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Förord 
 
Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad är en av Sveriges mindre lä-
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samarbetspartners inom lärarutbildningen; och  
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I forskningsmiljön ingår våren 2011 tretton disputerade forskare (varav två 
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tenskap, historia, medie- och kommunikationsvetenskap, naturvetenska-
pernas didaktik, lärande, pedagogik, musikpedagogik, sociologi och svenska. 
Yrkesverksamma lärare i skolor som lärarutbildningen samarbetar med är 
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som finns inom forskningsmiljön. 
 
Föreliggande forskningsrapport är ett resultat av arbetet inom forsknings-
miljön. Den har kvalitetsgranskats antingen av forskningsmiljöns professor 
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Författarnas förord 

Den här rapporten är framtagen inom ramen för ett forskningsprojekt vid 
Högskolan i Halmstad som kallats Politikundervisningens didaktik. Denna 
studie har delvis växt fram som ett samarbete mellan högskolan och Aspero 
Idrottsgymnasium i Halmstad. Under en följd av år har högskolan och As-
pero haft ett utbyte där såväl lärare som studenter/elever träffats för att dis-
kutera ämnesdidaktiska moment i gränslandet mellan akademisk lärarut-
bildning och gymnasieskola. Vi är tre personer som gjort rapporten. Dels 
Anders Brogren, lärare i samhällskunskap vid Aspero idrottsgymnasium. 
Dels Ulf Petäjä, lektor i statsvetenskap och verksam inom lärarutbildningen 
med undervisningsuppgifter inom områden som rör demokrati, politiska 
ideologier och kunskapsteoretiska frågeställningar.  Dels Jörgen Johansson, 
lektor i statsvetenskap och huvudansvarig för forskningsprojektet Politikun-
dervisningens didaktik.  

Vi upplever sammantaget att arbetet med denna rapport varit ett verk-
ligt kunskapsmöte. Detta beror främst på ett mycket positivt bemötande av 
de gymnasielärare som deltagit som respondenter i studien. Dagens gym-
nasielärare har en synnerligen ansträngd almanacka och vi är väldigt tack-
samma för all den tid som avsatts (ibland uppåt tre timmar) för att prata 
med oss om demokratiundervisning i gymnasieskolan. Vi har fått ut oerhört 
mycket av dessa samtal och det gäller inte bara det som vi ger uttryck för i 
skriven text i rapporten. Det gäller även sådant som rör rollen att vara lära-
re, om skolans allmänna utveckling idag och även på ett mer mänskligt plan 
där många av de intervjuade lärarna lämnat öppenhjärtiga utsagor om livet i 
dagens gymnasieskola. Ett stort och varmt tack! 
 
Halmstad i april 2011 
 
Jörgen Johansson 
Anders Brogren  
Ulf Petäjä 
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1. Inledning  

1.1 In ledn in g oc h pro j ektets  driv kraf ter  
Denna rapport har tagits fram inom ramen för ett forskningsprojekt vid 
högskolan i Halmstad med arbetsnamnet Politikundervisningens didaktik som 
under perioden 2006-2010 bedrivits vid Sektionen för lärarutbildning och 
dess forskningsmiljö Forskning om utbildning och lärande inom lärarut-
bildningen (FULL). Projektet har fokuserat intresset mot tre huvud-
områden som alla har anknytning till det man skulle kunna kalla ämnesdi-
daktik.1 Ett första område, som denna rapport är en del av, behandlar skilda 
problemområden i att genomföra politikundervisning i praktiken. Ett andra 
område utgörs av undersökningar av hur lärarstudenter inom samhällskun-
skapen vid högskolan ser på grundläggande frågor om bl.a. demokrati, kun-
skap och attityder till de egna studierna. Det tredje området uppmärksam-
mar hur politikundervisningen inom lärarutbildningen är utformad. En del-
rapport kallad Politikundervisning vid lärarutbildningarna i Sverige har publi-
cerats inom detta område.2 Forskningen om Politikundervisningens didaktik 
har utgått från följande tre grundläggande drivkrafter:  

Drivkraft 1: Ämnesdidaktiken i samhällskunskap är svagt utvecklad. Vi får 
som lärarutbildare, inte minst från lärarstudenternas sida, ofta höra att un-
dervisningen i samhällskunskap innehåller alltför få ämnesdidaktiska mo-
ment. I analysen av innehållet i samhällskunskapsämnet vid olika lärosäten i 
Sverige synes intresset för ämnesdidaktiska aspekter fortfarande vara lågt. 
Vid ett stort antal lärosäten i Sverige har man under det senaste decenniet 
utnyttjat Folke Vernerssons bok Undervisa om samhället som viktigaste väg-
ledning för ämnesdidaktik i samhällskunskap. Det är i flera avseenden en 
utmärkt bok som behandlar en rad centrala problemområden förknippade 
med undervisning i samhällskunskap. Symptomatiskt kan man dock notera 
att detta varit en bland få läroböcker som överhuvudtaget funnits i samman-
hanget.3 Vernersson noterar dock redan i bokens inledning att de didaktiska 
                                                 
1 för en presentation av projektet, se Johansson 2007 
2 se Johansson 2009 
3 Ansatser till en förnyelse och utveckling av läroböcker rörande samhällskunskapens didak-
tik finns dock och vi lär inom kort få se ett antal nyskrivna arbeten inom detta område (se 
t.ex. Bernmark-Ottosson 2009). 
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frågekomplexen inte fått samma utrymme i samhällskunskap jämfört med 
ämnen som matematik, språk och naturvetenskap. Och han noterar: 

Det främsta skälet till detta är troligen "de forskningsmässiga svårig-
heter som följer av de samhällsvetenskapliga företeelsernas stora kom-
plexitet, samt den ideologiskt betingade mångfalden i uppfattningar 
och fenomen” (Skolöverstyrelsen 1988, s. 50)4 

Vi menar, säkerligen i likhet med Vernersson, att detta förhållande (om 
samhällsämnets komplexitet) istället borde leda till en mer omfattande pro-
blematisering, mer av forskning och mer av reflektion rörande ämnesdidak-
tik i just samhällskunskap jämfört med andra skolämnen. Att ämnesdidaktik 
utgör en bristvara i samhällskunskap utgör i vårt tycke något ytterst egen-
domligt. Vernersson noterar också något oerhört intressant i den sista bisat-
sen i citatet ovan, och som även utgör en väsentlig problematik i denna stu-
die. Samhällskunskap är ett ämne som är starkt laddat med ideologiskt be-
tingade värderingar och fenomen. På ett allmänt plan är ambitionen med 
denna studie att uppmärksamma didaktiska grundproblem när vi i klass-
rummet har att hantera främst demokratiundervisning och undervisning om 
värdegrundsfrågor. 

Drivkraft 2. Samhällskunskap saknar en ämnesmässig kärna. Ett stort antal 
vetenskapliga och utvärderingsmässiga analyser av samhällskunskapsämnet 
noterar att samhällskunskap inte är ett ämne utan egentligen uppbyggt runt 
flera olika ämnesdiscipliner.5 Debatten om ämnets innehåll har pågått under 
ämnets hela existens. Samhällsämnet har också under hela 1900-talet präg-
lats av att ha ett skiftande innehåll. Under vissa tider har en vetenskaplig 
ambition, formulerad av vetenskapliga discipliner som statsvetenskap och 
nationalekonomi, präglat innehållet medan det under andra perioder funnits 
en mer samhällsmässig utgångspunkt där huvudsyftet varit att skola eleverna 
i demokrati och möjligheter att ta tillvara sina politiska rättigheter i samhäl-
let.6 I denna studie är ambitionen att ge ett bidrag till en ökad förståelse av 
hur samhällskunskapslärare hanterar kursstoff inom ett antal olika områden 
(främst demokratifrågor och värdegrundsfrågor) 

