiden det demokratiska innehållet i undervisningen som ett 

övergripande tema. Detta tema var nära kopplat till informanternas egna reflektioner kring 

vad som ingår i demokratiundervisningen, samt ett sätt att belysa lärarens överföring av 

kunskap om demokrati. Här diskuterades bland annat vad läraren ansåg vara det viktigaste 

med demokratiundervisningen samt hur stor del demokratin fick i samhällskunskapsämnet 

kontra andra styrelseskick.  

Nästa tema i intervjuguiden var undervisningsmetoder i demokratiundervisningen där 

informanterna fick beskriva hur de lär ut demokrati. Här kunde det handla om metoder som 

katederundervisning, diskussionsgrupper eller läsning ur bok. Informanterna i studien fick 

berätta hur en typlektion ser ur och hur examinationsformer brukar se ut.  

Intervjuguiden avslutades med ett tema rörande lärarens reflektioner kring ämnesdidaktiska 

val i demokratiundervisningen. Under detta tema fick informanterna även diskutera om 

elevgrupperna spelar någon roll, hur de själva ser på sin undervisning och målet med sin 

demokratiundervisning. En viktig aspekt som lyftes i detta tema var hur läraren resonerar 

kring demokratisk fostran och undervisning om demokrati.  

Denna intervjuguide användes i huvudsak som ett verktyg att luta sig tillbaka mot vid 

intervjutillfällena, samt som ett redskap för att avslutningsvis under intervjuerna granska och 

att se att vi har fått svar på de frågor vi hade. Under intervjuerna hade vi dock ett öppet 

förhållningssätt, vilket innebar att informanterna fick tala fritt utifrån de ovannämnda teman 

som presenterats. De underfrågor som fanns vid alla kategorier har således inte nödvändigtvis 

ställts vid alla intervjuer. Detta val gjordes i åtanke dels för att informanterna inte skulle 

känna sig hämmade i sitt utrymme att prata om ett eller flera olika fenomen, samtidigt som vi 

som relativt orutinerade intervjuare skulle kunna ha ett slags skyddsnät att vända oss mot.  

I vår studie ville vi ha en god spridning av informanter vilket gjorde att vi kontaktade 38 

skolor i olika kommuner och i städer av olika storlekar. Vi fick då chans att intervjua 

yrkesverksamma samhällskunskapslärare på olika skolor i fem svenska städer. Detta ser vi 

som en styrka då vi möjliggör för fler perspektiv av lärarnas ämnesdidaktiska val. Dessutom 

kan vi i analysen och slutsatsen säga mer om kategorin "lärare" än om vi endast intervjuat 
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lärare på en och samma skola eller i bara en kommun. En initial idé var att intervjua lärare i 

större gruppintervjuer med tanken att informanterna skulle lyfta didaktiska metoder och en 

diskussion kring dessa, där vi som intervjuare inte skulle behöva föra samtalet framåt. Vi 

valde dock att intervjua lärare enskilt för att kunna nå djupare och även kunna lyfta lärarens 

egna reflektioner om sina ämnesdidaktiska val i demokratiundervisningen, något som skulle 

vara svårt i en gruppintervju (Trost, 2005, s. 46 f.). 

Det första steget i insamlingsproceduren var att maila aktiva samhällskunskapslärare för att 

kunna boka in intervjuer. Det fanns vissa svårigheter i detta då lärares mailadresser inte alltid 

är offentliga. Detta löste vi genom att kontakta olika expeditioner och 

kommunikationsansvariga på skolorna vilka vidarebefordrade intervjuförfrågan. När vi väl 

fick kontakt med lärare handlade det om att boka intervjuer och samtidigt ge en kort 

beskrivning av vårt ämne. Vi valde att kortfattat berätta om vårt ämne som: "Vilka 

ämnesdidaktiska val samhällslärare gör i sin demokratiundervisning". Detta för att inte 

läraren ska känna att det finns några "riktiga" svar utan att det som är av intresse är hens 

personliga reflektioner och didaktiska val i sin undervisning. 

För att dels effektivisera men även på grund utav långa resor valde vi att dela upp 

intervjuerna så att vi intervjuade var för sig. Det finns en styrka i att vara två intervjuare då en 

kan anteckna och registrera händelser och den andra kan fokusera på att intervjua. Men det 

finns också en risk att man som två intervjuare skapar en allt för auktoritär roll (Trost, 2005, 

s. 46). Vi ville förstå och lyssna på lärarens val, något som underlättades genom att ställa oss 

under läraren i hierarkin (Aspers, 2007, s. 141). Detta är något som var lätt för oss då de vi 

intervjuat är experter på vårt framtida yrke. Inför intervjun fick våra informanter välja 

mötesplats för att de skulle känna sig mer avslappnade och i kontroll av situationen (Trost, 

2005, s. 45). Värt att belysa är att alla intervjuer genomfördes på respektive lärares skola, 

antingen i ett avskilt rum eller i en form av lärarrum. Intervjuerna genomfördes 2017 med 

start vecka 42 och slut vecka 46.  

Intervjuerna spelades in via telefon för att sedan föras över till ett USB-minne. Därefter 

transkriberades intervjuerna, där vi valde att transkribera varandras intervjuer. Även om det 

finns en styrka i att transkribera sin egen intervju i och med att man själv kan förstå vissa 

pauser och betoningar som är av stor vikt, så finns det även en styrka att någon som inte var 

närvarande under intervjun transkriberar. Dels så går det att skapa sig en egen uppfattning av 
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materialet då man får lyssna på intervjun och samtidigt noga gå igenom vad som sägs, men 

man kan också höra saker som den person som utförde intervjun missar på grund av en social 

förståelse i intervjuögonblicket.  

Efter transkriberingen inleddes kodningen av texten. Kodningen förhöll sig relativt induktiv 

där vi skapade koderna allt eftersom vi gick igenom de transkriberade intervjuerna. 

Kodningen gjordes digitalt på ett sätt som närmar sig en tematisk kodning (Aspers, 2007, s. 

190). Detta innebar att vi kodade rad för rad, men vid de tillfällen en kod sträckte sig över 

flera meningar slog vi dem samman till ett större kodsstycke. Precis som intervjuguiden 

utformades koderna utifrån de tre didaktiska frågorna studien genomsyras av, samt synen på 

demokratisk fostran. Dessa övergripande teman var; det ämnesinnehåll som undervisningen 

bestod av (innehåll), vilka undervisningsmetoder som läraren använde sig av (metod), 

besluten kring detta (syfte), samt lärarens syn på demokratisk fostran. Dessa överkategorier 

mynnade sedan ut i koder såsom lärarens syn på demokrati, vad läraren väljer bort i sin 

undervisning eller vilka kurser läraren undervisar i. Detta samlades i en kodbok för att 

strukturera koderna vilken hade en kod markerad med kodens betydelse nedskriven intill (Se 

bilaga 2). I den transkriberade texten valdes särskilda delar ut, varvid en kommentar med 

tillhörande kod lämnades. Av de 10 gjorda intervjuerna kodades två gemensamt och åtta 

enskilt, dessa har sedan granskats av den andre uppsatspartner för att säkerställa en 

samstämmighet kring kodningen. Detta har också gjorts med hänsyn till studiens reliabilitet 

(Aspers, 2007, s. 248).  Kodningsmetoden användes för att öppna upp för vår egen tolkning 

av materialet, samt komma ifrån den förförståelse vi som lärarstudenter hade (Aspers, 2007, 

s. 172). 

Efter att materialet var kodat använde vi oss av koderna för att synliggöra generella tendenser 

i intervjuerna, vilket kan liknas vid en komparativ analys (Aspers, 2007, s. 205). Då de koder 

som relaterar till det ämnesinnehåll som informanterna valde ut i sin demokratiundervisning 

tenderade att variera väldigt mycket konstruerades en tabell för att strukturera upp detta. 

Därefter genomfördes en sammanställning av resultatet i en tematiserad uppdelning, dels av 

ämnesinnehållet men också över ämnesdidaktikens övriga komponenter samt demokratisk 

fostran. I analysen belystes skillnader och likheter inom materialet för att sedan relateras till 

teori och tidigare forskning. Således kan vi antyda att vi haft ett hermeneutiskt 

förhållningssätt såtillvida att vi ser betydelsen av ett ordval i en mening i förhållande till hela 

det koncept om vilket informanten diskuterar, samtidigt som vi kopplar helheten av intervjun 
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till det ordval informanten använder sig av (Gadamer, 2008, s. 102). Vidare har en analys 

gjorts för att studera hur olika teman förhåller sig till varandra.  

Relevant att belysa är också det faktum att vi kontinuerligt har förhållit oss reflexiva till våra 

studier. Inför intervjutillfällena har vi antecknat tankar, förväntningar och känslor kring den 

kommande intervjun. Under intervjun tog vi anteckningar på tankar som kom till oss, samt 

eventuella känslor som uppstod. Efter varje intervju har vi också snabbt skrivit ner de känslor 

vi hade och hur vi ansåg att intervjun gick. Vi har också för att hantera dessa reflektioner 

diskuterat dessa känslor i relation till intervjun med varandra för att i ännu större utsträckning 

kunna förhålla oss relativt objektiva till materialet (Aspers, 2007, s. 193). Detta har också 

gjorts med hänsyn till studiens validitet. Något som också hjälpt oss att hantera våran 

förförståelse är det faktum att vi tillsammans har analyserat och diskuterat vårat material. Att 

kunna ifrågasätta varandras analyser och slutsatser har gjort att viss förförståelse har gått att 

belysas och tagits i beaktande.  

