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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers föreställningar om och erfarenheter av 

skolans demokratiuppdrag samt att tolka dessa till hur skolan sköter sitt demokratiuppdrag. För att 

definiera skoldemokrati har vi valt att konkretisera begreppet utefter Dahls fem demokratikriterier 

och Deweys definition av demokrati. Metodmodellen för uppsatsen är en kvalitativ studie med 

fokusgrupper med gymnasieelever. Tidigare forskning pekar på att skolan brister i sitt 

demokratiuppdrag, att skolan inte kan ses som en demokratisk arena och att elever inte bryr sig om 

demokrati i stort. Av resultatet utifrån elevernas svar framkommer en mer positiv bild av det hela. 

Eleverna får påverka under skolans ramar och de värnar om demokratin och ser vikten av kunskap 

för att bevara den. I analysdelen av resultatkapitlet så  kopplar vi samman elevernas svar mot vår 

teoretiska utgångspunkt med Dahl och Dewey för att sedan i diskussionen operationalisera med 

tidigare forskning.   

 
Nyckelord: Skoldemokrati, demokratiuppdrag, elevuppfattningar, fokusgruppsintervjuer.  
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Inledning 

Demokrati är ett begrepp som används frekvent, inte minst i skolan då skolans värdegrund utgår 

från ett särskilt demokratiuppdrag. Demokratiuppdraget ingår i skolans kunskapsuppdrag som är 

skolans primära uppgift. Samhällskunskap, historia, religion och geografi är ämnen som under 

skolans utveckling haft ett ökande värdeförmedlande uppdrag. Detta uppdrag går långt tillbaka i 

historien, men har skiftat en hel del under tidens gång. Däremot diskuteras sällan själva innebörden 

av begreppet demokrati och dessutom innebörden av detta uppdrag (Ekendahl, Nohagen & 

Sandahl, 2015, s. 48)  I Skollagen 1 kap 4 § står det följande “(...) Utbildningen ska också förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skollag, 2010:800) Utifrån citatet är det tydligt att 

just demokratiuppdraget är en viktig del inom skolans uppgifter. Däremot är det mindre klart vilka 

som just är dessa demokratiska värderingar som utbildningen ska fokusera på. Vidare konkretiseras 

detta i Skollagen 1 kap 5 § “Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor” (Skollag, 2010:800) Även i läroplanen Gy 11 ges en till precisering av 

demokratiuppdraget ”bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet” 

(Skolverket, 2011). 

        Skolverket (2022) förklarar att skolans demokratiuppdrag är viktigt för att elever ska få 

uppleva en trygg skolgång där deras rättigheter blir tillgodosedda, samt att det är viktigt för att de 

ska få förutsättningar till att kunna verka aktivt i formandet av ett demokratiskt samhälle. 

Skolinspektionen (2012) granskade 17 grundskolor angående skolans demokratiuppdrag, om 

undervisningen ger eleverna kunskaper och förutsättningar de behöver för att kunna medverka och 

delta aktivt i ett demokratiskt samhälle. I resultatet från denna granskning framkom det att hela 13 

av de 17 skolorna saknade en gemensam helhetssyn om demokratiuppdraget. Detta till stor del på 

grund av att lärarna hade olika tolkningar om hur demokratiuppdraget ska bedrivas i 

undervisningen. Vidare förklaras det att det är SO-ämnena i allmänhet och då ämnet 

samhällskunskap i synnerhet som de demokratiska värdena tas upp och utvecklas i undervisningen.          

År 2011 konstaterade Staffan I. Lindberg, bland annat forskningsledare för World Values Survey-

Sweden, att en relativt stor grupp unga medborgare i Sverige inte tycker att det spelar så stor roll 

om vi har demokrati eller inte (World Value Survey, 2011). Lindberg menar på att “var fjärde ung 

svensk tycker att det vore “ganska bra eller mycket bra” om Sverige var odemokratiskt och styrdes 

av en stark, diktatorisk ledare”. Nästan samtliga av de äldre åldersgrupperna som tillfrågades ansåg 
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att demokrati var viktigt. Håkan Stattin, professor i psykologi vid Örebro Universitet, har i ett 

senare skede kritiserat Lindbergs studie då den inte kan anses vara representativ då antalet unga 

respondenter i studien inte var fler än 305 personer (Stattin, 2011). Stattin menar i stället på att det 

finns forskning som visar på raka motsatsen och att unga svenskar visar ett starkt stöd för 

demokratin och att det är tilltagande.  

        Utifrån det skolinspektionen beskriver så tenderar det att finnas brister i hur svenska skolor 

bedriver sitt demokratiuppdrag. Med detta som utgångspunkt samt det som Lindberg (2011) och 

Stattin (2011) redovisar angående svenska medborgares uppfattning om demokrati, så kommer 

denna studie undersöka hur eleverna ser på demokratibegreppet samt skolas demokratiuppdrag. 

Detta genom att intervjua gymnasieelever för att få fram deras uppfattningar om demokrati i skolan 

och samhället.  
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Bakgrund 

Detta kapitel kommer att lyfta fram skolans demokratiuppdrags utveckling och historia, skolans 

demokratiuppdrag utifrån styrdokumenten samt en översikt av begreppen demokrati och 

skoldemokrati. Detta för att få en tydlig bild av skolans demokratiuppdrag som studiens syfte och 

vidare eleverna diskuterar i sina intervjuer.  

Skolans demokratiuppdrag – dess utveckling och historia  

Dahlstedt & Olsson (2019) har undersökt skolans demokratiuppdrag med fokus på hur 

medborgarfostran inom det svenska utbildningsväsendet har utvecklas genom historien. Denna 

undersökning har gjort nedslag vid fyra tidpunkter: 1940-, 1960-, 1990- och tidigt 2000-tal. I var 

och en av dessa tidpunkter så har det framkommit bestämda ideal för medborgare, samhälle, 

utbildning och fostran. Det har därmed i undersökningen genomförts jämförelser mellan dessa 

tidpunkters medborgarfostran. Detta genom att fokusera på två valda spänningsfält där det första 

handlar om demokrati och marknad, medan det andra handlar om kulturell enhetlighet och kulturell 

mångfald. Angående det första spänningsfältet mellan demokrati och marknad lyfter författarna 

fram en tydlig förskjutning när det gäller balansgången mellan demokrati och marknad. Under 

1940- till 1960-talet så finns det ett  gemensamt synsätt om att skapa en utbildning på demokratins 

och jämlikhetens grund, och utbildningen blir här en viktig del i denna process. Vidare finns det 

också en viss marknadsinriktning om att utbildningen ska skapas mot arbetslivets krav och behov 

på en kollektiv nivå. Senare under 1960-talet är det fortfarande främst kollektivet som står i fokus 

och byggandet och befästandet av demokratin, dock så började frågan på den enskilda individen 

att växa fram här. På 1990-talet så kommer till slut fokuset att skifta helt till individen och 

kollektivet hamnar i skymundan. Under denna tid, samt med ökande fokus under 2000-talet, så är 

det nu den företagsamma, initiativtagande och flexibla individen som står i fokus gällande 

fostrandet av medborgare i stället för kollektivet. På 2000-talet så lyfts marknadsinriktningen in i 

gymnasiets läroplan, även arbetslivets krav och behov utifrån individen förstärks. I och med detta 

så får entreprenörskap betydligt mer utrymme i de senaste styrdokumenten medan demokratispåret 

med sitt fostrandeuppdrag hamnar i dennes skugga (Dahlstedt & Olsson 2019, s. 134 – 138). Vi 

kan utifrån detta se att skolans demokrati- och fostrandeuppdrag har funnits med i styrdokumenten 

sedan 1940-talet fram tills i dag, men innehållet kring detta har ständigt formulerats om. Då detta 

lett till att skolans demokratiuppdrag i dag fått mindre utrymme i styrdokumenten kommer det vara 

en central aspekt i vår studie. Vi vill få fram svar angående hur väl skolan uppfyller sitt 

demokratiuppdrag. Eftersom det är skolans styrdokument som påverkar hur undervisningens 
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innehåll ser ut, så är det vidare rimligt att tolka det som det mindre utrymme skolans 

demokratiuppdrag fått i styrdokumenten också påverkat hur skolan klarar av att uppfylla det.   

Skolans demokratiuppdrag i styrdokumenten 

 

I skolan ska man arbeta för att ge elever kunskap och kompetens kring demokrati och mänskliga 

rättigheter dels genom att lära ut om statsskickets grunder, vad FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter innebär och vad hållbar utveckling innebär utifrån de olika dimensionerna, skolan har 

också ett demokratiuppdrag. Skolans demokratiuppdrag innebär att skolan ska ansvara för att ge 

elever kompetens i ett demokratiskt tänkande i skolan, men även utanför såsom i vardagen. 

Undervisningen ska utgå från elevers delaktighet och inflytande, en tillgänglig lärandemiljö med 

frihet från diskriminering och kränkningar. Alla ska behandlas lika och elever ska ges förståelse i 

att vi tillsammans skapar ett tryggt samhälle med bra samhällsmedborgare genom medmänsklighet 

och empati och viktigt att kunna lyssna på andra och få möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar 

samt ges möjlighet att kunna få reflekterande och kritiskt tänkande. Skolans demokratiuppdrag ska 

inte endast handla om individen i sig utan hur vi tillsammans kan skapa en social gemenskap där 

grunden utgår från samhällets demokratiska värderingar och därav ska en demokratisk syn med 

grundläggande värderingar vara en lärandeprocess för att skapa en större garanti för att elever och 

barn uppfyller att bli demokratiska medborgare. Det är således skolan och lärarnas ansvar att ge 

elever utrymme för delaktighet för att själva kunna forma kunskap och innehåll och där elever har 

rätt att få uttrycka sig och själva kunna reflektera över frågor gällande mänskliga rättigheter och 

demokrati något som skolverket är nära sammankopplat och ska ingå parallellt i undervisningen. 

Skolans demokratiuppdrag utgår därifrån samhällets struktur och de grundläggande normerna, att 

vara en bra samhällsmedborgare (Skolverket, 2022).  

        I kursplanen för samhällskunskapsundervisningen står ett syfte formulerat att undervisning i 

samhällskunskap är att ge elever kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter, både på en 

individuell- och kollektivnivå samt ge elever kunskaper kring samhällsfrågor och dess olika 

förhållanden samt läran hur man kan tolka olika perspektiv kring organisationer och funktioner 

inom samhället på både lokal- och global nivå (Skolverket, 2022) 

Begreppsdefinition  

Här kommer det redogöras vad som menas med begreppen demokrati och skoldemokrati då det 

är två centrala begrepp inom denna studie.  
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Demokrati  

Det är svårt att sätta en viss definition på begreppet demokrati då det kan ha flera olika innebörden. 

Zackari & Modigh (2000 s. 39 – 40) menar att det går att skilja mellan demokrati i en politisk rättslig 

betydelse, i ekonomisk och i mänsklig betydelse. Inom den politiska rättsliga betydelsen så är 

demokrati namnet på en viss statsform. Demokrati i denna betydelse är endast ett rättsligt och 

formellt begrepp till en viss beslutsordning, och säger därmed inget om dess innehåll. I den 

ekonomiska betydelsen kopplas demokrati till fördelningen av ekonomiska resurser. Att det ska 

vara en jämn fördelning i denna och det ska inte finnas för stora olikheter mellan olika grupper i 

samhället. Angående den mänskliga betydelsen så kopplas här demokrati till förhållandet mellan 

människor och om de demokratiska värdena. Respekten för människan och människovärdet och 

varje människas frihet ses som två grundprinciper inom demokratin. Det går även att skilja på 

demokrati som form och innehåll, då det kan fattas demokratiska beslut som individer och grupper 

i samhället anser vara odemokratiska.  