                                                 
4 Vernersson 1999, s. 25 (Vernersson citerar en rapport från Skolöverstyrelsen). Slutsatsen 
är fortfarande giltig trots att vi sett ett växande intresse i lärandeforskningen för äm-
nesdidaktiska frågeställningar inom samhällskunskap (se t.ex. Ekman 2007, Schüllerqvist & 
Osbeck 2009).  
5 en i vårt tycke tankeväckande översikt rörande samhällskunskap och dess relationer till de 
traditionella samhällsvetenskapliga disciplinerna ges i Eklund & Larsson 2009. 
6 se t.ex. Vernersson 1999, Englund 2005, se även Woyshner 2006, s. 15. 
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Drivkraft 3: Samhällskunskap i ett spänningsfält mellan empirisk och nor-
mativ kunskap. En stor del av den didaktiska diskussionen om samhällskun-
skap har identifierat en grundkonflikt mellan å ena sidan ambitionen att lära 
ut fakta om samhället (t.ex. konstitutionella system, politiska ideologier, 
makroekonomiska processer etc.) och, å den andra sidan, att på ett norma-
tivt plan utrusta eleverna med ett demokratiskt sinnelag för att kunna bära 
upp sin framtida medborgarroll. Det brukar i detta sammanhang hävdas att 
samhällskunskap haft något skilda tyngdpunkter i detta spänningsfält. Det 
har funnits perioder när faktainlärning dominerat som avlösts av perioder 
där betoningen på samhällskunskap som medborgarfostran varit starkare 
osv. Om man tar del av den dominerande utbildningsvetenskapliga diskus-
sionen om samhällskunskap kan man nog dra slutsatsen att empirisk fakta-
inlärning inte är tillräcklig för att tillgodose exempelvis styrdokumentens 
stadganden. Istället förordas tämligen breda ansatser gällande stoffurval, me-
toder och undervisningsmaterial (läroböckerna sägs ibland ha en passivise-
rande funktion och att det därmed är otillräckligt att bygga sin samhällsun-
dervisning på enbart läroböcker osv.).7 Sammantaget ställer detta speciella 
krav på samhällskunskapsläraren. Det duger inte att enbart förlita sig på 
goda ämneskunskaper gällande förståelse av system och utvecklingsdrag, 
man måste också ha en god förmåga att hantera värderingar och normativa 
utgångspunkter i samhällsförståelsen. 

Samhällskunskapen ska alltså inte bara förmedla förståelse och insikter 
om politiken och samhällsutvecklingen utan också bidra till att utrusta den 
unga generationen med en förmåga att delta i det demokratiska samhället 
och därmed också ha med sig värderingar som innebär att demokratin kan 
konsolideras och utvecklas. En viktig ambition med denna studie är därför 
att säga något om dels demokrati och medborgarfostran och dels något om 
hur samhällskunskapslärare hanterar värderingar i klassrumssituationen. 
Vad krävs av en samhällskunskapslärare när det gäller demokratisk med-
borgarfostran och att hantera värderingar? Och på vilka sätt förhåller sig 
arbetet med värdefrågor till kunskap rörande mer empiriskt relaterade sam-
hällsfenomen? 

I den här studien låter vi ett antal gymnasielärare få komma till tals. 
Vårt möte med dessa lärare ger ytterligare stöd för uppfattningen att det 
behövs en uppgradering av den ämnesdidaktiska kunskapen och reflektio-
nen i ämnet samhällskunskap. Ett huvudintryck från våra intervjusamtal ut-
gör en paradox; trots att samtliga lärare i studien har att behandla ett 
gemensamt innehåll och som utgår från samma kursplaner är det olikheterna 

                                                 
7 se t.ex. Vernersson 1999 (kap. 3), Bronäs & Selander 2002, Bernmark-Ottosson 2009. 
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i sätten att undervisa som är det mest iögonfallande resultatet i denna stu-
die. En kurs i samhällskunskap A varierar kraftigt från lärare till lärare; en 
del använder sig av traditionell katederundervisning medan andra förlägger 
nära nog all undervisning inom ramen för projektaktiviteter, en del lärare 
ger utrymme för olika tolkningar av demokratibegreppet medan andra en-
dast koncentrerar sig på en enda modell, en del lärare utgår från värde-
grundsfrågor i nära nog samtliga kursmoment medan andra ägnar denna typ 
av frågor ett mer förstrött intresse osv.  

Sammantaget är det också ett komplicerat uppdrag som samhällslärarna 
tagit på sig. Vår studie är också översiktlig och fångar endast in en liten del 
av problematiken att vara samhällskunskapslärare. Studien är därför att be-
trakta som en pilotstudie och vår förhoppning är att den i främsta rummet 
ska föda idéer till ny och mer omfattande didaktisk forskning inom detta 
område i framtiden.  

1.2 Forskn in gsarbetets  problem oc h syf te  
Detta forskningsarbete avser att uppmärksamma lärarnas roll i utvecklingen 
av grundläggande samhällsvärden såsom demokrati och värdegrundsfrågor. I 
ett samhälle som präglas av ökande värdepluralism, sviktande legitimitet för 
demokratins institutioner, framväxten av mångkulturalitet och växande be-
tydelse för kunskaps- och informationsbaserade aktiviteter framstår lärarnas 
roll i arbetet med skolans värdegrund och vaktslåendet om demokratiska 
grundvärderingar som alltmer betydelsefull. Skolan i allmänhet och lärarna i 
synnerhet har av statsmakten givits ett ambitiöst, men också ur många syn-
vinklar problematiskt, uppdrag att svara för fostrande uppgifter om samhäl-
lets mest grundläggande värden. Syftet med detta forskningsarbete är att bidra 
till förståelsen av hur lärare utvecklar sina idéer, sin kompetens och sin reflektion 
rörande undervisning i demokrati och i värdegrundsfrågor. Utifrån på förhand 
fastställda idealtyper rörande dels demokratisyn, dels kunskapssyn, dels vär-
deteoretisk uppfattning är avsikten att undersöka hur samhällskunskapslä-
rare i gymnasieskolan  
 
(1) beskriver sin egen syn på demokrati, kunskap och värderingar och  
 
(2) hur man beskriver den egna undervisningsverksamheten gällande demo-
krati och värdegrundsfrågor samt  
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(3) vilka eventuella samband som finns mellan å ena sidan lärarnas syn på 
demokrati, kunskap och värderingar och, å den andra, hur man beskriver sin 
undervisning i demokrati och värdegrundsfrågor.  
 
I nedanstående figur illustreras forskningsarbetets innehåll: 

 

Figur 1. Forskningsarbetets struktur. 
 

 
 
Vi kommer att utveckla och precisera modellens olika delar i kapitel två un-
der avsnitten om teori respektive metod. Empiriska undersökningar har ge-
nomförts i gymnasieskolan genom kvalitativa intervjuer med samhällskun-
skapslärare. Vi har sammanlagt intervjuat 12 gymnasielärare. I preciserad 
form ska följande frågor besvaras: 
 

1. Vilka grundläggande synsätt på demokrati, kunskap och värderingar ut-
trycks av de intervjuade samhällskunskapslärarna? 

 
2. Hur beskriver de intervjuade lärarna sin undervisning utifrån målet att 

elever skall ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kun-
na tillämpa ett demokratiskt arbetssätt (se kursplan ShA)? 

 

Idealtyp rörande demo-
kratisyn (valdemokrati, 
deltagardemokrati) 

 
 
Empirisk beskriv-
ning av samhällskun-
skapslärares faktiska 
uppfattningar om 
demokrati, kunskap 
och värderingar (rela-
terat till idealtypera) 

Idealtyp rörande att ge 
kunskap, att göra kunskap 
samt att integration av ge 
och göra) 
 
 
Idealtyp rörande värde-
uppfattning (nihilism, 
objektivism) 
 

Idéplan Praktikplan 

Empirisk beskrivning av 
hur lärare beskriver sin 
undervisning i demokrati 
och värdgrundsfrågor och 
en analys av sambanden 
mellan, å ena sidan, lära-
rens syn på demokrati, 
kunskap och värderingar 
och, å den andra, hur 
man själv beskriver den 
egna under-
visningspraktiken i de-
mokrati och värde-
grundsfrågor. 

Analys 
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3. Hur beskriver de intervjuade lärarna sin undervisning utifrån målet att 
elever skall ha kunskap om grundläggande värdegrundsfrågor (se Lpf94)? 

 
4. Vilka samband som finns mellan å ena sidan lärarnas syn på demokrati, 

kunskap och värderingar och, å den andra sidan, hur man själv beskriver 
den egna undervisningen i demokrati och värdegrundsfrågor? 

 
Det analytiskt intressanta problemet i detta forskningsarbete handlar om 
vilken betydelse lärarnas uppfattningar om demokrati, kunskap och värden 
har för den egna undervisningen. Vi skulle kunna tänka oss två renodlade 
typer av lärare. Den första typen av lärare utgår från väl övervägda, explicit-
gjorda och medvetna perspektiv på demokrati, kunskap och värden och att 
dessa idéer har en starkt strukturerande funktion för den praktiska under-
visningen. Detta kan synas som ett eftersträvansvärt ideal samtidigt som det 
dock också kan finnas en potentiell risk att den sortens lärare lutar åt dog-
matism. Den andra typen av lärare är en person som saknar en sådan med-
veten hållning och som istället låter den konkreta undervisningssituationen 
bilda utgångspunkt för reflektioner om att det finns olikartade principiella 
synsätt om t.ex. kunskapsteori och demokratiteori. I detta fall skulle man 
kunna tänka sig att läraren riskerar att hamna i en kunskaps- och värderela-
tivism som i sin tur kan innebära att delar av skolans värdegrundsprinciper 
undergrävs (t.ex. att någon hävdar att diktatur i vissa lägen är att föredra 
framför demokrati eller att kvinnor inte bör ha rösträtt). Vi kan emellertid 
också tänka oss att den typen av situationsbaserad undervisning främjar lä-
randeaspekter genom att läraren utnyttjar debattformer och kontrasteringar 
av olika värderingar osv. 