I frågor som berör studiens tillförlitlighet kan det vara värt att problematisera dels urvalet av 

lärare men också bortfallet (Aspers, 2007, s.139). I och med att vi har belyst för 

informanterna vad studien ska behandla, samt vilka tidsramar som är satta för intervjuerna 

kom vi att få ett naturligt bortfall som menade att det inte fanns tid till att göra en intervju. 

Detta har också medfört att de informanter som deltagit i studien kan vara en viss typ av 

lärare, till exempel någon med särskilt intresse för demokratiundervisningen eller en särskild 

agenda. Hade vi istället haft möjlighet att göra ett slumpmässigt urval hade vi således kunnat 

få svar som i större utsträckning hade möjliggjort en större variation av deltagare och därmed 

större variation i de svar vi fått, vilket hade kunnat resultera i mer generaliserbara svar för 

gruppen gymnasielärare i samhällskunskap. Värt kan också vara att notera att studiens 

deltagare har bestått av 7 män och 3 kvinnor. Informanterna i studien har också haft varierad 

ålder och arbetslivserfarenhet. Några av informanterna arbetade på sin första skola medan 

andra hade arbetat på andra ställen. Vissa hade arbetat i mer än tio år medan vissa var inne på 

sitt tredje år som lärare. Dessa faktorer kan ha påverkat resultatet men är ingenting som denna 

studie ämnar genomföra en vidare djupgående analys kring.  

Etiska överväganden 
I studien har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Inledningsvis 

under intervjuerna presenterades de forskningsetiska principer som gäller för 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning, vilka kan brytas ner i fyra huvudprinciper: 
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Informationskravet. Informanterna blev tydligt informerade kring studiens syfte att se till 

samhällskunskapslärares ämnesdidaktiska val och tankar. Ett fåtal informanter efterfrågade 

studiens forskningsfrågor, vilka de fick ta del av via mail innan intervjun. Alla informanter 

blev informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst hade rätten att 

avsluta intervjun eller dra tillbaka sina svar. Vidare innebär informationskravet att 

informanterna har informerats om att studien kommer att publiceras på digitala vetenskapliga 

arkivet. Ytterligare en upplysning informanterna fick ta del av innan studien var att materialet 

endast används till denna C-uppsats. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) 

Samtyckeskravet. Informanterna lämnade i samband med intervjuerna sitt samtycke till 

deltagande, samt var väl införstådda med det faktum att de när som helst hade rätten att 

avbryta intervjun, alternativt dra tillbaka det material de bidragit med. Detta utan att det 

skulle fått några negativa följder. (Vetenskapsrådet, 2022, s. 9) 

Konfidentialitetskravet. Alla informanter i undersökningen har anonymiserats såtillvida att de 

har givits alternativa namn vilka är: Kurt, Olof, Sven, Paulina, Anders, Ruben, Hilda, 

Markus, Lina och Jonas. Dessutom har vi anonymiserat alla geografiska platser och namn på 

arbetsplatser för att ytterligare anonymisera materialet i syfte att ytterligare försvåra 

identifiering av informanterna. Detta har gjorts redan i transkriberingen av intervjuerna. I 

studien har etiskt känsliga frågor inte vart aktuella, om det hade varit fallet hade 

problematiken diskuterats i samråd med handledaren. (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 12-13) 

Nyttjandekravet. Materialet som har framkommit i denna studie har endast använts för denna 

C-uppsats. För att vidare skydda spridning av materialet har således inga inspelningar eller 

transkriberingar förvarats online via molntjänst eller mail utan har förvarats på ett USB-

minne. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14) 

Vidare skriver vetenskapsrådet om några rekommendationer vilka vi har tagit hänsyn till i 

studien. Bland annat har alla informanter blivit erbjudna en kopia av materialet vid 

publicering. (Vetenskapsrådet, 2002, s.15)  
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Resultat och Analys 
I denna del kommer de svar som informanterna lämnat vid intervjutillfällena presenteras och 

analyseras. Detta avsnitt kommer därför att blanda de resonemang som lärarna i studien 

presenterat med den tidigare forskning och teori som presenterats tidigare i uppsatsen. 

Avsnittet kommer att presenteras utifrån de olika ämnesdidaktiska frågorna i ordningen; 

innehåll, metod, syfte och sedan avslutas med en analys av hur lärarna relaterar demokratisk 

fostran till demokratiundervisning.  

Innehåll 
Likt Helds (2006) tankar om liberal demokrati som ett sätt att belysa begreppet som 

någonting bredare än bara ett styrelseskick, så kan vi se att en majoritet av informanterna 

även involverar mänskliga rättigheter i sin demokratiundervisning. Exempelvis belyser 

Ruben i relation till frågan om hur mänskliga rättigheter förhåller sig till demokratibegreppet 

i hans undervisning att han lär eleverna att förenta nationernas trettio artiklar ligger till grund 

för att ett land ska vara demokratiskt eller inte. Anders menar att de inleder 

samhällskunskapskursen med att definiera demokratibegreppet och gör detta genom att prata 

om:  

"allmän och lika rösträtt, valhemlighet, organisationsfrihet, rättssäkerhet, 

religionsfrihet, opinionsbildning och yttrandefrihet och, rätten att känna sig trygg. 

Och då är ju det nån slags sammanfattning av, eller, kort variant av mänskliga 

rättigheterna, också" (Anders) 

I vår studie kan vi se att flertalet av våra informanter, på olika sätt, relaterar dessa olika 

mänskliga rättigheter som en del av demokratibegreppet i stort, samt att dessa blir kopplade 

till demokratins spelregler. Enligt informanterna innebär dessa demokratiska regler att ge 

eleverna en förståelse för demokratibegreppets betydelse på så vis att informanterna förklarar 

vilka faktorer som är nödvändiga för att ett land ska kunna definieras som ett demokratiskt 

eller ett icke-demokratiskt land. Som exempel lägger flera av informanterna stor vikt vid 

yttrandefrihet som en av de rättigheter som gör ett land demokratiskt. Paulina påvisar att hon 

i sin undervisning lägger ett starkt fokus på att lära ut vad som innefattas i begreppet 

demokrati: 

"[…] demokratikriterierna kanske mera är de hårda värdena, ja, hur kan jag 

analysera att en stat är demokratisk eller inte? Ja jag kan titta på om det finns 

yttrandefrihet […]" (Paulina) 
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Denna tanke att demokrati handlar om en samling bestämda kriterier och oförhandlingsbara 

rättigheter, utan att ifrågasätta dessa, går att koppla till Helds (2006) definition av 

beskyddande demokrati (Held, 2006). Att dessa regler eller rättigheter är något som är 

bestämt och inte något som vi tillsammans ska komma fram till och förhandla fram visar på 

en syn på demokratin som något statiskt och absolut. Att inte ifrågasätta eller problematisera 

dessa regler går också att koppla till Englunds tankar kring en funktionalistisk demokratisyn, 

där det handlar mycket om att upprätthålla och reproducera ett styrelseskick (Englund, 2003). 

Det vi utläser av informanternas svar kring detta är att det icke-problematiserande handlar om 

att flertalet av informanterna i studien presenterar demokrati som någonting svart på vitt.  

Informanterna i studien har presenterat olika synsätt på sin demokratiundervisning och det 

innehåll som demokratiundervisningen behandlar. Någonting alla informanter har gemensamt 

är att de i kontrast till demokratin lyfter diktaturen som ett styrelseskick. Hilda uttrycker sig 

på följande vis: ” diktatur kan man säga är motsatsen till demokrati, punkt” (Hilda). En 

upplevelse av relationen mellan diktatur och demokrati var att det var självklart att de två 

begreppen hörde ihop och att de ofta togs upp tillsammans. Dessutom användes diktatur ofta 

som ett sätt att förklara demokrati, som en slags motpol eller motsats. Sven belyser detta 

genom att säga att ”[…] vi pratade ju lite om vad som kännetecknar diktaturer just, att där är 

pressfriheten är sämre det ofta, ofta mycket propaganda” (Sven). I anslutning till detta menar 

Sven också att detta tydliggör vad en demokrati är då det i en demokrati är mycket mindre 

statlig propaganda och att journalister kan skriva vad de vill.  

Intressant i relation till detta är hur hälften av lärarna i studien presenterar demokrati som en 

form av skala där det går från full demokrati till helt odemokratiskt, och då ofta i form av 

diktatur. Vanligtvis görs detta i form av att eleverna får jämföra olika länder och applicera de 

så kallade demokratiska spelreglerna på länderna för att se hur pass demokratiska de är.  Olof 

belyser detta i sin undervisning genom att säga: 

”[…] alla länder har ju varit diktatur. Och […] då brukar jag välja ut några […] 

teoretiker […] och titta på att den ena lägger fokuset på att modernisering av 

staten leder fram till demokrati och den andra menar på att i de områden då man 

tillät framväxandet av ett fritt så här kapitalistisk klass eller framväxandet om man 

så säger av en medelklass av en bourgeoisie så ledde det till demokratisering” 

(Olof) 
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Att presentera demokrati mer som en gråskala och som något som kan gå från mer eller 

mindre demokratiskt, kan ses som ett problematiserande av begreppet då det indikerar en 

undervisning som bryter ner begreppet och förklarar olika delar av det. Att dessutom 

presentera olika teoretiska perspektiv på begreppet kan visa på en utvecklande syn av 

demokrati eftersom det inte presenterar demokratin som något statiskt. Att kritiskt granska 

och diskutera faktorer som ses som demokratiska visar på att dessa kriterier inte är satta i 

sten, såsom de i en beskyddande demokrati skulle vara. (Held, 2006) 

Andra informanter i studien belyser inte denna skala av demokrati utan presenterar det istället 

som en form av demokrati kontra icke-demokrati som två motpoler där undervisningen ofta 

handlar om att jämföra Sverige med icke-demokratiska länder. Detta synsätt kan kopplas till 

den beskyddande tanken kring demokrati, dels genom synen att ett visst antal kriterier måste 

uppfyllas för att ett land ska vara en demokrati, men även i relation till en syn på det egna 

landets demokrati som den rätta modellen för demokrati. Lina belyser hur hon i sin 

undervisning det senaste året valt att istället för att jämföra Sverige med ett icke-demokratiskt 

land gav eleverna i uppgift att jämföra de demokratiska spelreglerna i Finland och i Iran 

varvid de fick resonera kring vad som är demokratiskt och vad som är odemokratiskt, detta 

för att komma bort från en vi och dem känsla, där vi i Sverige ses som ett bättre land än andra 

länder.  