Skoldemokrati  

Likt demokrati så kan även skoldemokrati tänkas avse många olika saker. I grunden handlar 

skoldemokrati om att ge eleverna ett större inflytande i skolan. Men samtidigt är det felaktigt att 

mena att skoldemokrati är detsamma som elevinflytande i största allmänhet. I en mer korrekt 

definition av skoldemokrati, kopplat till de demokratiska synsätten som redogjorts ovan, så handlar 

det om att ge en kollektiv makt åt elever via demokratiska beslutsregler (SOU 1999:93. s. 67). 

Zackari & Modigh (2000 s. 30) är också inne på detta och menar att eleverna behöver kunskaper 

om demokrati först, för att sedan kunna engagera sig inom de demokratiska värdena. Vidare så 

förklarar de att skoldemokrati ofta kopplas ihop med just elevinflytande. Inom skolorna har därför 

ofta formen för elevinflytande blivit viktigare än innehållet. Skoldemokratiska inslag som elevråd 

och elevkår finns inom de flesta skolorna för att förbättra elevernas inflytande. Eleverna kan få 

mycket att säga till om inom dessa men det blir ändå sällan som eleverna vill (Zackari & Modigh 

2000 s. 40).   
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers föreställningar om och erfarenheter av 

skolans demokratiuppdrag samt att tolka dessa till hur skolan uppfyller sitt demokratiuppdrag. För 

att kunna undersöka detta ämnar denna studie att svara på följande frågeställningar:  

• Vilka föreställningar och erfarenheter har gymnasieelever om skoldemokrati? 

• Vilka föreställningar och erfarenheter har gymnasieelever om demokrati i 

samhällskunskapsundervisningen? 

• Vilka föreställningar och erfarenheter har gymnasieelever om demokrati i samhället? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

Teoretiska utgångspunkter  

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har vi i vår teoretiska utgångspunkt valt 

att utgå från Robert Dahls och John Deweys syn på demokrati.  Dahls tankar kring demokrati ofta 

kopplas ihop med statsskicket demokrati så kommer Deweys tankar kring demokrati i skolan 

fungera som ett komplement till denna. Dessa två demokratiteoretikers syn på demokrati kommer 

i detta kapitel förklaras och utvecklas på ett sätt som vi sedan kan ta med oss i analysen och 

diskussionen av elevernas svar. 

Robert Dahl – Fem demokratikriterier  

Dahl definierar demokrati eller snarare polyarki  utifrån fem kriterier som enligt honom måste 

uppfyllas för att en demokratiskt process ska få kalla sig demokratisk (Dahl 1999). I denna uppsats 

tillämpar vi Dahls definition på ett demokratiskt styrelseskick och hans fem kriterier för en 

demokratisk process. Vår ambition är att pröva hur hans definition och kriterier kan hjälpa oss att 

analysera elevernas erfarenheter av och föreställningar om demokrati, samt hur skolan uppfyller 

sitt demokratiuppdrag.  

 

Dessa fem är:  

1. Jämlikhet i beslutsproceduren - regler för att ta beslut ska ta lika stor hänsyn till allas 

intressen, med andra ord, en person är lika med en röst.  

I den här studien ställer vi oss frågan vad kriteriet jämlikhet i beslutsproceduren innebär för 

exempelvis hur beslutsproceduren ser ut i skolan. Skolan är en politiskt styrd organisation med 

professionella grupper som rektorer och lärare. Vilken betydelse får det för elevernas möjligheter 

och deltagande i beslutsproceduren? I vilka sammanhang och situationer är eleverna delaktiga i 

beslutsprocessen, när tar man hänsyn till elevernas intressen och röster? Och finns det sådana där 

man inte tar hänsyn? När är eleverna inkluderade respektive exkluderade i beslutsproceduren?  

2. Effektivt deltagande - alla ska ha lika möjlighet att uttrycka sin åsikt.  

Vad innebär kriteriet effektivt deltagande i skolans värld, till exempel för skoldemokratin, 

samhällsundervisningen och för elevernas demokratiska och politiska engagemang i samhället? Hur 

ser deras erfarenheter och föreställningar ut när det gäller deras demokratiska deltagande? Vilka 

erfarenheter har de och saknas det några som de skulle kunnat haft enligt Dahls kriterium att få 
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uttrycka sin åsikt? I vilka sammanhang och situationer deltar eleverna effektivt i den demokratiska 

processen och har de lika möjligheter att uttrycka sina åsikter? Och när har de det inte? . Här kan 

skoldemokratiska inslag (elevkår, elevråd) komma att spela stor roll för eleverna, där de tillsammans 

kan framföra sina åsikter och få ett starkare genomslag. 

3. Upplyst förståelse - alla ska ha samma och tillräckliga möjlighet att få bilda sig en egen 

uppfattning.  

Enligt skolans demokratiuppdrag ska skolan ge elever möjlighet till att kunna reflektera över sina 

tankar och åsikter men även kunna vara kritisk. Har eleverna haft möjligheter att få bilda sig en 

egen uppfattning, en upplyst förståelse, som de kan använda i skolans demokratiska process? När 

har de gjort det respektive inte gjort det? 

4. Kontroll av dagordning - personer i ett samhälle avgör vilka frågor som blir föremål för 

politisk behandling.  

I denna studie blir det intressant att undersöka vilket inflytande eleverna har över den demokratiska 

dagordningen. I vilka frågor och områden har eleverna inflytande över den demokratiska 

dagordningen och processen? Finns det frågor och områden där de saknar inflytande? Har eleverna 

kontroll över den demokratiska processen i skolan, till exempel i vilka områden har de mer eller 

mindre kontroll och inflytande över? Vilka erfarenheter och upplevelser av inflytande och kontroll 

över den demokratiska dagordningen har de? 

5. Inklusivt demos - man lever under de lagar som man varit med att ta fram.  

Det femte och sista kriteriet handlar om den demokratiska processen verkligen är inklusivt för 

eleverna: implementeras och följer eleverna och andra aktörer i skolan de demokratiska reglerna 

och besluten i skolan? I vilka sammanhang och områden implementeras och efterlevs de 

demokratiska reglerna och besluten, och finns det sådana där det inte görs? Implementeras 

elevernas synpunkter och åsikter i den demokratiska processen? Hur och när görs det respektive 

görs det inte?   

Johan Dewey- Demokrati som livsform 

Begreppet demokrati är diffust och används inte bara i sammanhang med att beskriva ett 

styrelseskick. Författaren och filosofen John Dewey använder snarare begreppet demokrati för att 

beskriva hur vi människor lever våra liv tillsammans organiserat och sammankopplat. Enligt Dewey 
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är Skolan inte endast en plats för undervisning och lärande. Skolan är också en plats för demokrati. 

Dewey ser demokrati som en livsform vid sidan av en styrelseform snarare än  bara ett styrelseskick. 

Han menar att om vi ska förverkliga demokratin måste vi praktisera demokratin överallt, i skolan, 

hemmet och på jobbet. Denna syn vill vi undersöka med våra intervjuer genom att fråga hur 

eleverna ser på demokrati och varifrån deras syn och kunskap om demokrati huvudsakligen 

kommer ifrån. Med demokrati som livsform menar Dewey att man delar gemensamma intressen 

och idéer, men också möjligheter att kunna uttrycka sig i form av olika uppfattningar i en grupp 

med andra (Dewey, 1999). Ett liv tillsammans med andra och varandra i en gemenskap av delad 

erfarenhet. Med detta som utgångspunkt menar Dewey att skolan ska ses som ett ”embroyo till ett 

samhälle”(Biesta, 2011. s. 97). Det ska inte finnas någon kvalitativ skillnad mellan en skola och ett 

samhälle då dessa bör vara demokratiskt organiserade (Biesta, 2011 s. 95). 

        Inom skolan så menar Dewey att undervisning måste integrera elever för att stärka deras 

kunskaper och karaktär. Elevers talan är minst lika viktig som lärarens för ett bättre utbyte med 

erfarenheter, tankar och åsikter. Med detta vill Dewey påpeka hur viktig demokratin är inom 

undervisningen där det både ska handla om att bidra till undervisningen och lektionerna samt ta 

kunskap från den. Att låta demokrati vara en stor del av skolan och undervisningen bidrar till en 

större delaktighet bland elever menar Dewey (Dewey, 2003). Utifrån detta vill vi ta reda på om 

elevers uppfattningar och erfarenheter kring deras inflytande i skolan, att det får vara med och 

påverka undervisningen såsom Dewey säger samt det som står utryckt i skolans demokratiuppdrag.  

Skolans demokratiuppdrag vilar på samhällets demokratiska värderingar där yttrande- och 

tryckfrihet ingår i Sveriges demokratiska grundlag. Enligt Dewey ska detta finnas med i skolans 

undervisning. Deweys mål med skolan är att elever ska sträva efter frihet, trygghet och jämlikhet 

och känna att man tillsammans ska sträva till att förbättra samhället till det bättre (Dewey, 2003). 

Att använda oss av Deweys begreppsdefinition av demokrati hjälper oss med en komplettering för 

Dahl där vi tydligare kan koppla Deweys definition till elevers förställningar och erfarenheter till 

samhällskunskapsundervisningen och demokrati i samhället i stort.  

        Skolans demokratiuppdrag speglar Deweys syn om demokrati. Det ska finnas en möjlighet 

för elever att integrera och påverka undervisningen. Skolan ska vara en trygg plats för att yttra sina 

åsikter och tankar. Känner eleverna att det blir tillräckligt hörda och sedda i skolan? Får eleverna 

vara med och besluta och bestämma över deras skolgång så som Dewey menar är viktigt för 

elevernas delaktighet och förståelse kring demokrati. Detta kommer vi vidare att konkretisera i 

analysdelen i resultatkapitlet.  
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Tidigare forskning 

Med en bakgrund från Skolinspektionens granskning från 2012 så kommer denna del lyfta fram 

tidigare forskning som gjorts angående demokrati inom samhällskunskapsämnet, främst kopplat 

till gymnasienivå. Detta för att avgöra hur studien kan bidra till befintlig eller framtida forskning, 

även att kunna lokalisera specifikt den kunskapslucka som studien ämnar rikta in sig mot.  