1.3 Disposi tion  
Rapporten är disponerad i sju kapitel. I nästkommande kapitel ges en kort-
fattad forskningsöversikt och därefter utvecklar vi studiens teoretiska och 
metodmässiga utgångspunkter. I kapitel tre är ett bakgrundskapitel där vi 
beskriver skolans styrdokument för gymnasieskolans samhällskunskapsun-
dervisning. I kapitel fyra besvaras den första frågeställningen om vilka syn-
sätt de intervjuade lärarna har på demokrati, kunskap och värderingar. I det 
femte kapitlet behandlas frågan hur de intervjuade lärarna beskriver sin un-
dervisning i demokrati och värdegrundsfrågor. I det sjätte kapitlet genom-
förs en analys där vi beskriver och diskuterar eventuella samband mellan lä-
rarnas synsätt och deras undervisningspraktik. Avslutningsvis, i kapitel sju, 
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lämnas några övergripande slutsatser samt att vi även pekar ut ett antal an-
gelägna områden för framtida forskningsinsatser inom området.  
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2. Teori  och metod 

2.1 Forskn in gsöv ersikt  o c h didakti skt  perspektiv   
Det är viktigt att återigen betona att denna studie är att betrakta som en pi-
lotstudie. Det innebär att vi inte kan göra några anspråk på att med denna 
studie som grundval säga något mer generellt eller att vi kan uttala oss om 
eventuella kausalsamband i materialet. Pilotstudien är i första hand att be-
trakta som en introducerande forskningsinsats som lägger en grund i form av 
metodologi och som pekar ut möjliga fördjupningar av forskningsorien-
teringen i framtiden. Med denna något blygsamma utgångspunkt i minnet 
vill vi ändock hävda att vårt angreppssätt representerar något nytt och unikt 
i både svensk och internationell lärarforskning. Vi har hittills inte kunnat 
notera några andra forskare som försökt undersöka vad lärares synsätt rö-
rande demokrati, kunskap och värden får för konsekvenser för hur man be-
driver undervisning om de två för skolan överordnade målen att lära ut de-
mokrati och värdegrundsfrågor. 

Vi menar att denna undersökning, i vid bemärkelse, ska ses som en del i 
det som är kärnan i all didaktisk forskning. Forskningsarbetet kommer, en-
ligt vår uppfattning, att bidra till svensk och internationell lärarforskning i 
åtminstone tre avseenden: För det första är avsikten att beskriva lärares de-
mokratisyn, kunskapssyn och värdeuppfattningar och i denna del anknyter 
arbetet till den typ av lärarforskning som behandlar lärarnas eget tankeliv 
och fokuserar intresset mot aspekter rörande lärares värderingar och kogni-
tiva förutsättningar. Denna typ av forskning har främst intresserat sig för i 
vilken grad lärare har förmågan att utveckla en självständig, explicitgjord 
och systematiserad medvetenhet om undervisningens innehåll eller, alterna-
tivt, om lärarnas tänkande är format av institutionella normer där lärarar-
betet präglas av rutinisering, motsägelsefulla tankestrukturer eller om lära-
rens agerande baseras på mer intuitiva vägar att hantera undervisningen.8  

Vi kan därför inte i denna del göra anspråk på att forskningsarbetet re-
presenterar en unik forskningsinriktning. Forskningen om lärarnas tankeliv 

                                                 
8 forskningen om detta område är naturligtvis enormt stor; några exempel utgörs av Alexan-
dersson 1994, Carlgren & Marton 2000, Hesslefors Arktoft 2000, Egidius 2005. 
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är omfattande och idéanalytiskt präglade analyser av detta slag har sannolikt 
också ökat under det senaste decenniet. Det är dock märkvärdigt svårt att 
finna forskningslitteratur som fokuserat intresset mot idéanalys av lärarnas 
kunskapssyn och deras värdeuppfattningar, trots att man mycket frekvent 
kan hitta formuleringar om att "kunskapsbegreppet fortfarande är oreflekte-
rat" och att relationerna mellan det som är "riktig kunskap" och "bara vär-
deringar" (eller ibland bara 'flum') aldrig riktigt fått någon plats i lärarforsk-
ningen9. Detta är anmärkningsvärt ur den synvinkeln att många upplever att 
skolan av idag har att hantera en ökande kunskaps- och värderingsmässig 
komplexitet bestående av ökande värdepluralism, relativisering av kunskap 
och framväxten av exempelvis ny informationsteknik. Det är också anmärk-
ningsvärt med tanke på att en rad kunskapsteoretiskt relaterade begrepp ut-
nyttjas i såväl den allmänna skoldebatten som i skolforskningen. Begrepp 
som livslångt lärande, bildning, kunskapsskola osv. används enligt vår upp-
fattning på oklara grunder, men förutsätts utgöra bärande delar i skolans 
praktik. 

För det andra avser forskningsarbetet att beskriva lärares mer konkreta 
arbete med undervisning om demokrati och värdegrundsfrågor. Även denna 
forskningsinriktning finns representerad med ett stort antal studier och vi 
kan alltså inte heller i denna del rikta några anspråk på att vara originella 
eller nydanande10. Vår uppfattning är dock att didaktisk forskning som visar 
på lärarnas arbete med undervisningens hur, vad och varför måste bedrivas 
kontinuerligt. När det gäller didaktiska aspekter rörande demokratifrågor 
och värdegrundsarbete i skolan finns det flera studier som genomförts ut-
ifrån svenska förhållanden.11 Den samhällsvetenskapliga forskningen om 
demokratins snabba förändringar under senare år och slutsatser om samhäl-
lets ökande inslag av mångkulturalitet ger deskriptiva studier inom detta 
område ett stort värde.  

För det tredje avser forskningsarbetet att mer analytiskt undersöka i vil-
ken grad lärarnas demokratisyn/kunskapssyn/värdeuppfattning uppvisar 
några samband med innehållet i undervisningen om demokratifrågor och 
värdegrundsarbete. I denna del vågar vi alltså hävda att vår ansats repre-
senterar något nytt i såväl svensk som internationell forskning om under-
visning i samhällskunskap. Det finns visserligen många studier som på likar-
                                                 
9 se Gustafsson 2002, Irisdotter 2006 
10 några sådana studier är t.ex. Sundgren 1996, Zackari & Modigh 2000, Orlenius 2001, 
Jonsson & Roth 2003,  
11  se t.ex. Englund 2005, Larsson 2004, Boman 2002, Vernersson 1999, Zackari & Mo-
digh 2000, Orlenius 2001, Sigurdsson 2002, Bernmark-Ottosson 2005 och 2009, Jorm-
feldt 2011. 
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tat sätt undersökt olika förutsättningar bakom lärarens didaktiska arbete i 
den konkreta skolmiljön. Vi har dock inte hittat några studier som explicit 
lyft fram lärarens demokratisyn, kunskapssyn och värdeuppfattningar som 
bakgrundsfaktor för hur man bedriver undervisning om samhällsfrågor.  

Detta forskningsarbete ska alltså ses som en del av den forskning inom 
vilket man i bred bemärkelse uppmärksammar lärarprofessionens betydelse 
för samhällsutvecklingen. En vägledande utgångspunkt är att lärarnas roll 
och idéer spelar en mycket stor roll för samhällets utveckling inte minst när 
det gäller att fostra framtidens generationer i det som är grundläggande de-
mokratiska värderingar och tilltron till samhällets demokratiska institutio-
ner. Denna typ av lärarforskning är, såväl internationellt som i Sverige, 
mycket omfattande. Några har därvidlag karakteriserat forskningsområdet 
som en del i en omfattande diskurs där lärarforskningen reproducerat en lång 
tradition av föreställningar, värderingar, förgivettaganden osv12. Skolan har 
alltid varit en politiskt styrd verksamhet och grundläggande för t.ex. skolans 
styrdokument rörande demokratiundervisning och värdegrundsfrågor är 
närvaron av ett mycket starkt normativt och även politiskt perspektiv på 
skolans uppgift i samhället. Uppfattningen att skolan ska förmedla en de-
mokratisk utveckling har stått sig stark även om det finns forskare som pe-
kat på orosmoln. Det gäller t.ex. det ständigt ökande inslagen av markna-
diseringen av den svenska skolan. Skolor har att konkurrera med varandra 
och visa på 'resultat'. Det finns i detta en påtaglig risk att de ökande insla-
gen av mål- och resultatstyrning sker på bekostnad av värden som etisk 
medvetenhet, hävdandet av ett offentligt etos och värden förknippade med 
den politiska demokratin.13   

I den statsvetenskapliga forskningen kring relationen politik och förvalt-
ning är begreppet närbyråkrater centralt.14 Man kan uttrycka det så att poli-
tik utformas inte endast uppifrån, via politiska beslut i politiska insti-
tutioner som parlament och fullmäktige, utan även nerifrån; från dem som 
genom olika professioner möter medborgaren. Exempel på sådana grupper 
är läkare, poliser, socionomer samt lärare. Dessa grupper genomför politiska 
beslut genom sin profession, dvs. de har en särskild utbildning för att 
genomföra sjukvårdspolitik, kriminalpolitik, socialpolitik respektive skol-
politik.15 Genom forskning har det framkommit att de professionella tilläm-
parna har stort handlingsutrymme när det gäller att tolka och besluta inom 

                                                 
12 se Irisdotter 2006 
13 se Irisdotter 2006, Linner 2005. 
14 Lipsky 1980, Sannerstedt 1989 
15 Rothstein 1997. 
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områden där dessa verkar. Det är inte alltid fallet att närbyråkraterna utför 
sitt arbete i enlighet med de beslut politikerna har fattat. 