Utöver detta är det också intressant att Anders belyser att han diskuterar anarki och 

kommunism som alternativa styrelseskick, men att detta infaller under 

undervisningsmomentet ideologier. Olof lyfter polyarkier som ett styrelseskick, och den sista 

läraren som lyfter alternativ till demokrati, Ruben, diskuterar idén om resursbaserad ekonomi 

som en tredje variant på hur ett styrelseskick kan se ut. Dessa former av styrelseskick, som 

skulle kunna ses som alternativ till den demokratimodell som vi idag har, hamnar istället 

under momentet ideologier. Detta kan också kopplas till den beskyddande demokratin, där 

den modell som finns idag ej ifrågasätts. Att inkludera alternativa tankar kring demokrati i sin 

demokratiundervisning skulle istället kopplas samman med den utvecklande demokratin 

eftersom det då skulle ses som något som kunde omförhandlas och förändras. 

I relation till detta kan vi se att några av lärarna pratar om sin undervisning som ett sätt att 

samtidigt belysa det faktum att demokrati är bättre för människor än alternativa styrelseskick. 

Till exempel säger Sven att:  
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"eleverna själva får resonera sig fram till, till att det är bättre med demokrati, för 

det är ju ändå någon slags, det försöker jag ju lära ut, alltså demokrati är bättre än 

diktatur, det blir ju liksom ett faktum ändå" (Sven) 

Citatet visar hur Sven skiljer demokratiundervisningen från ett kritiskt tänkande, han jämför 

också detta med en examinationsuppgift han brukar ge sina elever varvid eleverna ska skapa 

ett fiktivt land och välja ett styrelseskick till landet. I denna examinationsuppgift berättar 

läraren att han aldrig haft en elev som valt något annat sätt att styra landet än demokrati, 

vilket läraren menar kräver väldigt mycket mer av eleverna. Att propagera för demokrati kan 

ses som självklart i förhållande till det demokratiska uppdrag som skolan har. Frågan här blir 

i vilken form den förmedlas och i vilket utsträckning den ses som något som ska utvecklas 

och förändras eller som något statiskt. Detta kan vi också tydligt relatera till Helds teori om 

beskyddande demokrati (Held, 2006). Då läraren förklarar hur demokratin tydligt är 

någonting som är bättre än något annat och hur han undervisar på ett sätt som ifrågasätter det 

andra men inte det egna styrelsesystemet finns en tydlig relation till den beskyddande 

demokratiformen.   

I relation till informanterna som presenterar ett tydligt ställningstagande för demokrati i sin 

undervisning finns också de lärare som valt att i sin undervisning problematisera begreppet 

demokrati. Ruben belyser tydligt under frågan hur han pratar om alternativ till demokrati, hur 

undervisningen bedrivs på ett sådant sätt att problematisera hur demokrati som styrelseskick 

kan tendera att människorna tar beslut som är gynnsamma på kort sikt istället för beslut som 

de skulle gynnas av på lång sikt. Han berättar att han i sin undervisning brukar belysa hur 

människor som inte har arbete kan välja att rösta fram att landet ska bryta kol för att en 

människa kan få ett jobb och försörja sin familj på kort sikt men att detta på lång sikt 

resulterar i att personen i fråga, och fler därtill, drabbas av lungcancer. På frågan huruvida det 

finns någonting som är viktigare än något annat i demokratiundervisningen menar Ruben att 

"det viktigaste är nog att man, ser fördelarna nackdelarna med demokratin, att man kan 

förhålla sig kritisk positivt och negativt till demokrati" (Ruben). Detta citat påvisar en 

neutralitet till begreppet och inte samma ensidiga bild som presenterats tidigare under 

avsnittet. Lina berättar hur hon problematiserar demokratibegreppet i relation till 

yttrandefrihet. I sin undervisning har hennes elever arbetat med en demonstration där 

eleverna fick resonera fram och tillbaka kring hur olika människor påverkas av vissa åsikter 

och huruvida yttrandefriheten (och därmed demokratin enligt läraren) bör begränsas. Detta 
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kritiska perspektiv, till och med inom demokratiundervisningen kan vi likna vid det 

huvudsyfte sociologin har som undervisningsämne i enlighet med Wagenaar (2004) och 

Katunarić (2009). Såsom belysts är skolämnet samhällskunskap inte ett ämne som kan liknas 

vid en vetenskaplig disciplin, utan samverkan mellan flertalet olika ämnen är det som skapar 

gymnasieämnet samhällskunskap, varvid detta ifrågasättande av samhällets strukturer och 

normer blir kopplat till sociologins betydelse för ämnet. Här blir också intressant att relatera 

den syn på utvecklande demokrati som presenterats av Held (2006). Då den utvecklande 

demokratin tenderar att belysa olika värden som föränderliga samtidigt som det uppmanar till 

ett engagemang av folket mellan valen kan vi se hur en undervisning och problematisering av 

ett agerande i denna anda förmedlar en liknande syn.  

Två av de informanter som i sin demokratiundervisning lyfter teoretiska perspektiv i 

undervisningen lyfter även hur dagens representativa demokratiska form endast möjliggör för 

en del av befolkningen att delta i det demokratiska livet. Olof säger bland annat att han i sin 

undervisning brukar föreläsa om "[…]varför är det så att de som är den största delen av 

befolkningen som har mest att vinna på en förändring är de som deltar minst? Och vad får det 

här för konsekvenser för demokratin?"(Olof). Tydligt blir detta problematiserande perspektiv 

någonting som majoriteten av informanterna inte ger uttryck för i intervjuerna. Ruben väljer 

att presentera detta i sin undervisning som att "demokratin är ju egentligen […] 

medelklassens, styre, eller så är det så att dem som är eliten, ekonomiska eliten och 

finanseliten som ändå styr agendan genom dagordningsmakten" (Ruben). Båda dessa 

informanter belyser på ett konkret sätt hur de väljer att involvera klass och makt i sin 

demokratiundervisning. Dessutom går dessa sätt att tala om deltagande och makt att koppla 

till de marxistiska teorierna om liberal demokrati som en styrandeform av en politisk elit. 

Detta blir intressant då Ruben belyser ett perspektiv som inte bara behandlar synen som 

presenteras i enlighet med en liberal demokratisyn utan också problematiserar hela den 

synen. Vi kan därför se tendenser av den marxistiska demokratisynen som presenterats i 

uppsatsen (Heywood, 2013).  

Maktbegreppet är en faktor som vi kan återfinna hos de informanter som inte ger uttryck för 

att involvera undervisning om en politisk elit. Exempelvis lyfter Kurt hur han i sin 

undervisning särskiljer folkets makt i direktdemokrati kontra representativ demokrati på 

följande sätt: "direkt demokrati att där ger du aldrig ifrån dig någon makt på det sättet utan du 

har makt i varenda fråga men när du valt då får ju då, då ger du ju ändå ifrån liksom dig 
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makten" (Kurt). Således blir begreppet makt någonting som lärarna belyser att vissa delar av 

befolkningen har på olika vis. Olof belyser detta på ett annat vis i sin undervisning och menar 

att "politiskt folk är inte samma sak som folk, utan det politiska folket är ju de man politiskt 

bestämmer är folket" (Olof), i vilken mening han vill förmedla att alla människor i ett land 

inte har rösträtt. När han inleder sitt demokratimoment så menar han att eleverna inte har 

förståelsen för vad demokrati innebär och att eleverna tror att det betyder att alla får rösta. 

Han menar istället att det politiska folket, alltså de som har rösträtt är de som har möjlighet 

att ta del av demokratin och att det är någonting viktigt för eleverna att lära sig. Här ser vi en 

diskussion av makt i relation till deltagande, dels genom ett problematiserande av att ge ifrån 

sig makten i representativa val, men även en diskussion kring direkt demokrati och hur 

maktförhållande fungerar där. Fortsättningsvis ser vi här hur Olof lyfter frågan kring vilka 

som inräknas som deltagare i demokratin, något som går att kopplas till ett kritiskt perspektiv 

på den demokratiska modellen som existerar idag. Det intressanta i anslutning till studiens 

teoretiska ansats är hur detta påvisar en undervisning vilken kan argumenteras varandes både 

beskyddande och utvecklande. Den beskyddande demokratisynen går att härleda till 

resonemanget att det finns ett politiskt folk och att dessa har möjligheten att påverka men att 

deras påverkanskanal är genom valet som sker var fjärde år. Samtidigt kan vi se hur han 

påvisar ett kritiskt förhållningssätt och utmanar detta politiska folk, som han väljer att kalla 

det.  