        I Anders Bromans (2009)  doktorsavhandling ”Att göra en demokrat?”  undersöker han i vilken 

utsträckning skolans undervisningen om demokrati har och hur denna kan påverka elevers 

förståelse och åsikter kring demokrati. Syftet för denna studie lyder som följande ”att bidra till 

förståelse om den demokratiska socialisationsprocessen och särskilt den betydelse som skolan kan 

ha i denna process” (Broman, 2009 s. 15). Studien består av en undersökning om demokratiska 

värderingar,  demokratiska institutioner och demokratiska auktoriteter som genomförts på 318 

gymnasieelever vid två olika tillfällen. Det första tillfället för undersökningen gjordes vid kursstart 

av samhällskunskap A och det andra undersökningstillfället var vid slutet av kursen. Metoden som 

användes för att mäta undersökningens förändring bestod i form av en empiriskt undersökning av 

både enkäter och intervjuer. Studien har framför allt utgått från en kvantitativ metod där enkäter 

skickats ut till svenska gymnasieelever, men för att få ett bredare underlag och förståelse för 

elevernas enkätsvar har Broman även använt sig av lärarintervjuer. Målet med intervjumetoden var 

att få fram lärares uppfattningar om skolans demokratiuppdrag och deras inställning till det, för att 

kunna använda det som hjälp vid kategorisering av enkätsvaren (Broman, 2009 s. 86). Det antogs i 

studien att skolan och dess undervisning ses som en allmän demokratisk socialiseringsagent, men 

resultatet menar på att undervisningen om just politik och demokrati inte påverkar eller har ett 

särskilt stort inflytande på gymnasieelever. Resultatet av studien visar också på att elevernas 

genomsnitt av utveckling och förändring i processen om demokrati mellan det två 

undersökningarna var låg. Demokrati och dess socialiseringsprocess är svår att förstå sig på och 

denna studie stödjer denna aspekt (Broman, 2009 s. 222).  

        Cecilia Arensmeier (2010) har skrivit i sin avhandling  ”The democratic common sense. Young 

Swedes’ understanding of democracy – theoretical features and educational incentives” om hur 

elever från både grundskolan och gymnasiet uppfattar demokrati. Detta har undersökts genom 10 

fokusgruppsintervjuer från 2003. Deltagarna i studien utgjorde två ålderskategorier, 14-15-åringar 

från årskurs 8 och 9, samt 18-19-åringar som gick sista året i gymnasiet (Arensmeier 2010, s. 200).                  

        Resultatet från studien visar att elevernas demokratiuppfattningar ligger i linje med den 

vedertagna uppfattningen angående demokrati, man finner inga spår av några speciella utstickande 

uppfattningar. Svaren som framkom i intervjuerna om demokrati var väldigt enhälliga inom 
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grupperna också. Det mest framträdande teman som framkom i intervjuerna var rösträtt och 

yttrandefrihet, där eleverna var mycket inne på att öka antalet folkomröstningar. Jämlikhet är ett 

begrepp som också diskuterades under intervjuerna, men Arensheimer nämner samtidigt här att 

just ordet jämlikhet i princip aldrig uttrycktes i intervjuerna. Detta kan tolkas som att innebörden 

kan tas för givet av unga i Sverige eller att begreppet inte är tydligt formulerat i skolorna. Ett annat 

viktigt resultat som kan kopplas till skolornas demokratiuppdrag är att eleverna inte ser själva skolan 

som en demokratisk arena, utan i stället beskriver de skolans utbildningssystem som en välbehövlig 

utbildning som utrustar eleverna med kunskap om demokrati. Dessa kunskaper menar eleverna att 

de kommer behöva senare i livet efter deras skolgång. Detta ser Arensmeier som ett misslyckande 

av skolorna gällande deras demokratiuppdrag, att eleverna inte ser hur demokratin är kopplad till 

skolverksamheten (Arensmeier 2010, s. 216). 

        I en annan studie så undersöker Vilgot Oscarsson (2005) kunskaper om attityder som elever 

i årskurs 9 har om demokrati och politik. Undersökningen är baserad på cirka 2000 enkätsvar från 

elever i årskurs 9 år 2003. Vidare ses urvalet som representativt för år 9-elever 2003. Resultatet i 

denna visar på att eleverna i årskurs 9 inte når upp till skolans demokratiuppdrag gällande kunskaper 

och förståelse för demokrati och speciellt den svenska parlamentariska demokratin. När det 

kommer till elevernas möjligheter att få påverka undervisningens innehåll, läromedel och prov så  

når detta inte heller upp till skolans vision utifrån de styrdokument som finns.  Däremot så menar 

eleverna att deras klassrumsklimat är bra och att de har goda relationer med till sin SO-lärare som 

respekterar allas olika åsikter. De förklaras också att eleverna är mer engagerade i samhällsfrågor 

än vad tidigare nationella utvärderingar visat. Men överlag så påvisar resultatet i denna 

undersökning att SO-undervisningen inte har lyckats att uppfylla sitt demokratiuppdrag genom att 

förse eleverna med tillräckligt med demokratiska kunskaper (Oscarsson 2005, s. 82)  

Problemdiskussion  

Utifrån skolinspektionens (2012) granskning där det framkom att grundskolelärare saknade en 

gemensam hållning till skolans demokratiuppdrag går det att förstå att detta kan komma att bli ett 

problem för eleverna i undervisningen. Överlag så finns det inte mycket forskning till hur elever 

uppfattar skolans demokratiuppdrag och demokratibegreppet, särskilt inte gymnasieelever utifrån 

en samhällskunskapsdidaktisk forskning. Men den forskning som gjorts, som här ovan har 

redovisats, tenderar att ha en gemensam nämnare och det är att skolans demokratiuppdrag ses som 

svårtolkat och att detta bidrar till att skolan ses brista i att uppfylla sitt demokratiska uppdrag. Som 

ett vidare begränsat bidrag inom denna forskning så kommer denna studie att undersöka hur 
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gymnasieelever från en skola i Uppsala har för förställningar om just skolans demokratiuppdrag 

och om skolan därigenom uppfyller sitt demokratiska uppdrag.  
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Metod 

I detta kapitel kommer metoden som ligger till grund för studien att redovisas i form av deltagare, 

genomförande, urval, analysmetod samt etiska aspekter.  

Kvalitativ intervjustudie  

För att besvara studiens frågeställningar har vi valt kvalitativa intervjuer som forskningsdesign. I 

en kvalitativ intervju är intervjuerna sällan strukturerad då man främst är ute efter respondenternas 

generella uppfattningar och dess egna erfarenheter och synsätt . Med kvalitativa intervjuer är vi 

framförallt intresserade av deltagarnas ståndpunkter och deras djupare resonemang. I denna form 

av intervju är det vanligt att intervjuerna blir väldigt olika då det lätt tar olika vändningar eftersom 

intervjun speglar på respondenternas svar där följdfrågor kan ställas. Forskningsstudien kan därför 

få ett annat fokus om viktiga och intressanta frågor dyker upp under själva intervjuerna (Bryman 

2012 s. 344). 

        Det finns olika typer av kvalitativa metoder och intervjuer. I denna studie har vi valt att 

använda oss av fokusgruppsintervjuer i en semistrukturerad form då vi är intresserade av att studera 

elevers uppfattningar, erfarenheter och förståelse kring demokrati (Kvale & Brinkman, 2014 s. 

191). I en semistrukturerad intervju utgår forskaren ofta från specifika teman. Denna studiens 

teman är följande: skoldemokrati, samhällskunskapsundervisningen och samhället. Dessa teman 

kommer att beröras i varje intervju men respondenterna får därmed en stor frihet till att besvara 

frågorna utifrån sina perspektiv och synsätt (Bryman 2012, s. 415).  

Fokusgrupper och dess genomförande 

Metoden för fokusgruppsintervjuer innebär att det är flera respondenter som blir intervjuade 

tillsammans i grupp ut efter en ett ämnesområde eller ett visst tema. Fokusgruppmetoden har på 

senare dagar använts flitigt i samhällsvetenskapliga undersökningar. Med en fokusgrupp ligger 

intresset i hur deltagarna i intervjun diskuterar en fråga tillsammans för att på så vis se hur 

respondenterna reagerar på andras åsikter och utefter det utgå från ett samspel som uppstår inom 

gruppen. En deltagare i en fokusgruppsintervju kan svara på ett visst sätt på en fråga men kan utöka 

sitt svar, få in fler perspektiv och modifiera svaret genom att lyssna på resterande i gruppen. Är 

man intresserad av många olika åsikter inom ett ämne eller ett tema är därför fokusgruppsintervjuer 

att föredra. När man utför en fokusgruppsintervju blir det också tydligt vilken fråga inom ämnet 

som är viktigast, detta beror på deltagarna eftersom forskaren måste överlåta en del av kontrollen 
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till respondenterna. Detta är just det mest centrala med fokusgruppsintervjuer då man vill åt 

respondenternas uppfattningar och erfarenheter som respondenterna bär på. Det är vanligt att det 

blir diskussioner och ifrågasättande kring respondenternas åsikter och tankar, vilket innebär att 

studiens resultat kan utgå från realistiska svar eftersom respondenterna kommer att reflektera över 

sina åsikter och få in andra synvinklar (Halkier 2010 s. 7 - 8).  

        Inför varje fokusgruppsintervju så förklarade vi vad som var tänkt med denna intervju, hur 

en fokusgruppsintervju går till och varför vi just ville intervjua eleverna som var med. Vi förklarade 

också att deltagarna bara behövde svara på det dom ville samt att intervjun skulle vara helt 

konfidentiell och deltagarna skulle förbli helt anonyma. Detta för att få deltagarna att känna sig så 

trygga som möjligt, och skapa en avslappnad och bekväm miljö innan vi satt igång med frågorna 

(Dahlin-Ivanoff, 2017, s. 87 - 88).  

        Vidare så genomfördes dessa fokusgruppsintervjuer utifrån den blandade trattmodellen som 

Halkier (2010, s. 39) förklarar. Denna modell handlar om att man vill ha en tydlig styrning i vad 

man vill ta upp men samtidigt också försöka öka ge stor plats till deltagarnas interaktioner med 

varandra. Halkier förklarar att man här vill starta öppet och avsluta samtalen med en stramare 

styrning.  Eftersom vi har tre olika teman, skoldemokrati, samhällskunskapsundervisningen och 

demokrati i samhället,  som vi vill ta upp med eleverna så är vi tydliga att förklara vad var och en 

av dessa teman handlar om innan vi inleder diskussionen, även när vi avslutat en diskussion om ett 

tema och väljer att gå in i nästa så är vi tydliga att förklarar detta. I början av varje tema så försökte 

vi därför släppa ordet fritt för deltagarna i varje fokusgrupp för att sedan se till så att alla våra frågor 

blev ställda och eventuella följdfrågor innan vi gick vidare till nästa tema. För att säkerställa detta 

så hade vi inför intervjuerna förberett en intervjuguide som vi kunde utgå från. I denna 

intervjuguide så hade vi skapat dessa tre olika teman med en del frågor och tänkta följdfrågor till 

(Se bilaga 1). Frågorna formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar för att göra det 

möjligt för oss att komma fram till svar på dessa (Bryman, 2012, s. 419). Som nämndes tidigare så 

ville vi att gruppdeltagarna skulle integrera med varandra och på så sätt göra diskussionen så livlig 

som möjligt, och vi använde därför endast intervjuguiden som ett stöd och var beredda på att 

komma på nya följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden. För att vidare underlätta vår analys 

av elevernas svar så frågade vi innan vi började om det var okej att spela in samtalen. Då samtliga 

elever tyckte det var okej så blev så också fallet.   