I ljuset av denna beskrivning förefaller det intressant att studera lärarna i 
sina egenskaper av att vara både närbyråkrater och ansvariga för att för-
medla grundläggande värderingar om demokratin och värdegrundsfrågor. 
Lärare är individer som utöver sin formella utbildning också har värderingar, 
attityder och uppfattningar när det gäller områden som vad kunskap är och 
vad demokrati är. Dessa värderingar och uppfattningar borde rimligen på-
verka den praktiska undervisningen och i sin förlängning även samhällets 
utveckling.  

2.2 Teorier  
Avsikten är att analysera sambanden mellan å ena sidan lärarnas syn på de-
mokrati, kunskap och värderingar och, å den andra sidan, hur lärarna be-
skriver hur man utformar sin undervisning i främst två avseenden: För det 
första hur man beskriver sin undervisning i demokrati. För det andra hur 
man beskriver arbetet med värdegrundsfrågor. Vi kommer att utgå från såväl 
grundläggande teorier om demokrati, kunskap och teorier om värden:  

Demokratiteori 

Forskningsarbetet kommer att innefatta en beskrivning och analys av sam-
hällskunskapslärarnas demokratiuppfattningar. I likhet med synsätten rö-
rande kunskap och värderingar (se nedan) kommer vi att göra en idealtypisk 
bestämning av demokratins innehåll. Vi kommer därvid att relatera lärarnas 
demokratiuppfattning i förhållande till två grundläggande demokratiupp-
fattningar; för det första valdemokrati och för det andra deltagardemokrati. 
Vi har här, av analytiska skäl, valt att begränsa oss till valdemokratin och 
deltagardemokratin. Vi är väl medvetna om att det finns en rad andra de-
mokratimodeller (t.ex. elitdemokrati och deliberativ demokrati osv.), men 
vi väljer att betrakta de två valda teorierna som något av paraplybegrepp 
som fångar in de viktigaste aspekterna. Sålunda kan exempelvis elitdemo-
kratin sägas ha starkast kopplingar till valdemokratin och den deliberativa 
demokratisynen har mycket gemensamt med deltagardemokratin. Med val-
demokrati avser vi, förenklat uttryckt, en samlingsbeteckning för ett demo-
kratiideal som betonar betydelsen av regelbundet återkommande val mellan 
konkurrerande alternativ av representanter.16 Med deltagardemokrati avses i 
denna studie, även nu förenklat, ett relativt omfattande medborgerligt del-
                                                 
16 se Montin 2007, Gilljam & Hermansson 2003 
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tagande inom samhällslivets alla områden.17 Det finns inte utrymme att här 
fördjupa beskrivningarna men en del i arbetet kommer att bestå i att ideal-
typiskt, och med hjälp av tidigare forskning, utveckla och rekonstruera des-
sa uppfattningar.  

Vi kommer att utforma ett frågebatteri (se bilaga 1) som fångar in lärar-
nas grundläggande förhållningssätt rörande de demokratiteoretiska aspek-
terna. Lärarnas demokratiska grundsyn ska alltså analyseras utifrån idealty-
piskt bestämda utgångspunkter för valdemokrati samt deltagardemokrati. 
Inför intervjuerna har vi operationaliserat dessa begrepp enligt följande: Om 
en lärare uttrycker en valdemokratisk uppfattning innebär det att han eller 
hon har en politisk uppfattning som uttrycker att demokratins centrala 
komponent är de politiska valen. Valen är demokratins ”högtidsstund”, då 
medborgaren utnyttjar sin rättighet att påverka vilka som skall representera 
medborgaren och styra landet. Att vara medborgare för valdemokraten är i 
stort sett liktydigt med att vara väljare. När valet väl är avgjort är det de 
valda politikerna som gör sitt jobb medan medborgaren kan återgå till sitt 
vanliga liv. Således, när det gäller politisk aktivitet, är det vid valen som 
medborgarna gör sin politiska insats. Övrig tid är medborgarna politiskt in-
aktiva och ointresserade av politik. Om en lärare uttrycker en deltagardemo-
kratisk uppfattning innebär det att han eller hon har en politisk uppfattning 
där demokratin är något mer än att gå och rösta. Givetvis är de politiska va-
len viktiga men det är inte den enda möjliga politiska aktiviteten. Här upp-
fattar man att väljaren är betydligt mer intresserad av politik än vad valde-
mokraten anser. Dessutom uttrycker man att politik inte enbart kan redu-
ceras till de politiska valen, politik är en betydligt bredare företeelse än så. 
Exempelvis anser man att politiska diskussioner, varhelst de förs, mellan 
medborgare – i familjen, på arbetsplatsen, på puben eller i idrottsföreningen 
– är politiska handlingar. Dessutom har vi också skapat en tredje kategori 
när vi kategoriserat lärarnas demokratiteoretiska synsätt som vi valt att kalla 
en outvecklad demokratisyn. Detta innebär att den intervjuade läraren över-
huvudtaget inte kunnat precisera sin demokratisyn. 

Kunskapsteori 

Inom politisk teori och demokratiteori är det inte ovanligt att kunskap och 
demokrati ses som relaterade till varandra. När det gäller kunskapsbegrep-
pet kan man skilja på (i) kunskapsteori i allmänhet och (ii) politisk kun-
skapsteori. Med kunskapsteori i allmänhet menas 'läran om kunskap' och 
behandlar främst hur kunskap kan uppnås. Kunskapsteorin har i idéhisto-
                                                 
17 Gilljam & Hermansson 2003 
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rien (och med en förenkling) rört sig i en dimension mellan å ena sidan kun-
skapsteoretisk rationalism, dvs. att jag erhåller kunskap enbart genom ab-
strakt tänkande, allmänna förnuftsresonemang och logisk slutledning och, å 
den andra sidan, genom kunskapsteoretisk empirism där jag erhåller kun-
skap om yttervärlden endast genom mina sinnesintryck.18  

Med politisk kunskapsteori avses "en tankebyggnad som med utgångs-
punkt i ett ensartat rationalitetsbegrepp innehåller såväl kunskapsteoretiska som 
kunskapssociologiska ställningstaganden med tydliga – om än inte alltid uttalade 
eller ens medvetna konsekvenser för samhällsorganisation och politik"19. Premfors 
identifierar fyra idealtypiskt konstruerade politiska epistemologier: (1) Sci-
entism som en smula förenklat kan sägas vara detsamma som tron på den 
klassiska naturvetenskapliga kunskapssynen som också anses fullt tillämpbar 
på samhällsnivå. (2) Kritisk rationalism som betraktar, i Poppers anda, det 
vetenskapliga arbetet som en process med försök att falsifiera existerande 
teorier och följaktligen är lösningarna på politiska frågor av provisoriskt 
slag. (3) Kritisk teori, där kunskap om samhället utvecklas kommunikativt, i 
en ideal samtalssituation och i en offentlig sfär. (4) Postmodernism som inne-
fattar en grundkritik av vetenskapssamhällets disciplinerande och genera-
liserande anspråk och hävdar istället betydelsen av lokala rationaliteter och 
lokalt motstånd som grundläggande delar i politikförståelsen.  