I studien har de olika informanterna olika syn på vilket innehåll som bör innefattas i 

demokratiundervisningen, Olof belyser att han brukar ta in ett feministiskt perspektiv under 

demokratiavsnittet och förmedla kunskapen till sina elever att en prepositionell styrelseform 

tenderar att öka jämställdheten bland makthavare. Intressant i relation till detta är att han i 

samma stycke berättar hur han, i sin undervisning, problematiserar det representativa 

styrelseskicket på så vis att eleverna skall förstå att det kanske inte är viktigt vilket kön det är 

som representerar mig utan att det snarare handlar om vilka åsikter personen i fråga ger 

uttryck för. För att ytterligare problematisera demokratibegreppet behandlar Olof djupare 

nivåer av teoribildning i sin undervisning. Exempelvis består undervisningen av olika 

teoretiker som behandlar begreppet och han särskiljer olika typer av demokratiuppfattningar, 

till exempel säger han att "jag accepterar inte att eleverna tror att liberal demokrati och 

demokrati är samma sak" (Olof), vilket antyder en tydligare teoretisk beskrivning av 

begreppet än övriga informanter. Det teoretiska perspektivet på demokrati kan vi dock, om än 
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inte lika djupgående, återfinna hos Ruben som istället pratar om ekonomisk demokrati, vilket 

han menar innebär att eleverna får problematisera begreppet och se huruvida våra företag 

också skulle kunna vara demokratiskt styrda likt det samhälle vi lever i. Den sista 

informanten att belysa ett teoretiskt perspektiv i sin demokrati undervisning är Anders som i 

relation till sin undervisning om EU och demokrati belyser liberala, realistiska och 

konstruktivistiska perspektiv på demokrati. Värt att belysa är att Anders lyfter detta innehåll i 

sin undervisning i fördjupningskursen internationella relationer. 

Något som är tydligt i det material vi samlat är att det ämnesinnehåll som lärare inkluderar i 

sin demokratiundervisning är väldigt varierat och brett. Dessutom skiljer sig resultatet i 

vilken utsträckning lärare presenterar demokrati med ett kritiskt förhållningssätt eller genom 

ett förmedlande av vissa kriterier. En viktig aspekt är att alla lärare tar upp diktatur i relation 

till demokrati och använder det som något att ställa demokrati i relation till. Ett fåtal av 

lärarna väljer också att belysa det faktum att det finns andra varianter av styrelseformer, 

såsom anarkier, polyarkier eller kommunism. Ytterligare en intressant aspekt är hur 

informanterna i studien diskuterar de mänskliga rättigheterna som en naturlig del av 

demokratin, en faktor som är tydligt kopplad till den liberala demokratisynen. Vidare är en 

intressant aspekt av undervisningen att lärarna i stor utsträckning använder sig av olika länder 

för att exemplifiera vad som är demokratiskt och vad som inte är det, vissa genom att prata 

om hur länder är mer eller mindre demokratiska och andra informanter diskuterar hur det 

finns demokratiska kontra odemokratiska länder. 

Demokratiundervisningen i relation till den didaktiska vad-frågan som Molin (2006) nämner 

belyses också hur valet av ett visst ämnesstoff också presenterar ett visst bortfall av ett annat 

stoff. I detta exempel blir det tydligt hur bland annat större vikt läggs vid demokratibegreppet 

än vid alternativa styrelseformer.  I den didaktiska varför-frågan behandlas tillika, 

anledningarna till detta varierar bland informanterna, vissa belyser det facto att det i 

kursplanerna för samhällskunskap ingår att lära ut om demokrati och mänskliga rättigheter, 

medan andra belyser tidsbristen i undervisningen som en avgörande faktor. Detta blir 

intressant då den svenska skolan får en tydlig normaliserande funktion och en väldigt klar 

demokratiskt propagerande effekt. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi i studien lyckats identifiera ett liberal-demokratiskt 

förhållningssätt i undervisningens innehåll hos de flesta lärarna. De behandlar och trycker på 
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aspekter såsom mänskliga rättigheter och människors lika värde som en essentiell del av 

demokratin. De belyser också demokrati i relation till diktatur och ett fåtal lärare lyfter också 

demokratin som en skala där det går från diktatur till demokrati, medan majoriteten 

presenterar demokratin som någonting som är svart eller vitt. Demokratin tycks också bestå 

av ett visst antal icke-ifrågasatta regler hos de flesta lärarna, medan ett fåtal har en mer 

problematiserande syn och förklarar att även demokratin bör ifrågasättas.   

Metod 
När det kommer till själva undervisningsmetodiken berättade våra informanter om hur det 

sällan handlar om en särskild metodik för just demokratimomentet utan snarare är en slags 

allmän metodik som används under hela kursen. Med andra ord väljer inte lärarna ut särskilda 

arbetssätt för demokratiundervisningen. Något som är framträdande i berättelsen om deras 

undervisningsmetodik är dels viljan att variera undervisningen. Många informanter lyfter 

vikten av en varierad undervisning och menar att lektioner ser olika ut beroende på klass och 

kurs. Samtidigt lyfts även begreppet ”katederundervisning” i samband med 

demokratimomentet. Resonemanget bakom valet av en mer förmedlande metodik verkar 

handla om trygghet och igenkänning.  

”det är ju ettor som läser den kursen som kursen startar ju direkt på höstterminen 

så eleverna är ganska, de är lite osäkra lite nya på skolan, nya i klassen och ska 

söka sig identitet och då brukar jag köra en traditionellt ganska mycket 

katederundervisning till och börja med för att eleverna känner sig trygga…” 

(Hilda) 

Något som också är nämnvärt är att som ett enskilt moment verkar demokratimomentet ofta 

ligga i början av kurserna. Detta är också en av anledningarna till att lärare väljer 

katederundervisning då det är något som eleverna är vana vid från högstadiet och som i en ny 

grupp skapar en bra arbetsro och miljö. 

Kurt berättar om hur han precis gjort om i sin kurs och istället för att ha momentet först så har 

han det nu som sista moment. Argumentet bakom detta var att han tyckte att eleverna lättare 

kunde placera sin kunskap i demokratibegreppet när de hade denna kunskap innan, istället för 

tvärtom: 

”…det är det dem får, liksom, färskaste och istället förhoppningsvis så kan dem ha 

alla kunskaper med sig och placera in dem i ideologierna sen, istället för att ha 

ideologierna och placera in kunskap i liksom, så att det blir tvärtom sådär” (Kurt) 
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Även om Kurt här pratar om att placera in kunskap i ideologier så ingår dessa i 

demokratimomentet. Han berättar också i citatet hur han inledningsvis i sin 

samhällskunskapskurs vill lära ut ett ämnesstoff som eleverna mot slutet av kursen ska kunna 

placera in och relatera till demokratibegreppet. Detta kan vi se vara en faktor av att undervisa 

utifrån ett utvecklande demokratiperspektiv eftersom eleverna ska bli väl förtrogna med det 

demokratiska styrelsesystemet och därmed också ha en större förståelse för vad demokratin 

innebär. Samtidigt går detta att koppla till tanken om det politiska och civila livet som 

hörandes ihop. Detta eftersom Kurt menar att demokratibegreppet är något som går att koppla 

till andra moment i kursen.  

Sven lyfter också en väldigt viktig aspekt kring sina undervisningsmetoder i 

demokratiundervisningen och är den informant som tydligast har presenterat ett tydligt 

förhållningssätt kopplat till sitt undervisningsämne. Han menar att: 

”jag vet inte om jag tycker jag har någon liksom, vad ska man säga, någon 

sammantagen metodik sådär, det kan nog skilja sig ganska mycket, från år till år 

och från lektion till lektion, men ja, just demokratidelen vill jag gärna ha mycket 

diskussion. Man ska diskutera och resonera sig fram till liksom, det blir konstigt 

om jag ska berätta det här” (Sven) 

Citatet visar hur även Sven tycker att han varierar sina undervisningsmetoder men att han 

samtidigt under sin demokratiundervisning prioriterar att ha mycket diskussioner. Detta blir 

någonting vi tydligt kan koppla till den deliberativa demokratisynen (Heywood, 2003). Ett 

fokus på diskussion är något som andra informanter inte har tagit upp. Då många nämner 

katederundervisning som den föredragna undervisningsmetoden, en metod som traditionellt 

sett tett sig förmedlande, verkar det handla om ett förmedlande av demokratikunskaper 

snarare än ett samtal om demokrati. Då vi ej varit närvarande i klassrummen under dessa 

lektioner är det svårt att dra denna slutsatsen men utifrån lärarnas utsagor verkar den 

förmedlande metoden användas i demokratiundervisningen. 

Sammanfattningsvis kan vi se att den metod som lärarna tenderar att använda sig av är 

klassisk katederundervisning och diskussioner. Lärarna presenterar också att de väljer att 

lägga demokratiundervisningen först under sin samhällskunskapskurs.  

Examinationer: 

Precis som undervisningsmetodiken verkar examinationsformerna också vara väldigt 

varierade. Den största skillnad här är det faktum att eleverna får vara med och påverka 
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examinationsformerna. Sättet att examinera demokratiundervisningen ser ut på många olika 

sätt och kan innebära allt ifrån muntliga presentationer, seminarier, podcasts, skriftliga prov, 

projekt och, som en Sven berättade om, att konstruera en egen stat.  

Några informanter lyfte en problematik med skriftliga prov, till exempel Paulina som menar 

att ”det är så svårt att nå högre mål än E igenom ett prov.” (Paulina). De kriterier som krävs 

för högre betyg verkar vara lättare att uppnå i ett samtal, exempelvis genom seminarium. 