Urval av deltagare  

Vi har genomfört fyra stycken fokusgruppsintervjuer på en gymnasieskola i Uppsala. Urvalet gick 

till på så sätt att vi kontaktade en del olika gymnasieskolor i Uppsala och frågande om vi kunde 
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komma till deras skola och intervjua elever. Då vi endast fick svar från en skola så fick vi därmed 

nöja oss med det. Detta kan då ses som ett explorativt urval. Denna typ av urval används ofta i 

småskalig forskning som använder sig av kvalitativ data. Tanken med ett explorativt urval är att 

kunna få intressanta insikter och uppfattningar från respondenterna inom ämnet som 

nödvändigtvis inte går att generalisera till populationen (Denscombe, 2016 s. 63 – 64).  I detta fall 

då vi endast intervjuat elever från en skola så blir det viktigt att belysa de resultat vi kommit fram 

till angående studiens syfte,  utan att direkt generalisera dem till målgruppspopulationen. Vidare så 

går det även att koppla in både ett icke-sannolikhetsurval samt ett bekvämlighetsurval i denna 

studie. Ett icke-sannolikhetsurval kan mycket väl användas då studiens syfte är att uppnå explorativt 

urval, eftersom man då vill väljer deltagare utifrån saker som går att koppla till deras erfarenheter 

(Denscombe s. 65). Denscome (2016, s. 77) beskriver även något som han kallar för 

bekvämlighetsurval. Denna typ har också använts i denna studie. Bekvämlighetsurvalet handlar 

således om att forskaren bygger sitt urval på bekvämlighet, det första som kommer till hands. I vårt 

fall då vi varken hade tid eller resurser att höra av oss till andra skolor i några andra städer än 

Uppsala, så fick vi därför nöja oss med den enda skolan vi fick svar från.  

Etiska aspekter  

Etiska aspekter är något som framkommer inom all forskning. Det finns speciellt fyra principer 

som all forskning bör beakta. (Halkier 2010 s. 60)  Vi har i vår studie utgått från dessa etiska 

principer. Bryman (2012, s. 131 – 132) förklarar dessa principer vilka är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att de 

respondenter som väljs ut inför en undersökning har rätt till att veta vad meningen och syftet med 

undersökningen är för något. Vidare ska respondenterna själva få bestämma över sin medverkan 

som samtyckeskravet handlar om. Då alla respondenter i denna undersökning var över 15 år så 

behövdes därför inget samtyckeskrav från någon vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2017). 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ska förbli helt anonyma och deras uppgifter ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Till sist så får alla uppgifter som samlas in om 

respondenterna endast användas för forskningsändamålet, som nyttjandekravet handlar om.  

Analys av intervjuerna  

En transkribering av fokusgruppsintervjuerna genomfördes först för att lättare kunna analysera 

resultatet från dessa. En transkriberingen innebär att man ordagrant skriver ut sina intervjuer i 

skriftlig form (Denscombe 2016, s. 385). Vidare beskriver Denscombe att transkribering av 
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intervjuerna är en väldigt värdefull del av forskningen eftersom man då kommer i ”närkontakt” 

med datan. Vi får i och med detta en form av data som också är mycket lättare att hantera än bara 

själva ljudupptagningen. När vi sedan transkriberat vårt material har vi vidare utgått från en 

interoperativ fenomenologisk analys (IPA). Back & Berterö (2015 s. 153 – 155) förklarar att denna 

analysmetod delas upp i fyra olika steg under analysen. I vår analys av de genomförda intervjuerna 

har vi därför utgått från dessa steg. Efter att vi då transkriberat våra genomförda intervjuer började 

vi med steg ett som är att noga läsa igenom varje transkription av varje intervju och föra 

anteckningar av våra första reflektioner. Som vi varit inne på tidigare så hjälpte detta oss att få en 

god förståelse över vårt insamlade material. Steg 2 och 3 handlar sedan om att identifiera olika 

teman går att koppla till sitt material. Det förklaras att i steg 2 så ska man dela in sitt material i 

småskaliga teman, medan man i steg 3 finner mer övergripande teman, huvudteman som man sedan 

använder till att klumpa ihop de småskaliga. Då vi hade redan innan intervjuerna hade förutbestämt 

tre olika huvudteman så blev det lätt att identifiera dessa, fokus lades i stället då på att försöka hitta 

olika underteman till våra huvudteman. I steg fyra så ska då detta sammanfattas där man då kopplar 

olika citat till de olika under- respektive huvudteman och vidare tolkar detta i form av en 

beskrivning. Denna sammanfattande del återfinns nedan i kapitlet resultat och analys.   

Presentation av deltagare  

I studien deltog totalt 11 elever i fyra olika fokusgrupper. Samtliga elever gick i samma 

gymnasieskola i årskurs 2. En friskola i centrala Uppsala. Tre av fyra fokusgrupper gick i 

högskoleförberedande gymnasieprogram i företagsekonomi eller samhällsvetarprogrammet medan 

den fjärde gruppen gick ett yrkesförberedande gymnasieprogram. De högskoleförberedande 

fokusgrupper får mer samhällskunskapsundervisning än den fjärde fokusgruppen där 

samhällskunskap inte ingår i lika stor utsträckning.  

 

Arbetsfördelning  

Denna uppsats har skrivits gemensamt mellan oss författare. Detta innebär att vi båda har varit 

lika delaktiga inom alla uppsatsen delar, med allt från att bidra med text till att komma på 

lösningar och idéer till uppsatsen.  
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Resultat och analys 

I det här kapitlet undersökes gymnasieelevernas föreställningar om och erfarenheter av skolans 

demokratiuppdrag. I kapitlet presenteras resultat och analyser utifrån fokusgruppsintervjuerna. 

Alla intervjuer har behandlat tre olika teman: Skoldemokrati, samhällskunskapsundervisning och 

demokrati i samhället. Elevernas svar kommer först att redovisas utefter dessa olika teman med 

tillhörande underkategorier. Därefter kommer en sammanfattande analys som genomförts med 

hjälp av våra teoretiska utgångspunkter. Denna sammanfattande analys om varje tema har som 

mål att besvara våra första tre frågeställningar: 

Vilka föreställningar och erfarenheter har gymnasieelever om skoldemokrati? 

Vilka föreställningar och erfarenheter har gymnasieelever om demokrati i samhällskunskapsundervisningen? 

Vilka föreställningar och erfarenheter har gymnasieelever om demokrati i samhället? 

Tema 1, Skoldemokrati 

Detta första temat är ämnat för att besvara studiens första frågeställning ”Vilka föreställningar och 

erfarenheter har gymnasieelever om skoldemokrati”.  Först redogörs det för elevernas skoldemokratiska 

inslag följt av deras inkluderande och inflytande i skolan. Därefter redovisas deras reflektioner kring 

att uttrycka sina åsikter.   

Skoldemokratiska inslag 

Med skoldemokratiska inslag så menas olika typer av hjälpmedel som eleverna kan använda sig av 

för att utöva sin makt och påverka olika beslut inom skolan. I frågan om vilka typer av dessa 

skoldemokratiska inslag elevernas skola har så förklarade samtliga elever att de har en elevkår och 

något de kallar för elevambassadörer. Angående elevkåren så förklarade eleverna att man frivilligt 

får gå med i den och att det är ungefär två personer från varje klass som är med. Elevambassadörer 

fungerade på likande sätt men var väldigt nystartat så eleverna hade inte så mycket information om 

detta.  Även elevkåren var ett nystartat moment men eleverna kunde uttrycka sig mer om vad detta 

innebar. De förklarade att under varje mentorstid, som var en gång i veckan, fick elevkårens 

representanter skriva ner elevernas åsikter som sedan framfördes när alla olika representanter från 

elevkåren träffades. Dessa åsikter kunde beröra allt från skolans mat till klassrumsmiljön. Eleverna 

gav vidare några exempel på saker som de lyft fram till elevkåren som också hade implementerats. 

Dessa var då att de nu hade fått ett matkort så de inte behövde äta i skolmatsalen, de hade fått 

skolan att köpa in nya datorer till eleverna samt ny möblering till klassrummen. Överlag så var 

eleverna positivt inställda till elevkåren, att den finns är en bra sak,  men hur den fungerade var det 
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lite spridda åsikter kring mellan eleverna. Här berodde det mycket på hur väl elevernas åsikter som 

inte var med i elevkåren fick bidra med sina åsikter och synpunkter. I frågan om eleverna som inte 

var med i elevkåren får vara med och bidra med sina åsikter höll de flesta elever med varandra.  

Eleverna i grupp 1, 3 och 4 hade liknande inställning här och menade att representanterna tog upp 

deras åsikter.  

 

Grupp 1, elev 1: ”Men dom (representanterna) representerar ju våra röster också så 

vi kan komma med förslag till dom om vi vill, om vi vill ändra på någonting”. 

Grupp 3, elev 2: ” Ja dom lyfter våra synpunkter, det dom gör är mycket utifrån vad 

andra elever tycker skulle jag säga”.  

 

 

I grupp 2 fanns det en annan åsikt angående frågan om elevkårens åhörande kring alla elevers 

åsikter och en elev här var inne på att elevrådet inte inkluderar och frågar om de andra elevernas 

åsikter.  

 

Grupp 2, elev 2: ”Elevkåren är en bra grej, dock så tas det inte upp så mycket vad 

eleverna tycker”.  

 

Trots att grupp 2 och 3 går i samma klass så hade de lite olika syn hur elevkåren fungerar och hur 

eleverna inkluderas i denna.  Det bör också nämnas att en elev i grupp 2 var ordförande i elevkåren. 

Denna elev menade då att eleverna inte är villiga att dela med sig av sina åsikter och därmed kanske 

det känns som att dom inte blir inkluderade. De andra två i grupp 2 höll i viss mån med om detta, 

och  gruppen kom sedan överens  om att det inte borde vara elevkårens uppgift att inkludera 

elevernas åsikt utan den uppgiften borde ligga på lärarna i stället.  

 

Grupp 2, elev 3: ”Ja att dom frågar vad vi tycker, alltså lärarna då, jag tycker lärarna ska ta 

det ansvaret och inte elevkåren det är inte deras grej liksom”   

Grupp 2, elev 2: ”Jag tycker elevkåren ska hålla i engagemang och göra skolan rolig medan 

det är mer lärarnas uppgift att låta oss påverka vad som händer”. 

 

Gruppen enades till slut här och kom fram till att elevkåren ändå fungerar på ett bra sätt och att 

den är ett viktigt skol demokratisk inslag i skolan. I detta höll samtliga elever med varandra och 

förstod tydligt meningen varför elevkåren och elevambassadörerna fanns, samtidigt som de förstod 

den demokratiska kopplingen i dessa. De menade att det var viktigt med olika typer av 
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skoldemokratiska inslag, då eleverna inom detta känner att det blir lättare att få ett inflytande och 

lyfta deras egna åsikter än om det inte skulle finnas.  

 

Grupp 4, elev 3: ” Så det är bra att det alltid är typ två tre stycken från varje klass, 

men ja så här alla går inte samma linjer och att man kan ta hänsyn till alla klasser, så 

det är bra att få med olika vinklar från varje klass”.  

 

I övrigt så var det inga speciella demokratiska inslag som eleverna saknande på deras skola. De var 

nöjda med elevkåren och kände att de genom denna fick sina åsikter hörda. I sin helhet var eleverna 

som sagt nöjda med elevkåren men det som eventuellt skulle kunna förbättras var tillgängligheten 

att kunna uttrycka sina åsikter till elevkårens representanter.  

Inkluderande och inflytande i skolan  

Eleverna fick också diskutera kring hur mycket inflytande dom får i skolan samt hur inkluderade 

och trygga dom känner sig. Flera av eleverna  lyfter upp sin skola som en trygg plats där dom får 

vara med och bidra med sina åsikter. Angående inflytandet och inkludering så lyfte eleverna upp 

elevkåren som förklarats ovan, men de förklarade också att skolan ofta skickade ut enkäter och på 

så sätt gav eleverna chanser att däri uttrycka sina åsikter om undervisning och skolmiljön.  Rektorn 

var ofta på plats i skolan och tillgänglig för att prata med eleverna. Detta bidrog till denna känsla 

av inkludering, inflytande och trygghet . Eleverna jämförde också deras nuvarande skola med sina 

tidigare erfarenheter från högstadiet.  