Sambandet mellan den allmänna kunskapsteorin och politisk kun-
skapsteori går i stort sett ut på att om en person omfattas av en kunskaps-
teori som vilar på idén att kunskap är detsamma som (natur)vetenskaplig, 
empirisk kunskap ligger det nära till hands att den politiska kunskapssynen 
leder åt att det också är vetenskaplig kunskap som ligger till grund för be-
slutsfattande. En politisk kunskapssyn som omfattas av att det är vetenskap-
lig kunskap som är central leder således mot vad vi kan kalla en meritokrati, 
dvs. att samhällsstyrningen bör utgå från expertkunskap. Om en person 
istället omfattas av en kunskapssyn som går ut på att det även finns andra 
kunskapsformer, t.ex. att kunskaper är ett resultat av samtal och diskussion, 
hamnar vi i en demokratiuppfattning som betonar deliberation och ett ak-
tivt deltagande. Den typen av demokrati vilar på principer om att alla med-
borgare är tillräckligt kompetenta för att involveras i samtal om politiska 
angelägenheter. 

Vi kommer i våra intervjuer med samhällskunskapslärarna att utveckla 
ett frågebatteri (se bilaga 1) rörande kunskapssyn. I denna del har vi i sam-
band med intervjuerna funnit att det varit oerhört svårt att få lärarna att 

                                                 
18 Föllesdal m.fl. 1995 
19 Premfors 2000, s. 44 
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precisera sina synsätt utifrån det vi ovan kallat politisk kunskapsteori. Vi 
har därför tvingats till att utifrån våra teoretiska bestämningar av politisk 
kunskapsteori lyssna in vad lärarna uttryckt under intervjuerna och vi har i 
detta arbete utmönstrat tre kunskapsteoretiska kategorier av svar.  

Det finns för det första ett antal lärare som pläderar starkt för en kun-
skapssyn som, i vart fall ytligt, är besläktad med kunskapsteoretisk empi-
rism, dvs. man hävdar att min uppgift som lärare är att presentera hur värl-
den ser ut och att detta kan överföras till eleverna. Man menar sig kunna ge 
kunskap eller lära ut kunskap. En andra kategori är att lärandet måste utgå 
från den enskilde elevens egna aktiviteter. Det kan vara att man gör en egen 
undersökning, att man får kunskap genom rollspel och att kunskap uppnås 
ur egna socialt situerade erfarenheter, dvs.  man menar att kunskap skapas ur 
egna aktiviteter, man ”gör” kunskaper. Ur allmän kunskapsteoretisk synvinkel 
är kunskap i detta fall något som refererar till både empirism och rationa-
lism. Slutligen finns det lärare som menar att kunskap är så pass mångfasse-
terat att man måste arbeta integrerat med både utlärning (att ge kunskap) 
och aktiviteter (att göra kunskap). Olika kunskapsområden bör inledas med 
moment där enkel kunskapsöverföring från lärare till elev måste få dominera 
medan andra områden måste börja i den problembaserade praktiken. Och 
på ytterligare andra områden måste det kanske vara en ständig växelverkan. 
Hela detta synsätt tar fasta på en sorts integration – kunskap är både att få och 
att göra. 

Värdeteori 

Undervisning om demokratifrågor och värdegrundsfrågor är bemängd av 
värderingar och en grundfråga för samhällskunskapsläraren är om hon/han 
ska försöka vara neutral i förhållande till olika värderingar eller om läraren 
själv ska ta ställning i olika frågor. Värdeproblematiken i skolan gör sig gäl-
lande i många olika avseenden. För det första innebär undervisning om t.ex. 
demokrati och demokratiska arbetssätt att lärare och elever kan komma att 
ha olika åsikter. För det andra har samhällets värdepluralism ökat under se-
nare årtionden. Elevernas etniska bakgrund har blivit mer mångfasseterad 
och i det globala medierummet möts vi av en ständigt ökande värdemässig 
komplexitet. Sammantaget innebär detta att lärarna ställs inför svåra över-
väganden i samband med att man ska utveckla skolarbetet efter en tydlig-
gjord värdegrund. Det gäller frågor som har med medborgarfostran, demo-
kratiska normer och betoning av de mänskliga rättigheternas betydelse osv. 
Visserligen är skolans hela arbetssituation och alla ämnen påverkade av 
denna värdeproblematik men den är sannolikt särskilt accentuerad inom 
samhällskunskapen.  
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Den klassiska skiljelinjen i värdeteori går mellan å ena sidan värdenihi-
lism och å den andra sidan av värdeobjektivism. Den allt dominerande upp-
fattningen i svensk intellektuell tradition, och som sannolikt utövat ett 
starkt inflytande över den svenska skolan under andra hälften av 1900-talet, 
är den s.k. hägerströmska värdenihilismen som betonar vikten av att skilja 
på fakta och värderingar.20 Samhällskunskapsläraren har möjligheten att un-
dervisa om t.ex. demokratiteorier men bör undvika att själv ta ställning till 
vilken av teorierna som är att föredra. Värdeomdömen av olika slag är enligt 
värdenihilismen enbart uttryck för individuella inställningar och saknar ve-
tenskapligt värde. Den gode samhällskunskapsläraren är i detta fall objektiv 
och står neutral inför skilda åsikter och värderingar. Den andra uppfatt-
ningen, dvs. värdeobjektivismen, hävdar istället att värderingar är genuina 
påståenden. Värderingar kan därmed vara både sanna och falska och kan 
göras till föremål för vetenskaplig analys. Skiljelinjen mellan sakfrågor och 
värderingar är enligt detta synsätt knappast så knivskarp som värdenihilis-
terna anser. Den värdeobjektivistiske samhällskunskapsläraren betraktar 
fakta på samma sätt som värderingar. Värderingar bör följaktligen bli före-
mål för t.ex. kritisk granskning och för prövning av om de är internt konsi-
stenta osv.21 

Vi kommer i våra intervjuer med samhällskunskapslärarna att utforma 
ett frågebatteri (se bilaga 1) som fångar in deras grundläggande förhållnings-
sätt rörande de värdeteoretiska aspekterna. Lärarnas värdeteoretiska grund-
syn ska analyseras utifrån idealtypiskt bestämda värdeuppfattningar (värde-
nihilism och värdeobjektivism). Om vi närmare beskriver hur denna opera-
tionalisering är gjord kan sägas att den lärare som uttrycker en värdenihilis-
tisk syn betraktar värderingar enbart som uttryck för känslor eller åsikter. Att 
påstå ”att stöld är fel” uttrycker med andra ord bara att jag personligen ogil-
lar stöld, inget annat. En relativistisk uppfattning hänger samman med den 
subjektiva. Påståendet ”stöld är fel” kan vara en norm i vissa kulturer men i 
andra kulturer eller omständigheter kan man ha sett annorlunda på detta. 
Kvinnlig omskärelse är fel i Sverige men rätt i andra länder. Det finns med 
andra ord ingen objektiv måttstock för att kunna slå fast om det är rätt eller 
fel.  

En person som har en värdeobjektivistisk syn på värden hävdar att värde-
påståenden, t.ex. ”jämlikhet är värdefullt”, uttrycker att jämlikhet har egen-
skapen ”värdefullhet” på samma sätt som det empiriska faktumet ”jämlikhet 
är ovanligt”.  Här är det alltså inte frågan om att påståendet ”jämlikhet är 

                                                 
20 Sigurdsson 2000 
21 om värdeteori, se Bergström 1992, Sigurdsson 2000, Badersten 2006 
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värdefull” uttrycker en personlig åsikt eller känsla (som varken kan vara 
sann eller falsk), utan ett påstående som kan vara sant eller falskt, precis 
som faktapåståenden. Den generella uppfattningen är tvärtemot den värde-
nihilistiska. Det finns alltså sådant som är rätt och fel oavsett kultur eller 
kontext. Exempelvis: kvinnlig omskärelse är fel var hän det än sker.  

2.3 Metod 
Den grundläggande forskningsuppgift som ska lösas i detta arbete handlar 
om att problematisera och jämföra olika svar på normativa frågor (s.k. bör-
frågor). Denna typ av analys har av Badersten benämnts för normativ givet 
att-analys.22 I detta fall utgår vi från ett antal normativa premisser som angi-
vits i skolans styrdokument och att vi därefter, givet dessa premisser, visar 
hur lärare i gymnasieskolan undervisar i demokrati och värdegrundsfrågor. 
Det handlar alltså inte om att, vilket vanligtvis är centralt i normativ analys, 
att vi som forskare tar värdemässig ställning. Vårt intresse är att göra be-
skrivningar av hur lärare hanterar undervisningsuppgifter av detta slag och i 
vilken mån undervisningen påverkas av skilda kunskapsteoretiska, värdeteo-
retiska och demokratiteoretiska uppfattningar hos respektive lärare.  