Vidare belyser Paulina att:  

”därför så försöker jag å ha helt andra former, men muntliga seminarium, att läsa 

saker, diskutera, ibland kan jag provocera, alltså säga någonting väldigt 

provokativt, för få igång en debatt” (Paulina) 

Med andra ord, enligt Paulina verkar det skriftliga provet som en examination för att få 

godkänt i kursen, men när ett högre betyg ska nås krävs det en viss sorts analys och 

diskussion som är lättare att plocka upp och lyfta fram i seminarieform. Detta är även något 

som Lina berättar om: 

”Och så kan jag känna även med teoretiska elever att, men då handlar det om att 

de ska nå högre, så de kan väldigt mycket och så kanske jag kan ställa den här lilla 

frågan som, vad handlar det om att det är ett C eller ett A eller är det, B eller ett A 

så kan man ställa de här frågorna som gör att jaha så då måste man se det från ett 

annat perspektiv och så kan jag testa dem, och de kan dra den slutsatsen själv 

eller, ja.” (Lina) 

Lina talar här om examinering av elever på en högre teoretisk nivå och kopplar den 

muntliga examinationen till de högre betygen. Här går att se hur seminarier används för 

att nå högre betyg samt hur samtalet verkar vara en viktig del av dessa. Detta går att 

koppla till den utvecklande demokratisynen eftersom det handlar om att se olika 

”perspektiv” och ”få igång en debatt”, vilken i sin tur visar på ett problematiserande av 

begreppet. Dessutom går det att se kopplingar till de deliberativa tankarna i fråga om det 

gemensamma samtalet. Dessa kopplingar verkar främst handla om de högre betygen och 

främst på teoretiska program. 

En delad syn på seminarium som två informanter lyfter är också intressant att plocka in i 

diskussionen om examinationsformer. Olof menar på att seminarium är väldigt bra för att se 

om eleven verkligen har gjort det hen ska och har förstått innehållet: ”Det blir jätteuppenbart 

för de elever som inte har läst” (Olof). Samtidigt säger Anders att ”om man kör seminarium 



Samhällskunskap D: Sociologi C – HT2017 

Alexander Stiwenius & Martin Bellskog 

 

  37 
 

alltså det går och humma sig igenom mycket seminarier.” (Anders). Rättssäkerheten med ett 

seminarium verkar det således finnas skilda uppfattningar om. 

Viktigt att belysa här är också det faktum att flera av studiens informanter här presenterar 

examinationer varandes den del av undervisningen där elevinflytandet är som störst. 

Exempelvis presenterar Kurt att hans elever i princip helt fritt kan välja hur de ska 

examineras: 

”Sen har jag också, gått ifrån prov, att alltså du får poängsystem etcetera […] Var 

jag helt enkelt, har också nu, i vissa moment, har det som att du får välja det här, 

du får välja det här, du får välja det här, du får välja det här, kommer du på ett 

eget sätt kör det så länge du har godkänt det med mig.” (Kurt) 

Vi kan här se en tydlig koppling till hur läraren hanterar det som i litteraturöversikten 

presenteras som att undervisa genom demokrati (SOU 2016:4). Detta innebär att Kurt menar 

att eleverna har rätten att själva vara med och påverka de examinationsformer som de vill ha, 

oavsett om det är muntliga, skriftliga eller om eleverna kan komma på några andra sätt. Detta 

kan också vara ett uttryck av det som i läroplanen menar på att det inte är nog att lära om 

demokrati utan att undervisningen även måste använda demokratiska former. Dessa 

demokratiska former verkar ta sig uttryck i elevernas möjlighet att påverka 

examinationsformer. Detta går att problematiseras med Almgrens resultat om elevernas 

möjlighet att påverka undervisningen och dess effekter på deras demokratikunskaper. 

Sammanfattningsvis kan vi se att det är under examinationsmomentet som eleverna har mest 

inflytande. Gällande vilken typ som är vanligt förekommande kan vi inte säga någonting 

konkret, utan snarare att det verkar variera från lärare till lärare och från elevgrupp till 

elevgrupp.  

Kursupplägg 

En av de stora frågorna vi hade när det kommer till hur lärarna undervisar i demokrati var 

huruvida de hade det som ett eget moment eller om det var något som var inbakat i alla 

moment. Med andra ord om det sågs som ett eget område eller något som genomsyrade all 

undervisning. Det våra informanter berättade visade att båda synsätten stämde. De flesta av 

våra informanter har ett enskilt moment som behandlar demokrati. Ofta i relation till diktatur 

och mänskliga rättigheter, men även i kombination med det svenska politiska systemet och 

det svenska samhället. Däremot när lärarna pratade om sin demokratiundervisning, så visade 

det sig att demokrati även är något som tas upp genomgående i kursen och som är relevant 
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även inom andra moment. Det intressanta i detta är hur balansen mellan en beskyddande och 

en utvecklande demokrati går att återfinna hos lärarna (Held, 2006). Dels kan vi se att 

demokratiundervisningen som ett moment, kopplat till det politiska systemet och det svenska 

samhället, vilket är frånkopplat från den andra undervisningen och därigenom nära besläktat 

med den beskyddande demokratin. När lärarna däremot väljer att i sin 

samhällskunskapsundervisning inkludera demokratibegreppet i de övriga 

undervisningsmomenten kan vi se hur detta ligger närmre den utvecklande demokratiformen. 

Detta eftersom att den utvecklande demokratiformen ser det politiska livet som någonting 

inkluderat i det civila livet.  

Att demokrati är relevant även i andra moment än det som behandlar just demokrati, verkar 

stämma för alla våra informanter. Det finns dock en faktor som visar på en skillnad. Huruvida 

demokrati är relevant att prata om när läraren pratar om ekonomi verkar vara något det finns 

olika åsikter om. Några lärare menar att momentet ekonomi inte har några särskilda 

demokratiaspekter: ”…sen är det ju samhällsekonomi en stor grej men det är väl inget 

specifikt demokrati där kanske.” (Markus). Andra informanter menar istället att ekonomi 

relaterar till demokratin. Anders exemplifierar detta genom att säga:  

”Sen efter det så jobbar vi med ekonomi, nej, nu ska vi se, nu har jag gjort om det 

lite i år. I år blir det andra momentet är skatter, välfärd och ideologi. Då är det, 

alltså det blir en, det blir demokratiaspekter i det också. Liksom rättvisa-aspekter, 

vad vill medborgarna ha för samhälle, vilka, vilken typ av välfärd vill man ha, och 

jättemycket såhär ta ställning, tänk själv, vilket då såklart en demokratiaspekt.” 

(Anders) 

Slutligen lyfter Ruben även bristen på demokrati inom den ekonomiska sfären och pratar om 

begreppet ekonomisk demokrati: ”Varför har vi inte demokrati när det gäller ekonomi? 

Varför har vi inte ekonomisk demokrati?” (Ruben). Intressant i detta synsätt, vilket 

differentierar sig från resterande informanter, är hur detta utvecklande demokratiska synsätt 

samtidigt blir kritiskt mot de rådande strukturer och normer som återfinns i samhället. Han 

berättar vidare hur eleverna när han först nämner ekonomisk demokrati är otroligt kritiska till 

att de anställda vid olika företag ska ha rätt till en åsikt i hur företaget ska styras, men att det 

för honom i rollen av lärare blir otroligt viktigt att problematisera den syn eleverna har.  
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Sammanfattningsvis kan vi se att lärarna väljer att bedriva sin demokratiundervisning på två 

vis. Dels presenteras det av lärarna som ett enskilt moment, men samtidigt är momentet 

inkluderat i den mesta övriga undervisningen, med ekonomi som undantag. 

Ramfaktorer 

Något som de flesta lärare lyfter är de styrdokument som reglerar hur undervisningen ska se 

ut. ”vi är ju styrda av våra styrdokument” (Markus). Detta inte föga överraskande då 

skollagen är något som måste följas. Det som främst verkar påverka undervisningen är 

kursplanen och specifikt det centrala innehållet. När vi ser hur lärarna lägger upp sin 

undervisning och vilka moment de väljer att ha verkar de centrala innehållen styra.  

”Så jag försöker att först titta på kursplanen, och dem, det centrala innehåll, vad är 

det som ska tas upp och sen vad är det jag ska bedöma och sen försöka plocka 

fram saker som kan svara mot det.” (Hilda) 

En mycket intressant faktor i detta är hur lärarna i studien har uttryckt sig vara styrda av dessa 

styrdokument likt det Lundgren (1979) beskriver som konstitutionella ramfaktorer, men 

samtidigt har en väldigt differentierad syn på vad som bör ingå i undervisningsmomentet.  

En annan ramfaktor som verkar styra hur undervisningen ser ut är begreppet tid. Att kurserna 

är begränsade till ett visst antal timmar och att ett visst innehåll och ett visst antal 

kunskapskrav ska hinnas med påverkar undervisningen och vad lärarna väljer att inkludera. I 

enlighet med det Lundgren (1979) definierar som organisatoriska ramfaktorer, kan vi se att 

Lina säger att:  

”…så det känns som att vi där får vi rusa fram för att hinna med kunskapskraven 

som är lika många som det är sam1b som är 100 timmar, och det gör att man, 

hinner liksom inte stanna upp och jobba och diskutera som man faktiskt gör i 1b-

kursen, i början var jag nästan stressad för jag kände att jag hade så mycket tid i 

den här 1b för den är 100 timmar, och det enda som skiljer dem om man då tittar 

på kunskapskrav och centralt innehåll är att man ska vara mer vetenskaplig, det 

ska vara modeller och begrepp och teorier och så vidare så ja, det blir ju mer på 

djupet där.” (Lina) 

I citatet ovan lyfts framförallt två intressanta aspekter. Det första är att olika samhällskurser 

har olika många timmar allokerade till undervisningen. Samhällskunskap 1b är fördelad på 

100 timmar medan samhällskunskap 1a1 endast är 50 timmar. Detta verkar påverka 

innehållet i undervisningen och det verkar vara ”djupet” som är det som inte hinns med. Den 

andra aspekten som påvisas i citatet är att läraren som undervisar i samhällskunskap 1a1 
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upplever sig vara stressad av det faktum att det är så begränsat med tid. Vilken av dessa 

samhällskurser eleverna läser är kopplat till den utbildning de läser, där elever vid 

studieförberedande program läser den längre kursen. Detta betyder alltså i förlängningen att 

alla elever inte ges samma grund när det kommer till demokratiundersvisningen. 