 

Grupp 3, elev 1: ” Denna skola lyssnar ändå mer än vad min förra gjorde, man känner 

sig mer inkluderad och man får större inflytande nu”.  

 

Att eleverna nu tyckte att de blir mer inkluderade än i deras högstadieskola var en gemensam 

nämnare bland eleverna. Miljön bland eleverna och lärare kändes också tryggare nu i gymnasiet än 

deras högstadieskola. Eleverna förklarade att en anledningen till detta skulle kunna vara att nu på 

gymnasiet får man välja mer fritt vilken skola och program man vill läsa. Vidare var eleverna inne 

mycket på att det är viktigt att de just känner sig inkluderade och trygga i skolan, och att de får vara 

med och påverka sin skolgång. Alla elever ska känna sig bekväma att gå till skolan och befinna sig 

i den.  Det var inte heller någon av eleverna som uttryckte några speciella  brister i deras inflytande 

och inkludering i sin skola. En framgång till detta som många av eleverna lyfte fram var att deras 

skola var liten och det blir därför lättare att känna sig inkluderad.   
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Grupp 2, elev 1: ” Ja vill man ha förändring så går det eftersom det är en sån liten 

skola, man får en känsla av att alla känner alla och det känns tryggt”.  

Grupp 4, elev 2: ”Vi är ju inte så många så man kommer ganska nära lärare så dom 

lär känna en på riktigt.  

 

En elev från grupp 4 hade gått på en annan gymnasieskola tidigare och sa följande om denna:  

 

Grupp 4, elev 2: ”Jag gick på en annan gymnasieskola tidigare, det var en stor skola, 

stora aktiviteter, dom hade också elevråd men det kändes svårare där att påverka just 

för att det var en så stor skola”.  

Uttrycka sig inom olika områden    

Till sist inom detta tema så fick eleverna svara på om dom känner att de kan uttrycka sina åsikter 

inom alla områden, eller om det finns situationer eller ämnena de känner att de inte kan uttrycka 

sig inom. Även här så framkom aspekten av att det är en liten skola och därmed har man bra 

relationer med både lärare och elever. Eleverna hade bland annat diskuterat mycket politik nu inför 

det senaste valet och då hade det blivit en del diskussioner då inte alla hållt med varandra, men 

samtidigt så såg eleverna vikten av att alla skulle  kunna få uttrycka sina åsikter och att det var någon 

av dessa elever som kände att det inte kunde uttrycka just sin åsikt. Det var speciellt de elever som 

gick ett högskoleförberedande program som var inne på detta spår.   

 

Grupp 2, elev 1: ”Vi går också i en småklass vilket gör att många är väldigt engagerade 

i samhället och politik, och det är på ett sätt kul att få bry sig och det blir väl också när 

folk har så starka åsikter liksom nästan debatt i klassrummet men det blir kul för att 

det är bra på att öva på, ibland kanske det blivit för mycket men det är samtidigt viktigt 

att alla får uttrycka sina åsikter”.  

 

Gällande om eleverna känner att de kan uttrycka sin åsikter och prata om alla områden även 

med lärarna så höll de flesta elever med. Det var grupp 3 som menade att de ibland känt att 

de måste anpassa sig lite efter vilka lärare de pratar med.  

 

Grupp 3, elev 2: ”Det beror nog på vilken lärare det är  vissa är lite känsliga 

medan vissa kan man säga vad man vill till.” 

Grupp 3, elev 3: ”Det beror också på vilken relation man har till läraren, man 

har bättre relation till andra och då kanske det bara känns så. Sedan känner jag 
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att jag kan prata om allt med alla lärare men att svaren kanske blir lite 

annorlunda.” 

 

Dessa situationer handlar främst om undervisningen i klassrummen. Vissa lärare inkluderar 

eleverna mer i undervisningen än andra och då känner eleverna att de inte kan uttrycka sig på 

samma sätt just till alla lärare. Samtidigt menar eleverna att detta inte ses som något problem då det 

är en helt naturlig process. Så enligt eleverna fanns det inga speciella områden som de inte kunna 

uttrycka sina åsikter. Det fanns en allmän god relation på skolan och för eleverna var det viktigt att 

just kunna få uttrycka sina åsikter om alla områden utan att någon ska ta illa upp.  

Sammanfattande analys  

Gällande elevernas föreställningar och erfarenheter angående skoldemokrati går det först att 

konstatera en väldigt gemensam inställning till denna. Som belystes i bakgrundsavsnittet så handlar 

skolans demokratiuppdrag gällande skoldemokrati mycket av att ge elever inflytande, delaktighet 

och gemenskap inom skolverksamheten. Angående det så förklarade eleverna skoldemokratin som 

en del av deras delaktighet av att kunna påverka deras skolgång genom att alla ska få kunna uttrycka 

sina åsikter, och detta såg eleverna som något viktigt och en självklarhet. Detta går också i samma 

linje som  Dewey (1948, s. 23) lyfter fram, att varje elev ska få vara med och påverka sin skolgång. 

Eleverna förklarade vidare deras skoldemokratiska inslag i skolan och lyfte då bland annat upp att 

dom har en elevkår. Elevkåren ska bidra till en delaktighet och inkludering förklarade eleverna, och 

sågs även denna som ett viktigt inslag i skolan. Angående elevkåren så uppfattade eleverna denna 

lite annorlunda just kring deras egna inflytande. De allra flesta eleverna upplevde dock att de blev 

inkluderade och fick deras åsikter hörda genom elevkåren och hade inga speciella invändningar på 

den.  

        Dahls fem kriterier som en demokratisk process måste uppleva för att få kalla sig demokratisk 

går här att koppla vidare till elevernas syn på skoldemokratin, om skoldemokratin kan ses som 

demokratisk. Det första kriteriet som Dahl benämner jämlikhet i beslutsproceduren, når 

skoldemokratin upp till. Eleverna förklarade att de har ett bra inflytande över skolan och om de 

vill framföra sina åsikter så finns det alltid möjlighet till detta. De förklarade också vikten av att alla 

ska få rätt till att uttryck sina åsikter utan att behövas påverkas av någon. Denna del uppfyller då 

Dahls tredje kriterium som handlar om att eleverna ska ha en möjlighet av att kunna bilda sina egna 

uppfattningar och kunna respektera allas åsikter. Vidare i det andra kriteriet som handlar om 

effektivt deltagande, att alla elever ska ha lika stora möjligheter att få uttrycka sina åsikter. Kring 

detta så upplevde eleverna överlag att skoldemokratin uppfyller detta krav. Samtidigt så fanns det 

en del elever som tyckte att elevkåren kunde bli bättre på att inkludera elevernas åsikter och 
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framföra dessa. En viss bristning kan därmed ses angående just elevkåren kopplat till Dahls andra 

kriterium. De flesta elever såg dock inte detta som ett problem och lyfte fram en del saker som 

elevkåren framfört från åsikter från elever, och som också blivit till verklighet inom skolan. Detta 

kan då ses som ett uppfyllande av Dahls fjärde och femte kriterium. Dessa två handlar om att det 

är eleverna som ska få styra vilka frågor som ska tas upp och vidare att dessa frågor sedan också 

implementeras i skolan. Utifrån detta kan vi då se att skoldemokratin uppfyller för det mesta Dahls 

fem kriterium och att därmed få kalla sig demokratisk.  

Tema 2, Samhällskunskapsundervisningen  

För att besvara uppsatsens andra frågeställning ”Vilka föreställningar och erfarenheter har gymnasieelever 

om demokrati i samhällskunskapsundervisningen” har vi i detta temat om 

samhällskunskapsundervisningen samlat in information från eleverna där de resonerat och förklarat 

hur de upplever ämnet samhällskunskap rent generellt. Vi behandlar elevers kunskaper från 

undervisningen i samhällskunskap, deras uppfattning om ämnet och deras inflytande kring 

lektioner och kursplaner. 

Vad eleverna lärt sig i samhällskunskapen  

I de två grupperna med samhällskunskapselever och i gruppen med elever från företagsekonomi  

har det läst lika mycket samhällskunskap, 100 poäng/ kurs. Största fokus på demokrati var i årskurs 

1 där eleverna främst fick kunskaper om vad demokrati är. Eleverna fick skriva en uppsats kring 

ämnet för att på så sätt införskaffa grundläggande kunskap om värdet av folkstyre. De har också 

fått lära sig om olika statsskick och jämförelser utifrån demokrati. I och med valet i höstas menar 

flera elever att extra stort fokus legat på frågor om just politik och demokrati i 

samhällskunskapsundervisningen. I årskurs två ligger demokrat i fokus mycket på Sverige och 

Sveriges statsskick, medan dom sedan i trean kommer prata mer om demokrati globalt. Ju mer 

eleverna diskuterade om demokrati desto mer insåg dom att demokratinslaget i undervisningen 

finns nästan överallt. Vilket bekräftar vikten av kontinuerlig undervisning av demokrati på olika 

plan för största möjliga förståelse.  

 

Grupp 3, elev 3: ”Ja varenda gång vi har något nytt så nämns demokrati.” 

 

Grupp 2, elev 2: ” Man har lärt sig mycket mer än vad man kunde innan. Vi har gått 

igenom det grundläggande så jag tycker vi haft väldigt mycket  och tillräckligt med 

demokrati i samhällskunskap.” 



 

 27 

 

I den yrkesförberedande gruppen är samhällskunskapsundervisning i betydligt mindre fokus då de 

i tvåan endast läser en 50 poängskurs i samhällskunskap. Undervisningen var då framförallt kopplad 

till 2022 års politiska val. För ytterligare undervisning behöver elever lägga till samhällskunskap 

själva om dom vill läsa vidare. Endast en av de tillfrågade eleverna från denna grupp planerade att 

lägga till samhällskunskap. Troligtvis har detta att göra med att eleverna på yrkesförberedande 

programmet inte planerar vidare studier på universitetsnivå som i många fall kräver mer poäng i 

ämnet.  

Uppfattning om samhällskunskapsämnet  

Eleverna var generellt positivt inställd  till samhällskunskapsundervisningen, i synnerhet då i 

högskoleförberedande klasserna. Samtliga elever menade att samhällskunskap var ett viktigt ämne 

och en del av eleverna förklarade även att de just var deras favoritämne. Ett viktigt ämne både 

utifrån sig själva men också för samhället. Framförallt lyfte eleverna vikten av 

demokratiundervisningen. Så på frågan ”varför är demokratiundervisningen viktigt?” svarade 

elever: 

 

Grupp 1, elev 2:  ”För att få veta vilka rättigheter vi har… (…) för att förstå att vi 

också har rätt att få påverka samhället, att alla ska få det. Tycka, tänka och säga vad 

man vill och känner.” 

 

Eleverna var även överens om att vi lever i en demokrati och därför är det viktigt att vi förstår hur 

samhället ser ut, hur vi kan påverka det och framförallt hur vi ska förstå oss på demokrati. Det är 

viktigt att lära sig om demokratin för sina rättigheter och skyldigheter men också för att kunna 

behålla vår demokrati och leva i det samhälle vi gör idag. Att lära sig om demokrati leder också till 

att eleverna och ungdomarna lär sig att uppskatta det, att man lever i ett bättre samhälle med 

demokrati vilket kan bidra med att man vill upprätthålla den i stället för att så lätt ta demokratin 

för givet.  