Avsikten med den normativa givet att-analysen är att visa på att lärarnas 
olikartade värden och premisser kan leda till olika normativa slutsatser. Vi 
kan mycket väl tänka oss att olika lärare exempelvis utgår från skilda demo-
krativärden (en kan plädera för ett valdemokratiskt ideal och en annan för 
ett deltagardemokratiskt ideal osv) utan att därigenom nödvändigtvis bryta 
mot stadganden i styrdokumenten. Det är därför en nödvändig förutsättning 
för denna idé att klargöra de normativa utgångspunkter som ska behandlas i 
analysen. Det gäller då att rekonstruera de normativa utgångspunkter som 
lags fast i styrdokumenten. I denna del kommer vi att göra en dokumentbe-
skrivning av befintliga styrdokument och dess förarbeten. Denna rekon-
struktion görs i kapitel 3. För det andra kommer vi att teoretiskt bestämma 
eller rekonstruera lärarnas uppfattningar utifrån de grundläggande dimen-
sioner rörande kunskapsteori, värdeteori och demokratiteori som presente-
rats ovan.  

Forskningsarbetets huvudsakliga metod kommer att utgöras av kvalita-
tiva forskningsintervjuer. Vi kommer att använda det Kvale kallar en halv-
strukturerad livsvärldsintervju. Kvale definierar denna som en intervju vars 
syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

                                                 
22 Badersten 2006. 
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tolka de beskrivna fenomenens mening.23 Vi har intervjuat 12 gymnasielä-
rare med samhällskunskap som ämne och vi har gjort urvalet genom att va-
riera egenskaper som kön och huvudsaklig lärargärning inom yrkesförbere-
dande eller studieförberedande utbildningsprogram. Detta ger sammantaget 
6 utfallsceller och vi har fyllt ut varje utfallscell med två intervjupersoner, 
vilket alltså ger sammanlagt 12 intervjuer (intervjupersonerna presenteras i 
bilaga 2). Vi har i valet av intervjupersoner valt att följa det allmänt veder-
tagna rådet att "välja främlingar, ett litet antal och sådana som inte är sub-
jektiva experter".24 Följaktligen har urvalet inte gjorts bland personer som vi 
känner och vi har undvikit att i vårt urval involvera lärare som av olika an-
ledningar har särskild eller subjektiv kompetens inom det studerade områ-
det (t.ex. lärare som själv forskar eller tidigare forskat, är ledande personer i 
exempelvis didaktiska utvecklingsprojekt, drivande i speciella nätverk osv.).  

Intervjuerna har gjorts utifrån en intervjuguide där knippen av fråge-
ställningar rörande kunskapssyn, värdeuppfattning, demokratisyn och un-
dervisningspraktik tydliggjorts (intervjuguide finns presenterad i bilaga 1). 
Samtalen har bandats och transkriberats. Transkriptionerna har gjorts enligt 
principen att ligga det sagda så nära som möjligt (med vissa mindre redige-
ringar för att öka läsbarheten). Karaktären på intervjufrågorna innebär att 
intervjupersonerna givits stort utrymme för egna reflektioner och eget be-
rättande. Det är också värt att notera att vi baserar våra beskrivningar på 
utsagor från våra respondenter. Det intervjupersonerna säger behöver natur-
ligtvis inte överrensstämma med hur det verkligen förhållit sig. Om en viss 
lärare under intervjun beskriver hur han eller hon genomfört ett undervis-
ningsmoment är det självfallet inte alls säkert att det i verkligheten gjorts på 
det sätt som sägs i utsagan. Det som utspelar sig på utsagoplanet i vår un-
dersökning behöver inte vara en riktig beskrivning av det som skett på verk-
lighetsplanet.25 Utöver intervjuundersökningen har forskningsarbetet även 
innefattat en inledande rekonstruktion av styrdokumenten för gymnasie-
skolan och för ämnet samhällskunskap. 

                                                 
23 Kvale 1997, s. 13 
24 jfr. Esaiasson m.fl. 2002, s. 286 
25 se Lundquist 1993 
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3. Bakgrund –  samhäl l skunskap i  styr-
dokumenten för gymnasieskolan 

 

3.1 Den  po li ti ska styrn in gen  av  sko lan 26 
Vägledande för gymnasieskolans politikundervisning är naturligtvis skolans 
styrdokument. Det bör redan inledningsvis slås fast att skolan, och det gäll-
er såväl offentligt organiserade skolor som de s.k. friskolorna, är en offentlig 
verksamhet som ytterst utgår från rättsregler formulerade av Sveriges riks-
dag. Statsvetaren Jon Pierre konstaterar i en översikt om den politiska styr-
ningen av skolan följande:  

Få politikområden – hälso- och sjukvårdspolitiken skulle kunna vara 
ett – uppvisar en lika komplex styrningsmodell som skolan. Skolla-
gen och olika förordningar definierar statens mål med skolan. Styr-
ningen är alltså målstyrningen; statsmakterna definierar de mål sko-
lan ska arbeta mot, men överlåter åt kommunerna och skolorna att 
själva organisera arbetet.27  

Riksdag och regering anger genom skollagen och skolförordningen en rad 
målsättningar för skolan. På nationell nivå har Skolverket en uppgift att föl-
ja upp riksdagens och regeringens målsättningar och fungera som utvär-
derande myndighet. Vid 1990-talets början introducerades en genomgri-
pande decentralisering av ansvarsfördelningen inom skolan, bl.a. genom att 
överlåta alltfler befogenheter och ansvar från statlig nivå till kommunerna. 
Man kan säga att skollagens tidigare ganska detaljerade regler ersattes av en 
skollag som angav ganska vida ramar för kommunerna att själva hantera 

                                                 
26 Vår undersökning är genomförd under perioden hösten 2009 och våren 2010 och vi har 
utgått från de styrdokument som var aktuella under denna period. Kursplanerna som be-
skrivs i detta kapitel är de kursplaner som tidigare var aktuella.  
27 Pierre 2007, s. 15 
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skolväsendet. På styrningsspråk kan sägas att den tidigare regelstyrningen 
ersattes av mål- och resultatstyrning28  

Det är dock viktigt att betona att skolan också styrs av en relativt stark 
yrkesgrupp; nämligen lärarna. Den nyss nämnde Jon Pierre karakteriserar 
skolans styrning som ett spänningsfält mellan två normsystem; politiken och 
professionen. Politisk styrning sker genom politiska beslut som därefter 
genomförs med hjälp av offentliga förvaltningsorgan (Skolverket och skol-
förvaltningar i kommunerna). Professionsstyrningen utgår från normer som 
lärarna skaffar sig under lärarutbildningarna och som därefter reproduceras 
på olika sätt under lärarens yrkesverksamma tid. Pierre beskriver dessa pro-
fessionella normer som kontextfria: 

Professionella normer är kontextfria; de anger inte under vilka förut-
sättningar (t.ex. politiska, organisatoriska) en lärare kan göra avsteg 
från normerna, utan de förutsätts vara goda rättesnören i läraryrkets 
alla situationer och sammanhang29 

Vi ska inte fördjupa dessa skolans styrningsmässiga villkor mer än så här. 
Vad som är viktigt att hålla i minnet är dock att den enskilde lärarens ar-
bete påverkas av givna normer i termer av politiskt styrning och av normer 
reproducerade av lärarkåren själva. Det sistnämnda, att lärarkåren själva står 
för en betydande normproduktion i skolan, är en viktig utgångspunkt för 
vår studie. Det lärarna tänker om sin uppgift förutsätts alltså påverka under-
visningen. Vi behandlar därmed lärarna, som diskuterades i förra kapitlet, 
som typiska exempel på närbyråkrater. Lärarens yrkespraktik är därmed i 
hög grad avgörande för genomförandet av skolpolitiken i stort. Men vari 
består då substansen i den skolpolitiska styrningen? Vad är det som anges i 
läroplanen och kursplanerna? Vad finns det egentligen för faktisk vägledning 
i gymnasieskolans läroplan när det gäller samhällskunskapslärarens uppdrag? 
Om vi börjar med läroplanen kan vi läsa följande: 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 
(1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 
att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för var-
je människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 
kap. 2 och 9 §§). Skolan har en viktig uppgift när det gäller att för-

                                                 
28 se Stenelo 1988, Pierre 2007, Jarl m.fl. 2010.  
29 Pierre 2007, s. 15. 
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medla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar 
på30  

Det är tydligt att läroplanens inledande stycken också markerar skolans roll 
i samhället och uppgiften att förmedla demokratins värderingar och en all-
män värdegrund till gymnasieeleverna. Skolans politiska uppgift uttrycks 
därefter på ett antal olika ställen i läroplanen. På sidan 5 slås följande fast: 

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kun-
skaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan 
skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den ge-
mensamma referensram som alla i samhället behöver. Eleverna skall 
också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informa-
tionsflöde och snabb förändringstakt31 

Vidare noteras på sidan 13 att lärarna har att 

* klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och 
med eleverna diskutera konflikter mellan dessa värden och 
faktisk verklighet,  

* öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera oli-
ka värderingar, uppfattningar och problemställningar samt 
konsekvenserna av dessa32 

Det går inte att ta fel på att läroplanen pekar ut ett antal politiska, demo-
kratiska och samhälleliga uppgifter som bör genomsyra skolarbetet. Det bör 
väl då tilläggas att detta naturligtvis inte är något som är specifikt riktat till 
lärarna i samhällskunskap. Läroplanens stadganden i dessa delar omfattar 
alla lärare. Likväl menar vi att en lärare i samhällskunskap påverkas av dessa 
regler på ett något annorlunda sätt än vad som gäller för lärare inom andra 
ämnen. För det första behandlar läroplanen i dessa avseenden frågor som 
utgör något av samhällskunskapslärarnas specialiteter, dvs. sådant som rör 
demokratifrågor, internationalisering, jämställdhet, mänskliga rättigheter, 
samhällsförändring, politik för hållbar utveckling osv. För det andra bör 
samhällskunskapsläraren också ha en grundläggande kompetens att hantera 
värderingar i klassrumssituationen.  