”det är ju en väldig skillnad och ha den här femtio-poängskursen på barn och 

fritids-programmet jämfört med och drämma av samhälle 3 med dem mest 

motiverade eleverna vi har” (Markus) 

Elevernas motivation är även det en ramfaktor som påverkar undervisningen. De lärare som 

pratar om sina elever som omotiverade eller ointresserade väljer att fokusera på det mest 

funktionalistiska och praktiska såsom valsystem eller svensk politik. Lärarna med mer 

motiverade elever lyfter i allt högre grad in olika teorier och modeller. 

På detta vis kan vi tydligt se hur olika ramfaktorer påverkar de ämnesdidaktiska val som görs 

i informanternas demokratiundervisning. Dels kan här belysas hur de organisatoriska 

ramfaktorerna såsom tid till kursen, eller hur pass motiverade eleverna är, har en direkt effekt 

på det innehåll som ges i undervisningen. En tydlig analys av detta blir också hur lärare med 

elever som läser vid studieförberedande program ges större förutsättningar att lära sig om en 

liberal demokrati i form av en utvecklande demokratisyn i förhållande till elever som läser på 

yrkesförberedande program. Dessa elever ges istället en undervisning som kan liknas vid en 

beskyddande demokratisyn. I enlighet med Ekmans resultat om skillnaden mellan de olika 

programmen (Ekman, 2007), kan vi här se hur de olika programmen får olika ämnesinnehåll. 

Detta verkar handla mycket om ramfaktorer såsom motivation och tid.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att lärarna, även om de själva inte belyser begreppet 

ramfaktorer, upplever sig vara hindrade av olika aspekter som ligger utanför deras 

möjligheter att påverka. Det handlar framförallt om aspekter som elevmotivation eller 

tidsbegränsade kurser.  

Syfte 

Mål med undervisningen 

Då demokratiundervisningen verkar ha ett funktionalistiskt syfte, likt den Ekendahl (2015) 

lyfter, blir det intressant att se hur lärare pratar om målet med deras demokratiundervisning. 

Det tydligaste målet som lärarna lyfter är att eleverna ska gå och rösta. Kurt har även en 

utvärdering i slutet av momentet där han ställer frågan om eleverna kommer rösta och säger 
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att över 95% kommer att rösta vilket innebär att han har lyckats med sin undervisning. Det 

aktiva deltagandet i samhället verkar vara ett viktigt mål som många informanter lyfter, och 

där Markus säger att: 

”…jag vill på nått sätt att de ska engagera sig i nånting som man är till nytta 

liksom. Och inte bara sitter och klagar på att nått är dåligt utan är nått dåligt då 

agerar man, det är väl tycker jag viktigt.” (Markus) 

Det aktiva deltagandet kan dock innebära olika saker. Dels kan det handla om att faktiskt gå 

och rösta var fjärde år, något Jonas menar är ”att de på något vis, får ut elever och som tar ett 

demokratiskt ansvar som går och röstar, till exempel, det är helt otroligt viktigt.” (Jonas), men 

det kan även innebära opinionsbildning. Även här verkar programmets inriktning spela roll, 

där de lärare som undervisar på de studieförberedande programmen tenderar att ha ett större 

fokus på ett konstant aktivt deltagande, medan lärare på yrkesförberedande program 

fokuserar på röstningsdeltagandet. Än en gång går det att härleda den beskyddande 

demokratisynen till yrkesförberedande program och den utvecklande demokratisynen till 

studieförberedande program. En annan intressant aspekt som lyfts av Lina är att de elever 

som går på yrkesförberedande program också bör få med sig att ” du ska inte bli lurad av din 

arbetsgivare, du ska veta vilka rättigheter du har på arbetsplatsen” (Lina). Hon berättar också 

tydligt hur det inom elevernas framtida yrken finns mängder med svartjobb, vilket i hennes 

resonemang blir en bakomliggande orsak till målet med undervisningen.  

Linas syn på målet med undervisningen blir också intressant i relation till Olof som 

undervisar på ett studieförberedande program. Han berättar följande om hur han lägger upp 

undervisningen baserat på ett mål: 

”Så jag försöker lägga upp undervisningen så att de ska vara en förenklad av 

universitetet. För det är dit mina elever ska, och jag ska undervisa dem för att de 

ska dit, eftersom jag undervisar på ett teoretiskt program.” (Olof) 

Det som kommer efter gymnasiet verkar med andra ord påverka hur undervisningen läggs 

upp. Det kan handla om ett kommande arbetsliv som ska förberedas för eller vidare studier. 

Det finns alltså ett tydligt syfte som verkar handla om elevernas framtid och det dem behöver 

för att förberedas för det. 

Ett annat mål som lyfts är ett mer individuellt mål som handlar om elevens personliga och 

sociala utveckling. Ruben svarar följande på frågan om det finns något som är särskilt viktigt 

med hans demokratiundervisning: ”…det viktigaste för mig är att dem medvetna har insikt 
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om vem man själv är och varför de är [..]. Och att de då, vill komma ut och försöka göra 

gott.” (Ruben). Den här personliga utvecklingen går att koppla till Deweys tankar om det 

politiska livet (Dewey, 2005), vilket i förlängningen går att koppla samman med den 

utvecklande demokrati. Denna individuella utveckling som inte handlar om kunskaper om 

demokrati utan snarare om färdigheter och personlighet är något som senare återkommer i 

lärarnas utsagor om demokratisk fostran. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att lärarnas mål med undervisningen dels handlar om vad 

som väntar eleverna efter gymnasiet, antigen vidare utbildningen eller ett framtida yrkesliv, 

men även en slags personlig utveckling och en förberedelse för hur man röstar.  

Demokratisk fostran 

Ett tydligt mål som många informanter lyfter är målet att fostra demokratisk medborgare. Hur 

de kopplar detta mål till sin demokratiundervisning skiljer sig dock. Något som är tydligt i 

denna studie är synen på samhällsämnet som det ämne som främst blir ansvarigt för att lära ut 

om demokrati och fostra medborgare. En av studiens informanter säger att 

”samhällskunskapen är jätteviktig, i den demokratiska fostran av eleverna, otroligt viktig.” 

(Jonas), vilket belyser att det dubbla uppdrag som Österman (2016) och Ekendahl (2015) 

lyfter ändå flätas samman i ett gemensamt mål.  

Det finns en tendens, precis som vi sett när vi undersökt vad läraren tar upp i sin 

undervisning, att målet med undervisningen ofta handlar om att eleverna ska kunna rösta, 

något som också lyfts fram i synen på demokratisk fostran. Vid frågan vad som kännetecknar 

en demokratisk medborgare svarade en av informanterna ”[…] att man utnyttjar demokratin. 

Alltså […] att man, åtminstone deltar i valen alltså att man och, och röstar.” (Sven), vilket 

tydligt relaterar till Held (2006) och Heywoods (2013) idéer om den beskyddande 

demokratin, alltså att det viktigaste för en medborgare i en demokratisk stat är att hen går och 

röstar. Vidare belyser detta det faktum att det är under själva röstandet som medborgaren har 

chans att vara aktiv i det politiska livet, något som är en av grundtankarna i den beskyddande 

demokratisynen. 

Detta återspeglar informanternas utsagor på en demokratisk medborgare, vilket är någon som 

deltar i det demokratiska systemet. Det är dock inte bara dessa funktionalistiska syner på 

demokratisk fostran som lyfts, utan en annan del av den demokratiska fostran verkar handla 

om något som Paulina kallar ”mjuka värden”. Dessa värden handlar mycket om synen på 
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medmänniskor och hur man agerar gentemot varandra och är väldigt nära kopplat till de 

mänskliga rättigheterna och skolans värdegrund. Med andra ord verkar demokratisk fostran 

handla om två saker, dels att få eleverna att förstå varför och hur de ska delta i det 

demokratiska systemet, men även ett slags skapande av medmänsklighet och öppenhet. Dessa 

mjuka värden som Paulina belyser, men som går att återfinna hos de flesta av informanterna 

blir intressant i relation till den studie DeCesare (2006) presenterar, där 

sociologiundervisningen tenderar att behandla det normativa fostransuppdraget. Detta kan vi 

se också kan handla om fler perspektiv än just det politiska i demokratin, utan såsom belysts, 

vara en god medmänniska. Dessa mjuka värden kan ses tillhöra både det civila och det 

politiska livet, något som leder analysen till den utvecklande demokratin. 

Sammanfattningsvis verkar demokratisk fostran stå med varsitt ben i den beskyddande och 

den utvecklande demokratin med en syn på aktiva medborgare som går och röstar men även 

medborgare som goda medmänniskor och som aktiva i det politiska livet. 

När vi i intervjuerna ställde frågor om lärarens syn på demokratisk fostran landade ofta 

svaren i att läraren beskrev hur eleverna kunde påverka undervisningen. Att låta eleverna vara 

med och påverka blev ett slags praktiskt utfall av den dualistiska synen på demokratisk 

fostran. Tanken på elevernas rätt att påverka undervisningen verkar vara djupt rotad och det 

som i praktiken eleverna får mest att säga till om verkar vara examinationsformer. 