 

Grupp 2, elev 1  ”Ja för om m an inte lär sig om det så är det vårt och behålla den 

och det är ju bra att demokratin är viktigt för att alla ska gå synas och höras det är ett 

bra sätt att alla ska få en chans att få tycka till i samhället annars blir det diktatur att 

lära sig om demokrati är ett sätt att få behålla den Vi som är ungdomar nu det är vi 

som senare ska styra samället så därför är det viktigt”.  
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Att lära sig om demokrati leder också till att eleverna och ungdomarna lär sig att uppskatta det, 

istället för att så lätt ta demokratin för givet.  

 

Grupp 3, elev 3: ”Dels är det viktigt att lära sig uppskatta att vi har demokrati och för 

att sen vi har ju också en del i demokratin och kring asså valet eller val och politik 

jätteviktigt att vi ska veta hur man ser saker från olika perspektiv.”  

 

Elevers inflytande kring lektioner och Kursplaner  

Inom samhällskunskapen och för övrigt i resten av ämnena i skolan finns det en kursplan som ska 

följas för elevernas lärande. Elever ska enligt skolverkets styrdokument om demokratiuppdrag 

tillåtas rätten till att kunna påverka undervisningen. Eleverna i det fyra grupperna var alla överens 

om att det är läraren som bestämmer innehållet (utefter kursplanen) men att eleverna får vara med 

och påverka lektionerna, så som upplägg och olika examinationer. Vissa av eleverna är inne på de 

skulle vilja ha ett större inflytande och påverka mer, men är samtidigt överens om att det finns vissa 

saker dom måste gå igenom och lära sig och har därför inte  riktigt makten av att kunna påverka 

själva ämnesområdena i stort, men däremot kunna påverka hur de olika områdena ska undervisas 

och examineras  

 

Grupp 1, elev 2: ” Läraren bestämmer vad vi ska göra men han frågar oss om vi vill 

börja med det eller sluta med det, eller hur vi ska bygga upp det för att det ska bli 

lättast för oss för att det ska bli mer produktivt.” 

 

Eleverna tycks också känna att det får mest inflytande i lektionsupplägg i just samhällskunskapen.  

 

Grupp 2, elev 2: ”Mest frihet med samhällskunskapslärare, han frågar ju så här hur 

ska vi göra. Läraren frågar oss mycket vad vi vill.”  

 

I skolans demokratiuppdrag står det att eleverna ska få vara delaktiga i planeringen av allt som sker 

i skolan, men det kan tänkas naturligt att det är i just samhällskunskapen detta lyfts mest då ämnet 

i sig lyfter begreppet demokrati i större utsträckning. Eleverna från den yrkesförberedande klassen 

känner dock att det dom fått påverka mest är ämnen som berör deras yrkesförberedande kurser.   

        Här ovan förklarades det att eleverna kände till att det finns vissa områden som dom måste 

följa.  Vi frågade då vidare om hur väl  de kände till vilka dessa områden är, vidare bestämt hur väl 

de känner till kursplanen för samhällskunskapsämnet. Detta för att se hur väl insatta eleverna är i 
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ämnet samhällskunskap och hur deras inflytande fungerar. Eleverna förklarade att de inför varje 

nytt moment går igenom kursplanen och om de skulle vilja skulle de med lätthet ta reda på vad 

som står i denna för att förstå betydelsen av vad dom läser. Vidare så är det en del elever som har 

en större förståelse av vad som står i kursplanen än andra. Det fanns inget speciellt mönster i vilka 

dessa elever var men det kan rimligtvis tänkas handla om motivation och intresse av det man läser.  

Sammanfattande analys 

För att demokrati i ett samhälle ska fungera krävs det att demokratin är av lika stor del i skolan. 

John Dewey menar på att det är ett krav att demokratin ska finnas i skolan där man som tidigt lär 

sig att utöva sina demokratiska rättigheter. Detta bland annat genom integration, delaktighet och 

medbestämmande i undervisning. Detta i sin tur leder till att stärka elevers kunskaper och 

karaktärer (Dewey,). Utifrån intervjuerna med eleverna kan vi tyda på att en delaktighet, inflytande 

och påverkan är en central del av undervisningen.  

         I alla ämnen ska elever ha denna rättighet att tillsammans med läraren vara med och utforma 

undervisningen. Utifrån de tillfrågade gymnasieeleverna i studien framkommer det dock att det är 

i framförallt samhällskunskapen som skolans demokratiuppdrag speglats och där eleverna får mest 

utrymme till delaktighet och integration. Utifrån elevernas svar förstår man att det framförallt 

handlar om helheten och de stora dragen kring undervisningens utformning som eleverna får 

påverka mestadels. Till exempel fördelning med föreläsningar under lektionerna, eget arbete, 

examinationer och eventuella pauser under lektionerna. Det mer detaljerande på vad som faktiskt 

ska läras ut är något som läraren gör mestadels själv då det finns krav att följa kursplanen så att alla 

elever får med sig de kunskaper som de förväntas. Detta går att koppla till Dewys syn om vikten 

av att lektioner både handlar om att bidra till undervisningen men också ta kunskap från den.  

        Att eleverna utrycker är en positivitet kring ämnet samhällskunskap i sin helhet skulle just 

kunna bero på att de känner att det tillsammans med läraren får vara med och bestämma, att elever 

blir uppmuntrade till att våga fråga och framföra sina åsikter, något som går under Dahls kriterier 

men framförallt i Deweys linje. Ett av skolans demokratiuppdrag är att utveckla elever till goda 

demokratiska medborgare vilket just sker om en lärare visar hur man är en bra demokratisk förebild, 

genom att uppmuntrar elever att våga ta för sig och ha åsikter i en demokratiskt riktlinje. Dewey 

menar att demokrati ska vara en stor del av skolan och undervisningen då det leder till större 

delaktighet bland eleverna, något som dessa gymnasieelever utrycker sig om kring just 

undervisningen i samhällskunskapen.  
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Tema 3, Demokrati i samhället och eget engagemang  

I detta avsnitt besvaras frågeställningen ”Vilka föreställningar och erfarenheter har gymnasieelever om 

demokrati i samhället?”. I detta avsnitt vill vi uppmärksamma elevers förståelse och uppfattningar 

kring demokrati. Hur ser eleverna på samhället och var får eleverna sin kunskap om demokrati 

ifrån?  

Uppfattningar om demokrati 

Demokrati är det styrelseskick samtliga elever i denna studie föredrar mest. Demokrati för eleverna 

handlar framförallt om mänskliga rättigheter, ens chans att få tycka, tänka och yttra sig samt att så 

många som möjligt ska få en chans till att synas och höras.  

 

Grupp 2, elev 1: ”Demokrati för mig är ju att så många som möjligt får chansen att 

synas och höras så mycket som möjligt och faktiskt få yttra sina åsikter i allt, tycker 

man något så ska man få säga det, oavsett om det är bra eller dåligt så ska man få 

säga det, det gör ju att alla blir så nöjda som möjligt, nu kan ju inte alla bli det. Men 

att så många som möjligt blir det är viktigt”.  

 

Grupp 1, elev 2: ”Men det är viktigt att man ska få säga vad man tycker och tänker, 

att det är en kränkning om man inte får göra det”.  

 

Samtidigt lyfts också en viss kritik mot den svenska demokratin bland eleverna. Två elever menar 

på att det borde vara mer direktdemokrati under vissa områden och omständigheter, och en annan 

elev menar att man kan bli skrämd av människors starka åsikter, när det yttrar sig så mycket, och 

detta framförallt i skolan. Det eleven dock kommer fram till är att det kanske inte är demokratin  i 

sig som skrämmer utan att  det snarare handlar om de enskilda individer som bidrar till grupptryck 

och får andra att säga eller rösta på något som det egentligen inte står för. En annan elev lyfter 

vikten av anonymiteten vad gäller sin egen röst, och menar att det har en betydelsefull mening i ett 

demokratiskt samhälle. Om man inte vågar stå upp för sina åsikter ska man ändå kunna göra det i 

anonymt. Detta blir extra viktigt i ett demokratiskt samhälle så att det inte bara blir de som skriker 

högst som blir representerade.  

 

Grupp 1, elev 2: ”Sen kommer man behöva någon som styr upp vissa saker som ska 

följas, att vi ändå har en statsminister som ger förslag och sånt. det krävs ju också för 

att ett land ska få struktur och kunna fungera.” 
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Att alla skulle få precis som dom vill förstår eleverna inte skulle fungera utan det krävs också ett 

överhuvud som styr staten i rätt riktning, utefter medborgarnas vilja och åsikter. Ett demokratiskt 

samhälle innebär inte att alla ska få sin vilja igenom utan att det ska bli så bra som möjligt på det 

stora hela, för så många som möjligt.  

Elevernas chanser att få uttrycka sig  

Eleverna diskuterar vidare kring förmågan att kunna påverka demokratin i det svenska samhället. 

Eleverna förklarade att de vet hur de kan påverka och bidra till samhället genom till exempel 

engagera sig i ungdomsförbund, namninsamlingar och brev till riksdagen. Dock menar eleverna på 

att det generellt inte var så insatt i denna process just nu, förutom en elev som var medlem i en 

politisk organisation. Trots detta generella oengagemang eller begäran att utrycka sina åsikter i 

samhället har eleverna stor förståelse kring hur de skulle kunna gå tillväga om de så skulle vilja. 

Flera av eleverna lyfte även fram sociala medier som en kanal att kunna utrycka sina åsikter och få 

sin röst hörd. 

 

Grupp 4, elev 3:  ”Jag tänker bara på sociala medier det kan göras så mycket där, och 

därigenom får man sin röst hörd 

Grupp 1, elev 2: ”Om något inte är bra och behövs ändras så tror jag ändå att många, 

speciellt i Sverige då många som pratar om det då och säger till på typ sociala medier 

om sina åsikter och vad man tycker, typ “vi tycker inte att det här är bra etc” till 

exempel i det här valet var det jättemycket om kriminaliteten. Detta ser då partiledare 

och tar till sig detta”.  

 

Eleverna uttryckte sociala medier som ett bra sätt att kunna uttrycka sig på och menade att om man 

tycker att något är fel så är det lätt att nå ut och få sin röst hörd med hjälp av just sociala medier.   

Om befolkningen inte tycker att någonting sköts på rätt sätt så hörs det via sociala medier. En stor 

fråga under höstens val var kriminalitet, att frågan var så stor i partidebatterna hade nog med att 

göra folkets engagemang om frågan och genom deras åsikter och yttrande via sociala medier som 

är en lättillgänglig plattform. 

 

Eleverna menar att det inte bara känner att dom kan bidra att yttra sig på grund av att vi lever i ett 

demokratiskt samhälle, utan de förstår även vilka möjligheter och tillvägagångsätt de har till att 

kunna påverka. 
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Grupp 3, elev 3: ”Det finns ju val så det så tycker man något fel så kan man påverka 

tycker jag. Man kan skicka in en typ av åsikt till riksdagen, man kan alltid påverka på 

olika nivåer man kan bli politiker man kan sitta och påverka i sin kommun man kan 

demonstrera det går.” 