                                                 
30 Lpf 94, s. 3 
31 Lpf 94, s. 5 
32 Lpf 94, s. 13 
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Vi menar att det i realiteten nog är så, även om det stadgas annorlunda i 
styrdokumenten, att samhällskunskapsläraren har en viktig uppgift när det 
gäller att förverkliga skolans uppdrag i politiska och samhälleliga avseenden. 
Vi vet av egen erfarenhet (som verksamma inom lärarutbildningen) att den-
na problematik är ett återkommande diskussionstema vid kursplaneför-
ändringar inom lärarutbildningarna. Är det bara i samhällskunskapskurserna 
som vi behöver kursmoment som behandlar demokratiteori? Ingår kursmo-
ment rörande globaliseringens drivkrafter och framväxten av ett mångkultu-
rellt samhälle i lärarutbildningen för blivande matematiklärare eller lärare i 
spanska? I detta ligger naturligtvis ett spänningsförhållande som åtminstone 
i något avseende påverkar samhällskunskapslärarens arbetssituation. Spän-
ningsförhållandet består i att det anses som tämligen självklart att läraren i 
samhällskunskap ska vara specialist på demokratiteori och värdegrundsfrå-
gor samtidigt som den typen av samhälleliga frågor utgör något av ett led-
motiv i läroplanens övergripande ambition för all skolverksamhet.  

Om vi istället tar oss ner en nivå i styrdokumentstrappan hamnar vi på 
kursplanenivå.33 Kursplanerna för samhällskunskap omfattar för det första 
en kursplan med mål att sträva mot som omfattar hela samhällskunskapäm-
net. Dessa strävandemål syftar till att visa på vilka kunskaper som skolan 
ska sträva efter att alla elever utvecklar. De utgör alltså en sorts övergripan-
de inriktning och är tänkt att fungera som ett allmänt underlag för lärarnas 
undervisningsplanering. Lite förenklat uttryckt anger strävandemålen ett 
kondensat av det som ovan behandlats rörande skolans demokratiska upp-
gifter, frågor om politiska förhållanden, om mänskliga rättigheter, om genus 
och mångfaldsfrågor, om globaliseringen osv. För det andra finns det kurs-
planer för Samhällskunskap A, B och C som beskriver vilka mål varje elev, 
som ett minimum, ska kunna. Dessa mål brukar benämnas med uttrycket 
mål att uppnå. Låt oss något närmare granska lärandemålen för samhällskun-
skap. Vi kommer att sortera lärandemålen på ett samlat sätt, dvs. att såväl 
strävandemålen som mål att uppnå (Samhällskunskap A, B, C) behandlas 
gemensamt. Sorteringen är gjord utifrån tre huvudtyper: Typ 1 är mål som 
syftar till att utveckla elevens värderingar och perspektiv; Typ 2 behandlar mål 
som avser att utveckla kunskaper om och förståelse av olika aspekter samt Typ 
3 som omfattar mål som avser att utveckla elevens färdigheter i olika avseen-
den.34 Vi kommer att rekonstruera de olika lärandemålen utifrån en didak-

                                                 
33 Återigen bör påpekas att vi här beskriver de kursplaner i samhällskunskap som var  rå-
dande före revideringen under år 2010. 
34 Typologiseringen här är delvis gjord utifrån den s.k. Läroplanskommitténs indelning av 
kunskapsformer i fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet (se SOU 1992:94). 
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tisk tolkningsram. Vad är det egentligen för typ av innehållsliga delar som 
mer preciserat kan tänkas ingå i respektive lärandemål? 

3.2 Läran demål av  typ 135 
Den första typen av lärandemål behandlar frågor knutna till värdegrunds-
frågor och s.k. perspektivseende. I strävandemålet för Samhällskunskap slås 
följande fast som en sorts portalformulering: 

Skolan ska i sin undervisning i samhällskunskap sträva efter att ele-
ven omfattar och praktiserar demokratins värdegrund och förstår hur 
olika perspektiv och ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället.  

Ett annat mål i strävandeförklaringen för hela samhällskunskapen anges 
också betydelsen av att eleven lär sig villkoren för att kunna påverka sam-
hällsutvecklingen:  

Skolan ska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att formulera 
frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter samt utvecklar den 
egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsut-
vecklingen.  

I kursplanerna för Samhällskunskap A, B och C finns uppföljande formu-
leringar som anger vad eleverna ska kunna. I Samhällskunskap A anges föl-
jande målsättning;  

eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt 
kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt samt att eleven ska känna 
till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur vär-
deringar och ställningstaganden formas.  

 
Och i Samhällskunskap B och C uttrycks denna sortens mål på följande 
sätt:  

(ShB) Eleven ska kunna använda ett grundläggande samhällsvetenskap-
ligt perspektiv för att analysera olika frågor och vara medveten om hur 
orsaker, konsekvenser och åtgärder hänger samman  

                                                 
35 Citaten ur kursplanerna markeras i kursivstil och är hämtad från skolverkets webbplats 
(www.skolverket.se) 
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(ShC) Eleven ska vara medveten om de grundläggande värderingar och 
ställningstaganden som ligger till grund för att eleven ska kunna argu-
mentera och aktivt ta ställning. 

Dessa mål är de mest komplexa och svårtolkade av samtliga mål i kurspla-
nerna. Om vi betraktar de övergripande strävandemålen utgör redan for-
muleringen – att eleven omfattar och praktiserar demokratins värdegrund och 
förstår hur olika perspektiv och ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället – en 
komplikation. Meningens formulering i två bisatser gör tolkningsarbetet 
komplicerat. Meningen omfattar dels ett mål om demokratifrågor och dels 
ett mål om perspektiv och ideologier. Är det exempelvis meningen att man 
ska undervisa om dessa saker på ett integrerat sätt? Om vi betraktar de två 
bisatserna var för sig kan noteras att man talar om demokratins värdegrund i 
singularis och målsättningen är att eleven ska både omfatta och kunna prak-
tisera denna värdegrund. Att man betraktar den demokratiska värdegrunden 
i bestämd form är för en demokratiteoretiker något av en absurditet. Demo-
kratibegreppet har olika tankeinnehåll och det är stor skillnad på en demo-
kratisk värdegrund som baseras på exempelvis ett valdemokratiskt innehåll 
jämfört med ett deltagardemokratiskt ideal. Om vi läser skollagens andra 
paragraf uttrycker man sig dock i pluralis, dvs. att skolans verksamhet ska 
utformas "i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värde-
ringar".  

Vad menas då med den demokratiska värdegrunden? Eftersom det, na-
turligt nog kanske, inte framgår av kursplanetexten vad som avses får vi söka 
oss till andra källor. I själva verket utgör denna fråga en klassisk pro-
blematik för skolan som helhet och har en mycket lång historia bakom sig. 
Det har i ett historiskt perspektiv och i vart fall sedan den representativa 
demokratins genombrott alltid funnits ett offentligt uppdrag för skolsyste-
met att förmedla grundläggande demokratiska värden. Vad denna under-
visning ska innehålla har dock skiftat under årens lopp och uttryckts i skilda 
termer som medborgerligt sinnelag, medborgarfostran och nu, sedan 1990-
talets början, som en demokratisk värdegrund.36 I kursplanen för sam-
hällskunskap A slås fast att eleverna, utöver kunskaper om demokrati i sig, 
också ska kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt. Undervisningen om 
demokratins värdegrund måste göras både som teori och i praktisk til-
lämpning. 

Det är alltså i grund och botten en ytterst grannlaga uppgift att som en-
skild lärare tolka och tillämpa det som är skolans demokratiska värdegrund. 