”Upplägg på kurs till exempel, examinationsformer, och sen har vi ju som sagt 

också stora delar av skolan, elevrådet som har möjlighet att, å vara med så. Och 

då, allt det här sammantaget är ju, vad sa du, fostran i demokratisk anda eller 

något” (Sven) 

Även här blir det intressant att koppla in Almgrens (2006) resultat om elevers möjlighet 

att påverka och dess effekter på deras demokratikunskaper. Dock är här värt att belysa 

vad som Almgren definierar som demokratikunskaper och att det kan finnas andra 

färdigheter och förmågor som inte mäts i hennes studie men som kan påverkar positivt 

av elevernas möjlighet till påverkan. 

Hur stor del av undervisningen som är kopplad till demokratisk fostran skiljer sig dock 

väldigt mycket. Markus ansåg ”att eftersom nästan all samhällskunskapsundervisning är 

demokrati, så blir det ju får jag eleverna engagerade i min undervisning så gissar jag att, det 

är check på det.” (Markus) medan Sven menade att ”[…] eleverna ska, ja skolan ska verka i 

demokratisk anda, jag kan inte den exakta formuleringen, men eleverna ska alltså kunna bli 
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demokratiska medborgare. Och det är väl någonting, ja det är ju såklart det allra viktigaste” 

(Sven) 

Sammanfattningsvis kan vi se att lärarna inte verkar göra någon större skillnad mellan den 

demokratiska fostran och undervisningen om demokrati utan att det finns ett gemensamt syfte 

som i likhet med en funktionalistisk syn på demokrati innebär att eleverna ska bli goda 

samhällsmedborgare. 

Avslutande diskussion 

Summering 
Denna studie har ämnat undersöka de ämnesdidaktiska val som gymnasielärare i 

samhällskunskap gör i sin demokratiundervisning. De huvudresultat som studien har nått är 

att det ämnesinnehåll som väljs ut varierar väldigt från lärare till lärare. Dels belyses faktorer 

såsom mänskliga rättigheter, en nationell jämförelse av de så kallade ”demokratiska 

spelreglerna”, men också vissa teoretiska perspektiv på demokrati. Motiveringen till det urval 

som lärarna gjort i undervisningen har i huvudsak baserats på två faktorer; vilken typ av 

program eleverna läser och vad som står i läroplanen. Vidare ämnade studien undersöka vilka 

undervisningsmetoder lärarna använde sig av. De resultat vi fann var att lärare generellt sett 

försöker variera sin undervisning. Hur lärare relaterar att undervisa om demokrati som ett 

ämnesstoff och att fostra demokratiska medborgare kan vi i denna studie se är en svår fråga. 

Flera av de lärare som deltagit i studien ser ingen större skillnad mellan de båda uppdragen, 

utan påpekar hur målet med deras ämnesundervisning ofta handlar om att eleverna ska 

förberedas för ett liv i ett demokratiskt samhälle. Vi har i studien lyckats identifiera en 

skillnad här. Likt skillnaden i det ämnesinnehåll som ingår i studien varierar 

fostransuppdraget baserat på vilken typ av program eleverna läser på. De elever som läser vid 

studieförberedande program tenderar att få en demokratiundervisning som dels ämnar 

förbereda dem för fördjupade studier men också att lära sig hur en kan driva opinion. Detta i 

relation till de elever som läser vid yrkesförberedande program, och därmed ges som mål 

med undervisningen att lära sig gå och rösta i riksdagsvalet.   

Vi kan här se en problematik med att den demokratiundervisning som elever erbjuds i mångt 

och mycket beror på vilket program de läser. Detta leder i förlängningen till att 

morgondagens medborgare förbereds på ett ojämlikt sätt. Faktorer som socioekonomisk 

bakgrund påverkar i vilken mån eleverna förbereds att delta i det demokratiska livet och 
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framförallt på vilket sätt. Om skolan skall fungera som en institution vars främsta uppgift är 

att skapa aktiva demokratiska samhällsmedborgare är det problematiskt om detta inte sker på 

lika villkor.  

Vidare har vi kunnat se hur lärarna tenderade att undervisa om hur demokrati är det rätta 

styrelseskicket och hur vi i Sverige är de som gör på rätt sätt. Det fanns lärare som valde att 

belysa perspektiv på andra länder som det ”rätta” styrelseskicket men detta verkade inte ges 

speciellt stort utrymme i undervisningen. Att eleverna ges en begränsad möjlighet att 

utveckla ett kritiskt perspektiv mot demokrati gör att vi som undersökare finner det relevant 

att ifrågasätta sociologins utrymme i demokratiundervisningen. Med ett större sociologiskt 

perspektiv hade vi kunnat se att demokratin hade kunnat presenterats som ett styrelseskick, 

varvid eleverna i större utsträckning själva hade kunnat ifrågasätta och bilda sig en 

uppfattning kring huruvida det är en styrelseform de gillar eller inte. Vidare kan vi också se 

hur de alternativ som lyfts presenteras som någonting negativt, där en polyarki eller anarki 

inte verkar ges förutsättningar att fördjupa sig inom. Med detta resultat i blir det intressant att 

fråga sig vad det egentligen är som får lärarna att propagera för demokratin? En fråga som det 

finns en möjlighet att fördjupa sig inom.  

Tidigare forskning 
Mycket av den tidigare forskning som vi valt att utgå ifrån stämmer överens med det resultat 

vi fått i denna uppsats. Englunds (2003) läroplansforskning om en funktionalistisk 

demokratisyn går att se i lärarnas fokus på kunskaper om demokrati och ett upprätthållande 

av den existerande strukturen. Fortsättningsvis kan vi även se en tendens att tala om 

demokrati på ett icke-kritiskt sätt, något som går att ställa i relation till Katunarić (2009) och 

Wagenaars (2004) tankar om sociologin som en kritisk disciplin och huruvida detta 

perspektiv går att se i ämnet samhällskunskap eller ej. Just rörande demokratiundervisningen 

återfinns inte detta kritiska förhållningssätt speciellt tydligt, och hur det ser ut i övrig 

samhällskunskapsundervisning är svårt att svara på. Det vi kan säga är dock att om sociologin 

skulle få en mer framträdande roll inom demokratiundervisningen skulle ett mer 

ifrågasättande perspektiv på demokratinormen kunna erbjudas. Då vårt resultat visar att 

demokratiundervisningen i mångt och mycket handlar om ett överförande av funktionalistiska 

kunskaper går det att argumentera, precis som Katunarić (2009) gör, att det ska finnas en kurs 

i sociologi som kan fungera som ett komplement till den demokratiska fostran. Detta skulle i 
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det svenska skolsystemet kunna innebära att sociologin fick en mer framträdande roll i ämnet 

samhällskunskap på gymnasiet. 

I relation till den tidigare forskning som ämnat undersöka demokratiundervisningen går det 

att se många likheter med vårat resultat. Bland annat kan vi i linje med Ekmans resultat se att 

det existerar en skillnad mellan vilken demokratiundervisning som erbjuds baserat på vilket 

program en elev läser. Dessutom ser vi i denna undersökning att lärare ser elevernas 

möjligheter att påverka undervisningen som en del i den demokratiska fostran. Detta resultat 

går att ställa i relation till Almgrens resultat om vilken påverkansfaktor dessa metoder har på 

demokratikunskaper. 

Som tidigare nämnts saknas det en större mängd forskning kring lärarnas didaktiska val i sin 

demokratiundervisning, något som dels visar på ett utrymme för vidare forskning i fältet. 

Dessutom fokuserar mycket av forskningen inom fältet på det som praktiskt händer i 

klassrummet, något som vi genom frågeställning och metod inte ämnat svara på. Fokuset i 

denna studie ligger istället på lärarnas aktiva didaktiska val i sin demokratiundervisning och 

reflektioner kring dessa. 

Ett perspektiv gällande de ämnesdidaktiska frågorna var perspektiven om, genom och för. 

Likt de perspektiv som belyser att utbildning ska ges om demokrati har denna studie 

resulterat i att de lärare som intervjuats alla väljer ut ett ämnesstoff som behandlar en form av 

kunskapsöverföring. Via perspektivet genom kan vi se att lärarna, även om huvudfokus legat 

på valet av examinationsformer, bedriver sin undervisning i en demokratisk anda. Slutligen 

kan vi se att studien har lett oss till en förståelse att demokratiundervisningen bedrivs med 

vissa varierade mål, där det huvudsakliga är att lära eleverna att bli goda demokratiska 

medborgare.   

Sammanfattningsvis går det att i resultatet urskilja en skillnad i vilken undervisningen 

eleverna får, beroende på vilket program de läser. Utifrån detta kan man anta att det handlar 

om en underliggande klasskillnad och en tidig stratifiering av medborgare, vilket går att 

jämföra med mycket av tidigare forskning som ställer demokratisk kompetens i relation till 

socioekonomiska faktorer. Eftersom undervisningen handlar mycket om elevernas framtida 

yrke eller vidare studier, placeras eleverna i fack där en viss typ av demokratiundervisning 

anses vara passande, vilket i längden resulterar i en ojämlik utbildning. Att undervisningen 

ser annorlunda ut beroende på elevunderlag går att koppla till Lundgrens (1979) teori om 
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ramfaktorer. Här blir programinriktning och i längden klass en slags organisatorisk ramfaktor 

som påverkar och begränsar samhällskunskapslärare i deras didaktiska val. Denna 

begränsning kan också ses i det faktum att olika kurser har olika antal timmar allokerade till 

undervisning, där yrkesprogrammen får färre timmar undervisning.  