Det svenska demokratiska systemet  

En del elever är inne på att det demokratiska systemet i Sverige kan förbättras. Det finns 

minoritetsgrupper som inte blir sedda eller hörda men samtidigt är eleverna som nämnts tidigare 

medvetna om att det är ett svårt problem att lösa då alla i en demokrati inte kan bli nöjda och få 

exakt som man vill. Utöver detta så kom eleverna in på ett annat problem som kopplas till hur 

partier agerar inför valen. Partier har i princip liknande mål med samhället, men vägen dit ser olika 

ut. Partier utrycker trots detta ett visst hat mot varandra och i och med att man röstar på ett parti 

och inte en sakfråga kan ens röst gå till frågor som man inte står bakom. Detta kan innebära ett 

legitimitetsproblem. 

 

Grupp 1, elev 1: ”Ibland kanske partierna inte tycker så himla olika egentligen, men 

ändå så hatar de varandra.”  

 

Grupp 1, elev 2: ”Ja, på ett sätt jag tycker är problematiskt med också att det finns 

att alla partier har olika åsikter i olika frågor och sen kanske i något parti som håller 

med om en fråga, men absolut inte i en annan. Ja, men då finns det också bara alltså 

ett visst antalet rösta på, aa partier då så att man kanske ändå tvingas rösta på 

någonting som man håller med alla de här frågorna.  

 

Grupp 1, elev 1: ”Ja jag tror det, eftersom ett problem är ju att det är liksom flera 

men bara en kan vinna eftersom man röstar då det är en demokrati så blir det nog 

att många, speciellt partiledare smöra lite med det de säger, just för att dom bara 

säger det folk vill höra för att dom ska få rösterna. ibland känns det som det, dom 

lovar mycket som folk vill höra men dom kanske inte gör lika mycket” 

 

En elev framförde istället ett alternativ till en förbättring med direktdemokrati, där man röstar på 

fler sakfrågor än partier. Det skulle enligt eleven vara att föredra då partier har många frågor men 

man håller inte med om alla de står bakom. Eleven sa utvecklade detta med följande citat:  
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Grupp 1,  elev 1: ”Men en fråga som jag tycker är jätteviktigt för mig håller kanske 

inte partiet med om, men alla andra partier kanske inte har någon typ av åsikt som 

jag tycker om i de andra frågor och på grund av det tvingas man välja. Därför borde 

man kanske kunna rösta på frågor istället för partier.” 

 

Att Sveriges högst uppsatta personer står i tv inför val och kränker och trycker ner varandra kan 

definitivt ses som ett problem. Vi ska ju trots allt uppfostras till att bli goda samhällsmedborgare. 

Det skulle också som en elev menar kunna vara en bidragande faktor till många gruppkonflikter i 

samhället, utanförskap och segregation. Istället borde vi stå enande med varandra med 

gemensamma mål och riktlinjer.  

 

Grupp 1, elev 1: ”Att det blir mycket konflikter mellan grupper på något sätt.” 

 

Samtliga elever fick även diskutera hur de tycker att röstning fungerar i Sverige, och då framförallt 

rösträttsåldern. Man skulle kunna tänka sig att gymnasielever med deras ofta starka åsikter och 

känslor skulle tycka det var orättvist och kanske odemokratiskt att dom inte får rösta, framförallt 

med tanke på att man röstar för en ”bättre framtid” där dom snart är vuxna i. Helt tvärt om menade 

gymnasieleverna att rösträtten är så pass viktigt att den ska tas på allvar och då är en 18-årsgräns 

att föredra. När man är yngre är det lätt att man röstar utifrån grupptryck på vad familj och 

kompisar gör, något som eleverna sett tydligt i bland annat skolvalet, men även under diskussioner 

under samhällskunskapslektionerna. När man är yngre vill man göra som sina kompisar, men när 

man är 18 år så är man förhoppningsvis lite mognare och mer insatt och därav mer redo att få lägga 

sin röst menar eleverna. En elev som var kunnig inom ämnet samhällskunskap och demokrati 

kände ändå sig inte riktigt redo för att få rösta. Det tyder på hur seriöst och viktigt eleverna tycker 

det är med sin röst, och några elever menade då att åldersgränsen kanske till och med skulle vara 

högre.  

 

Grupp 1, elev 1: ”Att man typ röstar på vad ens kompis röstar på bara för att man 

inte vet själv.”  

 

Grupp 1, elev 2: ”Och jag tror att det lätt kan bli så när man är under 18. Jag vet inte 

själv om jag tycker att jag är mogen nog att få rösta egentligen.” 
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Många unga som går och röster har inte en aning om vad dom ens röstar på då det varken är insatta 

i politik eller bara röstar som sina kompisar. Detta skulle kunna leda till ett enormt demokratiskt 

problem, då det kan bidra till att de enda som får en röst är de som hörs och syns mest. Eleverna 

märkte tydligt att många av deras klasskompisar röstade bara på de som ens föräldrar röstade på 

utan att lägga en egen värdering. 

 

Grupp 3, elev 1: ”Jag tror många, speciellt vad jag har märkt nu i höstat när det var 

val att många unga som röstar verkar, inte alla, definitivt inte alla men många tar nog 

deras föräldrars parti”. 

 

Grupp 3, elev 2: ”Ja gud ja.” 

 

Grupp 3, elev 1: ”[…] och tar det som sina egna och det är förståeligt för det är det 

de har växt upp med och det de har lärt sig men jag tror att det kan bli ett problem 

men man får väl hoppas på att folk växer upp och tänker lite själv om vad de 

egentligen tycker.” 

 

Men överlag så menade som sagt eleverna att det krävs lång erfarenhet från både skola och 

omgivning innan man har kunskap nog att kunna rösta. Man påverkas mycket i tonåren av vad 

andra tycker, vilket märks i skolval där många som inte har en egen åsikt eller bryr sig så mycket 

endast röstar på det som sina klasskompisar röstar på. Ju äldre man blir menar eleverna att man 

vågar rösta på vad man faktiskt själv tycker och tänker om då man fått mer kunskap att kunna 

reflektera över vissa beslut och åsikter.  

Har eleverna fått tillräcklig med kunskap för att delta i det demokratiska samhället 

 

Slutligen så diskuterar eleverna om dom känner sig redo för att delta i det demokratiska samhället. 

Eleverna förklarade att skolan är det främsta källan till deras kunskaper om demokrati. De flesta 

eleverna har, som framkommit av de redovisade svaren ovan, en god syn på det demokratiska 

samhället, i allt kring hur det fungerar till hur dom själva kan påverka.  

 

Grupp 1, elev 2: ”Ja, alltså, jag tycker att alltså hur man har växt upp och det har man 

har lärt sig så har man ju typ naturligt, alltså när man alltså även i små grejer som inte 

har med så här politik och göra om man är en stor grupp av människor, att man 



 

 35 

diskuterar och man fråga om man ska göra någonting, att man tillsammans kommer 

fram till vad man vill göra att liksom en helt naturlig grej som man…” 

 

Överlag så menade eleverna, som framkommer av citatet ovan,  att demokrati är något dom sett 

som en självklarhet genom hela livet och skolgången, och genom detta så är de flesta elever redo 

att vara en demokratisk medborgare. Vidare så fanns det ett en viss oro bland eleverna att stå på 

egna ben och leva ett liv efter och utanför skolan.  

 

Grupp 1, elev 1: ”Jag vet inte om jag tycker att jag känner mig riktigt redo än, jag vet 

inte om jag känner att jag alltså, så när jag såg mina kusiner, släktingar som blev 18 

så tog studenten då, då hade dom ändå en ganska bra livsplan och så här, och jag såg 

ändå dom som vuxna då, och jag tror inte jag skulle se mig själv som vuxen om ett 

år.” 

 

Grupp 1, elev 2 ”Jag tror ändå att sånt tar tid, det är ju en sån stor förändring. Man 

har ju gått i skolan i hela livet och såklart att man kan tappa bort sig själv.” 

Sammanfattande analys. 

Skolans demokratiuppdrag går ut på att fostra elever till demokratiska medborgare. Att det förstår 

demokratin i samhället, förstår sina rättigheter, men också sina skyldigheter. Eleverna i studien har 

god förståelse om demokrati. Framförallt konkretiserar eleverna demokrati med mänskliga 

rättigheter, frihet, trygghet och jämlikhet. Alla ska få känna och tycka som dom vill, ingen ska bli 

lämnad utanför samhället. Eleverna är, utan att nämna det inne på Sveriges demokratiska 

grundlagar yttrandefrihet och tryckfrihet. Dewey anser att skolan har ett mål med sin undervisning, 

och detta är att skapa en känsla av frihet, trygghet, jämlikhet och bidra med en känsla av att man 

tillsammans ska sträva till att förbättra samhället till det bättre (Dewey, 1948). 

        Eleverna har stor respekt för demokratin och ser en vikt av att ha kunskap kring den för att 

på så sätt bevara den. Dessa elever tar inte demokratin förgivet. Elevernas föreställningar om 

demokratin i samhället är positiv, där de har god förståelse kring demokrati och hur demokratin 

urskiljer sig i det svenska samhället där alla ska få chans till att synas och höras. Dock ser eleverna 

även värdet av anonymitet av ens tänkande och kännande. Ens åsikter ska inte behöves förmedlas, 

och då syftar eleverna främst i val. Man ska ha rätt till att kunna bilda sig en egen uppfattning 

genom reflektion för att inte falla för grupptryck eller bara rösta utifrån någon annans åsikter. Detta 

går att koppla till Dahls tredje kriteriet om upplyst förståelse, där alla ska ha samma och tillräckliga 

möjlighet att få bilda sig en egen uppfattning (Dahl, 1999).   
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        Eleverna ser demokrati som något självklart, men de tar inte demokratin för givet. De förstår 

vikten av kunskap och att lära sig leva som en god samhällsmedborgare för att bevara demokratin. 

Dewey ser demokrati som en livsform och menar att om vi ska förverkliga demokratin måste vi 

praktisera och utöva demokrati överallt. I skolan, hemmet och på jobbet Eleverna menar att det 

lär sig främst om demokratin i skolan, men många diskuterar även demokrati och politik hemma 

med familjen och med vänner utanför skolan. Demokrati är en naturlig del i elevernas liv precis 

som Dewey menar är viktigt att uppnå. 

        Enligt Dewey bildas ett demokratiskt samhälle redan i skolan. Det är i skolan man lär sig hur 

man är en medmänniska, hur man framför sina åsikter och tar an andras. Det är i skolan man gör 

sig redo för att komma ut i samhället och fostras till att bli goda samhällsmedborgare, något som 

eleverna känner att det är på god väg att bli med den kunskap, integrering och medverkande det 

får ifrån skolan. Då dessa elever är under 18 år har det ännu inte fått rösta i riksdagsvalet men 

eleverna föredrar denna åldersgräns för rösträtten vilket tyder på hur viktigt dom tycker att ens röst 

är. Man ska vara mogen nog, med tillräckligt med kunskap och förståelse för att få rösta. Därav 

kan eleverna inte uppfylla Dahls femte kriterium, man lever under de lagar som man varit med att 

ta fram. Till dess de fyller 18 år utrycker eleverna sociala medier som ett bra sätt att kunna uttrycka 

sig på och menar att partiers huvudfråga inför val och under partidebatter ofta präglas av missnöje 

från befolkningen som engagerar och utrycker sig på sociala medier. Detta uppfyller Dahls fjärde 

kriteriet, kontroll av dagordning. personer i ett samhälle avgör vilka frågor som blir föremål för 

politisk behandling (Dahl, 1999).  