Teori  
Den teori om ämnesdidaktik vi valt har dels påverkat hur insamlingen av material sett ut men 

även hur strukturen på uppsatsen sett ut och hur materialet har analyserats. I valet att fokusera 

på de tre didaktiska frågorna har uppsatsen belyst lärarnas reflektioner kring sin 

demokratiundervisning. Andra faktorer som våra informanter berättat om, men som vi inte 

valt att fokusera på, är faktorer som relation med elever och rollen som lärare. Att använda ett 

annat teoretiskt perspektiv hade kunnat belysa dessa faktorer, men då vårat syfte med 

uppsatsen vara nära kopplat till de ämnesdidaktiska val samhällslärare gör i sin 

demokratiundervisning har fokus lagts på detta. 

Teorierna om olika syner på demokrati har hjälp oss att dels tolka men även problematisera 

lärarnas utsagor om sin demokratiundervisning. Dessutom har detta perspektiv hjälpt oss att 

belysa en skillnad i demokratiundervisning baserat på vilket program som läraren undervisar 

på. Samtidigt har en teorisyn på demokrati som ett mångfacetterat begrepp hjälpt oss att 

belysa den variation och den bredd som demokrati innebär i lärarnas demokratiundervisning.  

I relation till det demokratiska fostrans-ansvaret fungerar teorin om demokrati som 

utvecklande eller beskyddande bra genom att hjälpa oss se vilken syn på deltagande som går 

att se i våra lärares utsagor. Att vidare ställa denna syn i relation till skolan som en 

institutionaliserande faktor genom att inkludera teorier om socialisation är något som denna 

undersökning inte fångat upp. Detta hade kunnat vara ett sätt att analysera det fostrande 

ansvaret, men hade även skapat en risk för att inte kunna besvara de ämnesdidaktiska 

frågorna som studiens syfte ämnar svara på. 

Metoddiskussion 
Såsom beskrivits under studiens metodkapitel genomfördes 10 öppna intervjuer med 

yrkesverksamma gymnasielärare i samhällskunskap, runt om i Sverige. Denna 

undersökningsmetod har hjälpt oss att förstå hur lärare resonerar kring sin undervisning och 

vilka faktorer som de tar särskild hänsyn till gällande sin undervisning. Den öppna 

intervjumetoden har också resulterat i att studien kunnat nå en mer djupgående förståelse 
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kring vissa specifika ämnen eller teman, såsom hur lärare pratar om teoretiska perspektiv i sin 

undervisning eller hur de upplever sig vara stressade av att hinna med allt i sina ämnen. 

Vidare gav det öppna förhållningssättet vid intervjutillfällena en stor variation av de svar som 

informanterna gav, inte minst rörande djupet i svaren. Att konstruera en intervjuguide som 

var semistrukturerad upplevdes positivt då det underlättade för oss som intervjupersoner att 

ställa följdfrågor till de informanter som inte gav så djupgående svar.  

För analysen av det insamlade materialet gjordes delvis en kodning men också en tabell över 

det ämnesinnehåll som lärarna inkluderar i sin undervisning. Denna analysmetod 

möjliggjorde en överblick av variationer och likheter kring lärarnas ämnesurval men också ett 

sätt att se huruvida vissa aspekter korrelerade till andra. Att detta inte gjordes med hur-frågan 

eller varför-frågan var för att det inte alls var ett lika stort fokus på detta under intervjuerna 

utan lärarna valde att i huvudsak berätta om det ämnesspecifika stoff som de inkluderade i sin 

undervisning. 

De faktorer som inte lyckats identifieras via den undersökningsmetod som använts har varit 

saker som det konkreta utfall som faktiskt sker i klassrummet. I och med att utfallen av en 

individs resonemang kanske inte alltid blir såsom planerat kan vi inte säga eller se vad som 

faktiskt händer vid undervisningstillfällena. Vidare begränsas studien på så vis att vi inte kan 

säga någonting om vilken effekt lärarens undervisning har på eleverna eller på deras resultat. 

Vi kan inte heller säga vad eleverna upplever eller känner då vi endast intervjuat lärare.  

Tillämpning och vidare forskning 
Slutligen kan vi säga att vi i studien lyckats nå slutsatsen att lärare upplever sig vara 

begränsade av det som står skrivet i läroplaner och styrdokument, men ändå bedriver en 

undervisning som skiljer sig från övriga lärare. Vi har via denna studie också kunnat se att 

den undervisning som bedrivs inte är likvärdig, utan att beroende på vem en elev har som 

lärare kommer denne att få lära sig olika ämnesstoff och de kommer få möjlighet att fördjupa 

sig inom demokratiämnet olika mycket. I och med denna upplevelse av att vara styrd av 

läroplanen skulle en vidare undersökning kring lärares tolkningar av styrdokument tydliggöra 

hur detta förhåller sig. 

En intressant uppföljning på denna studie vore att undersöka hur förhållandet ser ut mellan 

yrkesförberedande gymnasieprogram och studieförberedande program och därmed göra en 

större, kvantitativ undersökning för att se hur den demokratiundervisning som eleverna 
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erbjuds varierar. Ytterligare intressanta aspekter att undersöka är möjliga via en etnografisk 

studie då en observation av lärarnas undervisning kan visa hur deras ämnesdidaktiska val tar 

sig uttryck i den faktiska undervisningen. Eftersom det ämnesdidaktiska fältet inom 

demokratiundervisning saknar en större mängd forskning, kan denna studie fungera som ett 

avstamp i vidare studier kring lärares ämnesdidaktiska val. 
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Bilaga 1 
Introduktion: (Berätta om ditt jobb) 

• Hur länge har du varit yrkesverksam lärare? 

• Hur länge har du jobbat på skolan? 

• Kan du berätta lite om skolan? 

 

Demokratiskt innehåll i undervisningen: (Detaljer) 

• Tar du upp demokrati som ett enskilt ämnesområde eller integrerat i andra 

undervisningsämnen? 

• Finns det aspekter som du aktivt väljer bort under din demokratiundervisning? 

• Finns det aspekter som är viktigare än andra i din demokratiundervisning? 

• Pratar ni om alternativa styrelseskick? Hur stor plats ges det i undervisningen? 

 

Undervisningsmetoder i demokratiundervisningen: (Detaljer) 

• Hur skulle du beskriva din undervisningsmetodik? 

• Kan du ge exempel på ett demokratimoment som du upplevde var lyckat? 

• Kan du ge exempel på hur en lektion kring demokrati ser ut? 

• Hur brukar du examinera demokratiska moment? 

 

Reflektioner kring lärarens beslut i demokratiundervisningen: (Detaljer) 

• Har du testat olika former av demokratiundervisning? Varför/varför inte? Hur var det? 

• Vad har du för mål med din demokratiundervisning? Vad ska en elev ha med sig när 

hen tar studenten? 

• Hur förhåller du demokratisk fostran till undervisning om demokrati? 
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Bilaga 2 
 

Kategori Kod Förklaring Överkategori 

Arbets-erfarenhet Arboga Hur länge läraren har jobbat som lärare Bakgrund 

Blandad grupp Bålsta Elevunderlaget är blandat Bakgrund 

Högstatus-skola Härnösand Skolan har hög status (högt kulturellt kapital) Bakgrund 

Kurser Karlskrona Kurser som läraren undervisar i Bakgrund 

Omotiverade elever Orsa Eleverna är omotiverade Bakgrund 

Problem i skolan Pajala Problematik som uppstår i skolan Bakgrund 

Studiemotiverade elever Skruf Eleverna är motiverade Bakgrund 

Studieförberedande Sollefteå Programmet är studieförberedande Bakgrund 

Yrkesförberedande Ystad Programmet är yrkesförberedande Bakgrund 

Elev-påverkan Edsbyn I vilken mån och hur eleverna får vara med och påverka Demokratisk fostran 

Fostrans-uppdrag Falun Hur läraren ser på det demokratiska fostrans-ansvaret Demokratisk fostran 

Enskilt moment Eskilstuna Demokratiundervisningen är ett eget moment i kursen Demokratiundervisning 

Integrerat moment Iggesund Demokratiundervisningen är integrerad under hela kursen Demokratiundervisning 

Kurs-Hur Kalmar Hur kursen är uppbyggd Hur 

Lektion-Hur Linköping Hur lärare gör sina demokrati-lektioner Hur 

Moment-Hur Mariestad Hur lärare gör sitt demokrati-moment Hur 

Examinationsformer Enköping Hur läraren examinerar moment och varför Hur (varför) 

Bortval Borås Vad läraren väljer bort i sin undervisning Vad 

Demokrati-begrepp Delsbo Hur läraren pratar om begreppet demokrati Vad 

Demokrati-Vad Dorotea Vad som specifikt ingår i demokratiundervisningen Vad 

Internationell demokrati Indal När läraren pratar om demokrati som något internationellt Vad 

Lokal demokrati Luleå När läraren pratar om demokrati som något lokalt Vad 

Mänskliga rättigheter Malmö Läraren tar upp mänskliga rättigheter Vad 

Nationell demokrati Nässjö När läraren pratar om demokrati som något nationellt Vad 

Alternativa styrelseskick Almtuna hur läraren pratar om alternativa styrelseskick Vad (hur) 

Kursplan Kristianstad Styrdokumentet kursplanen styr Varför 

Läroplan Ludvika Styrdokumentet Läroplan styr Varför 

Mål-demokrati Mockfjärd Vilka mål läraren har med sin demokratiundervisning Varför 

Styrdokument-Övrigt Söderhamn Styrdokument styr Varför 

Skollagen Söderköping Styrdokumentet skollagen styr Varför 

Varför Västerås Enkel varför-kod Varför 

Guldklimpar Göteborg bra citat och meningar   

Kritisk-demokrati Kramfors Hur läraren lyfter ett kritiskt förhållningssätt mot demokrati   