        Dahls två första kriterier uppfylls även dom då eleverna utrycker sin förståelse och vikten av 

jämlikhet i beslutsproceduren och att alla ska ha lika möjlighet att utrycka sina åsikter, något som 

dom tycker fungerar i det svenska samhället. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att först undersöka gymnasieelevers föreställningar om skolans 

demokratiuppdrag för att sedan vidare koppla detta till hur skolan kan tänkas uppfylla sitt 

demokratiuppdrag. Vi har i vårt kapitel, resultat och analys ovan, funnit svar på studiens första tre 

frågeställningar och vi kommer här vidareutveckla dessa gentemot tidigare forskning. 

Avslutningsvis så kommer vi även utifrån denna diskussion komma in på andra delen av studiens 

syfte som handlar om hur skolan uppfyller sitt demokratiuppdrag. Innan vi går in på denna 

diskussion så kan vi nämna att respondenterna, som är gymnasieelever i denna undersökning, gav 

oss likartade svar och hade överlag en liknade syn på begreppet demokrati. Detta har vidare 

underlättat vår bearbetning av materialet.  

        Angående skoldemokratin visar eleverna en god förståelse över denna och förklarar vidare 

vikten av att eleverna ska få ett så stort inflytande i skolan som möjligt. Elevkår som eleverna lyfter 

fram som ett demokratisk inslag, ser dom som en självklar och viktig del av skoldemokratin. De 

förklarar att genom denna så blir det enklare för eleverna att föra fram sina åsikter vilket dom 

känner att dom har möjlighet till. Som Zackari & Modigh  (2000 s. 40) förklarar så är elevernas 

inflytande viktigt i skoldemokratin. De lyfter upp att skolorna ofta har elevråd som hjälper till i 

elevernas inflytande men att deras åsikter sällan uppfylls. I denna studie kan vi konstatera att 

eleverna får stort inflytande med elevråd samtidigt som deras åsikter uppfylls. Detta gäller även 

under lektioner där eleverna känner att de har möjlighet och rätt till att påverka undervisningen, då 

främst samhällskunskapsundervisningen. Eleverna är också inne på att 

Samhällskunskapsundervisningen är viktig för elevers engagerande för demokrati något som kan 

konstateras uppfyllas i denna studie då eleverna genom sin undervisning om demokrati skapat ett 

intresse av att engagera sig mer. Detta resultat går emot det som Broman (2009) menar, att 

undervisningen om demokrati inte påverkar eller har ett särskilt stort inflytande på gymnasielever.  

        Arenmeier (2010) intervjuade 2003 elever från både grundskolan och gymnasiet för att studera 

deras uppfattningar om demokrati. Hon kunde då konstatera att elevernas demokratiuppfattning  

låg i linje med den allmänna uppfattningen om demokrati, det var ingen elev som tycktes ha någon 

speciell utstickande uppfattning. Precis som i denna studie var svaren enhälliga inom grupperna, 

och elevers demokratiuppfattning låg också i linje med allmänhetens uppfattning om demokrati, 

men där emot var dessa elever tydliga med vikten av kunskap och förståelse om demokrati för att 

bevara den. Eleverna i denna studie tog inte demokratin för givet utan förstod att det krävs arbete 

för att bevara den. Precis som i Arnemeisers (2010) studie var eleverna inne på vikten om rösträtten 

och yttrandefrihet men en skillnad vi kan se då från nu är att skolan idag ses som en plats där 

demokratin ständigt är närvarande. Demokrati är inte bara något man ska lära sig för att förstå ett 
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styrelseskick eller sina rättigheter, utan demokrati är något man ska leva i. Arensmeier (2010) 

menade att eleverna inte erbjöds de grundläggande principerna och värderingar som bör finnas i 

demokratiska processen i undervisningen. Detta är något som vi kan se efter närmare 20 år har 

blivit en stor förändring där eleverna inte endast ser utbildningsprocessen som en viktig utbildning 

som förbereder elever med kunskap om demokrati, utan snarare att eleverna också ser själva skolan 

som en demokratisk arena.  

        Tidigare forskning inom området har också belyst att skolans demokratiuppdrag är svårtolkat 

och att skolan därmed brister i sitt demokratiska uppdrag. Oscarsson (2005) redogör utifrån en 

statistiskt undersökning bland elever i årskurs nio att dessa elever saknar grundläggande förståelse 

för det demokratiska begreppet och att det beror på att skolan inte klarar av att nå upp till sitt 

demokratiska uppdrag som står i styrdokumenten. Även Arensmeier menar att skolorna brister i 

sitt demokratiuppdrag då eleverna inte ser hur demokrati är kopplad till skolverksamheten.  I denna 

studie finner vi andra resultat utifrån elevernas svar angående skolans demokratiuppdrag. Eleverna 

känner sig inkluderade och får vara med och påverka i deras skolgång. De har åsikter och visar stor 

respekt för att alla ska få uttrycka just sina egna åsikter, vidare förstår de vikten av demokrati och 

utvecklingen bakom det. Utifrån dessa svar som eleverna på just denna skola redovisat  kan vi tolka 

som om att de är nöjda med hur skolan sköter sitt demokratiuppdrag och inga särskilda brister 

inom detta uppdrag går att finna.  Samtidigt så bör man ha ett överseende med detta resultat. Som 

vi varit inne på tidigare så kan denna studie inte påvisa något generellt resultat som kan kopplas till 

hur skolan sköter sitt demokratiuppdrag. Men eftersom vi kan tolka elevernas svar i motsatt 

riktning som tidigare forskning belyst så blir detta en intressant aspekt att ha i åtanke. Vi skulle 

kunna tolka detta som att mycket har hänt inom skolvärlden under de senaste åren för att uppfylla 

skolan som en demokratisk arena och att vi är på väg i rätt riktning. 
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Konklusion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka gymnasieelevers erfarenheter och föreställningar 

om skolans demokratiuppdrag, samt att koppla dessa svar till hur skolan kan tänkas uppfylla sitt 

demokratiuppdrag. Vi kan utifrån vårt empiriska material konstatera att eleverna känner sig 

tillgodosedda i skolan, de får vara med och påverka och komma med åsikter och tankar både i och 

utanför klassrummet. De förklarar vidare vikten av att ha demokratiska inslag både inom 

samhällskunskapsundervisningen samt skolan som helhet, detta för att kunna bevara den demokrati 

som finns i Sverige och kunna vara md och påverka i den.  Eleverna har därför utifrån skolan god 

kunskap om demokrati och förstår samhällets demokratiska grunder. Eleverna vet både sina 

rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle och vi kan i denna studie se att undervisning 

om demokrati påverkar och gör skillnad för elever tillskillnad från vad tidigare forskning har visat. 

Vi kan även se, utifrån elevernas svar, en tendens som går emot tidigare forskning angående hur 

skolan uppfyller sitt demokratiuppdrag. Eleverna tycks inte påvisa några speciella brister i hur 

skolan uppfyller sitt demokratiuppdrag, vidare så förstår eleverna tydligt varför demokrati lärs ut i 

skolan och hur deras undervisning kopplas till detta. Men man måste ha i åtanke att denna studie 

endast är baserad på en skola i Uppsala och resultatet kan därför inte generaliseras.  

        Vidare forskning av denna studie skulle vara att se olika elevers inställning gentemot skolans 

demokrati uppdrag och demokrati i samhället i stort beroende på gymnasieprogram, och då 

framförallt jämföra högskoleförberedande med yrkesförberedande gymnasieprogram. I denna 

studie var det tre av fyra fokusgrupper som gick i högskoleförberedande gymnasieprogram, 

företagsekonomi eller samhällsvetarprogrammet. I dessa två gymnasieprogram ingår det 100 poäng 

samhällskunskap i årskurs 1, 2 och 3. Dessa elever får därav betydligt mer 

samhällskunskapsundervisning än den fjärde fokusgruppen där de istället gick ett 

yrkesförberedande program. Dessa elever var själva tvungna att lägga till samhällskunskap i sin 

undervisning då de endast ingår 50 poängs kurs i programmet. Konsekvenser för att elever inte 

läser vidare samhällskunskap skulle kunna leda till större kunskapsluckor, segregation, mindre 

engagemang i samhället och brister om sina egna rättigheter men också skyldigheter. Detta hade 

varit intressant att forska vidare på. Då denna studie också bara utgick från 11 elever från en och 

samma skola i Uppsala, skulle därför framtida forskning kunna fördjupa sig inom detta genom att 

inkludera fler elever och fler skolor från olika delar i Sverige.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  Intervjuguide  

Vad heter ni och vilken årskurs går ni i? 

Vilket gymnasieprogram går ni i? 

Vad har ni för framtidsplaner? 

Tema Skoldemokrati 

Kan ni berätta om hur skoldemokratin fungerar i er klass och på er skola? Kan ni ge exempel på 

skoldemokratiska situationer eller sammanhang som ni är eller har varit med i?  

Vad fungerar eller har fungerat bra med dessa situationer?  

Hur kan skoldemokratin förbättras? Exempel? 

Kan ni påverka eller har ni något inflytande på hur eller vad skoldemokratin ska ta upp?  

Känner ni er inkluderade och trygga i skolan? Varför känner ni er inkluderande och trygga i de 

situationerna? Kan ni ge exempel på sådana tillfällen eller situationer? 

Finns det situationer då ni känner er exkluderade eller otrygga? Vilka då och varför är de 

exkluderande och otrygga?  

Känner ni att ni får eller kan utrycka era åsikter? även om de kan upplevas som att de inte är 

önskvärda eller ”PK”? Finns det frågor och områden som man inte kan prata om? Vilka då och 

varför kan man inte prata om dem?   

Tema samhällsundervisning 

Hur tycker ni att undervisningen i samhällskunskap är? Vad är viktigt och roligt? Oviktigt eller 

tråkigt? Varför? 

Vad har ni lärt er om demokrati i samhällskunskapen? Följdfrågor? 

Vad får ni påverka och inte påverka i samhällskunskapsundervisningen? Skulle ni vilja påverka 

mer? 

Känner ni till kursplanerna inom samhällskunskapen?  

Har ni gått igenom kursplanerna, så fall på viket sätt?  

Varför är det viktigt att lära sig om demokrati? 

Skulle ni vilja ha mer demokratiska inslag i samhällskunskapsundervisningen? Om vad och hur? 

Tema demokrati i allmänhet i samhället och eget engagemang 

Vad tycker ni om demokrati som styrelseskick i vårt samhälle? 

Vad har ni för uppfattning om demokrati?  

Vad betyder demokrati för er? 

Vad är bra med demokrati? 
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Vad är mindre bra med demokrati, vilka brister finns, vad kan förbättras? 

Finns det bättre alternativ till demokrati? Vilka då och hur skulle det se ut i vårt samhälle? 

Hur skulle ni vilja kunna påverka i vårt samhälle? 

Känner ni att skolan gör er förberedda till att bli demokratiska samhällsmedborgare som det står i 

läroplanen(?)? Har ni tillräckligt med kunskaper?   

Var och hur har ni främst fått era kunskaper om demokrati? 

Känner ni att ni har eller ges möjlighet att verka aktivt eller engagera er politiskt i något 

demokratiskt parti, förening eller något annat i samhället? 

 

 

 

 

 

 

 

 