                                                 
36 Ekman & Todesijevic 2007 
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Man kan få viss vägledning med hjälp av de tankegångar som finns i läro-
planernas förarbeten, främst kanske resonemang i läroplanskommitténs be-
tänkande från 1992.37 En central utgångspunkt i läroplanskommitténs syn 
på värdegrundsbegreppet formuleras på följande, ofta citerade, sätt: 

Sådana värden kan kallas oförytterliga. Oförytterliga värden är de som 
i en given kulturkrets gäller under alla omständigheter. De utgör 
medborgarnas samfällda moraliska fond som egentligen inte behöver 
motiveras med målrationella argument. Ingen kan med hänvisning 
till arbetslivets förändrade krav eller till nya rön om undervisningens 
inlärningsresultat hävda att nu har det ena eller andra oförytterliga 
värdet satts ur spel. Värden är i kraft oavsett om de i enskilda fall kan 
te sig opraktiska, oekonomiska eller onyttiga38 

Med detta bör väl menas dels att värdegrunden behandlar frågor som är att 
betrakta som något av en sorts överideologi som alla, i vart fall i en viss gi-
ven kulturkrets, betraktar som självklara värden, dels att dessa värden ska 
genomsyra all verksamhet i skolan. Bland de värden som materialiserades i 
läroplanstexten finns följande: 

* Grundläggande demokratiska värderingar 
* Varje människas egenvärde 
* Respekt för vår gemensamma miljö 
* Människans okränkbarhet 
* Individens frihet och integritet 
* Alla människors lika värde 
* Jämställdhet mellan män och kvinnor 
* Solidaritet med svaga och utsatta 

 
Värdegrundsarbetet omfattar alltså betydligt mer än endast den demokra-
tiska värdegrunden. Och fortfarande är det en mycket svårhanterlig uppgift 
att omsätta dessa 'oförytterliga' värden i didaktiska avseenden. Kanske var 
det dessa svårigheter som fick regeringen att 1999 initiera det s.k. värde-
grundsprojektet. Detta syftade till att bidra till att förverkliga värdegrunds-
arbetet i konkreta avseenden. En strid ström av råd, riktlinjer, lärar- och 
elevmaterial producerades och spreds ut till skolorna. Hela projektet sam-
manfattades i en slutrapport; Värdegrundsboken: om samtal för demokrati i 
skolan - och vi kan utifrån denna dra ett par mer konkreta slutsatser rörande 
hur den demokratiska värdegrunden kan omsättas i lärarpraktiken. 

                                                 
37 SOU 1992:94 
38 SOU 1992:94, s. 47 
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För det första hävdas i Värdegrundsboken den helt centrala utgångs-
punkten att skolan visserligen ska syssla med inlärning av kunskaper men 
skolan ska också ägna utrymme åt att behandla värderingar och värdepro-
blem. Detta innebär att skolans verksamhet inte får eller kan vara värdene-
utral, den innehåller ett grundläggande förhållningssätt som bör prägla hela 
skolans verksamhet. Detta uttrycks på följande sätt:  

Det är därför nödvändigt att skolan tar upp frågor om demokrati, alla 
människors lika värde, skyldigheter och rättigheter. Värdegrunden 
handlar om allt detta. Men att undervisa om värdegrund, etik och 
moral är inte nog. Värdegrunden måste prägla hela förskolans och 
skolans verksamhet.39 

För det andra knyts hela skolans värdegrundsarbete till ett demokratiupp-
drag. Demokrati betraktas som ett övergripande värde, en överideologi, som 
alla andra värdefrågor i läroplanen bör utgå från. Demokratibegreppet defi-
nieras som bestående av tre delar; (1) demokrati som en (stats)form, ett 
formellt begrepp som är knutet till en viss given beslutsordning; (2) demo-
krati som fördelning av ekonomiska resurser, dvs., att demokratin förutsät-
ter att det råder jämlika villkor mellan människor (inte bara i formella avse-
enden som t.ex. rösträtt utan även ur ekonomisk och social synvinkel) samt 
(3) demokrati som ett mer omfattande förhållningssätt eller som en livsstil 
där vi hyser respekt för människan som sådan, för människans frihet, män-
skovärde osv.  Ur detta kan vi dra slutsatsen att det naturligtvis är viktigt 
att i skolan förmedla kunskaper om demokratibegreppet i sig samt om hur 
demokrati- och beslutssystem fungerar i dess formella mening (i olika stater 
eller kommuner osv.). Det är dock också viktigt att skolans praktiska de-
mokratiarbete baseras på det man i Värdegrundsboken kallar en kommunika-
tiv skoldemokrati: 

I en kommunikativ skoldemokrati som bygger på samtalet, räcker det 
inte med formella strukturer för inflytande eller att lära om de-
mokrati som system. Det handlar för skolans del om att på djupet 
konfrontera och pröva eleverna med sina värderingar och föreställ-
ningar i demokratiska former. Det handlar om att levandegöra de-
mokrati och att arbeta i demokratiska arbetsformer. Värdegrunden 
handlar om att göra kunskap till insikt och därmed känsla.40 

                                                 
39 Zackari & Modigh 2000, s. 7 
40 Zackari & Modigh 2000, s. 41 
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För det tredje betonas i Värdegrundsboken behovet av att utveckla demokra-
tiuppdraget utifrån ett pluralistiskt synsätt som också väger in mångfaldsfrå-
gor i skolans praktik. Ett sådant synsätt innebär att det i skolans värde-
grundssamtal måste skapas utrymme för människors olikheter och i respekt 
för varje individs integritet. För att uppnå detta mål krävs att skolan har en 
förmåga att utveckla en undervisning med många olika uttryckssätt och ut-
trycksformer. Värdegrundsarbetet bör i detta syfte utveckla etiska samtal 
med respekt för alla människors lika värde. I en passus rörande skolans ori-
entering mot att göra skolan till ett pluralistisk fora för mångfaldsdiskussio-
ner sägs att: 

Vi anser inte att någon speciell åskådning eller samhällstradition kan 
ha tolkningsföreträde i ett värdepluralistiskt samhälle41  

Detta är ju då något som i viss utsträckning och under vissa omständigheter 
kan komma i konflikt med det som benämnts skolans demokratiuppdrag. 
Gränserna för värdepluralismen markeras i Värdegrundsboken då man i av-
snittet om mångfaldsfrågor slår fast att kulturella fri- och rättigheter inte får 
kränka någon annans fri- och rättigheter. Pluralismen gör alltså halt om de 
inte är förenliga med demokratiska värden.42 I detta ligger naturligtvis ett 
mer allmänt dilemma. När kan man säga att denna gräns har passerats – vil-
ken typ av värderingar är att betrakta som oförenliga med demokratiska vär-
den?  

Om vi återgår till samhällskunskapslärarens uppdrag att arbeta med 
kursplanemålet att sträva efter att låta eleven omfatta och praktisera den 
demokratiska värdegrunden har vi ovanstående resonemang kommit en liten 
bit på vägen. Likväl är det fortfarande tämligen vagt och även i grunden 
oklart vad som ska göras för att tillgodose detta lärandemål. Vi ska något 
senare återkomma till några tänkbara konkretiseringar i denna del men först 
ska vi säga ett par ord om den andra bisatsen i kursplanen för strävandemå-
len; dvs. att förstå hur olika perspektiv och ideologier ger olika sätt att upp-
fatta samhället (jämför här även formuleringen för Samhällskunskap B).  

I denna andra bisats anges att eleven ska förstå hur olika perspektiv och 
ideologier (nu i pluralis) ger olika sätt att uppfatta samhället. Även denna 
målsättning är ur olika synvinklar svårtolkad. Vad menas egentligen med ett 
'perspektiv' och hur definierar vi en ideologi? Samhällskunskapsläraren för-
väntas också behandla ett analytiskt präglat lärandemål, dvs. hur olika per-
spektiv och ideologier ger olika synsätt på samhället. Vi tror att en rimlig 
                                                 
41 Zackari & Modigh 2000, s. 69 
42 se Zackari & Modigh 2000, s. 72 
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tolkning är att betrakta perspektiv och ideologier som något relativt snar-
likt. Ideologi har möjligtvis ett något mer preciserat tankeinnehåll än vad 
som gäller för ett 'perspektiv' och refererar sannolikt till politiska ideologier 
som t.ex. liberalism, socialism eller feminism. I läroböcker i politisk teori 
betraktas en ideologi vanligtvis som en relativt systematiskt ordnad uppfatt-
ning om hur världen är beskaffad, hur samhället fungerar, hur samhället bör 
ordnas och hur ideologins mål ska kunna förverkligas. En del ideologier har 
en samhällsbevarande utgångspunkt medan andra vill se radikala föränd-
ringar. Vissa ideologier anser att människan är altruistisk och gemenskaps-
sökande medan andra håller sig med en mer individualistiskt färgad männi-
skosyn osv.43   

Perspektiv är då något annat än en ideologi och avser ett mer generellt 
tankeinnehåll och bör egentligen främst karakteriseras som en sorts metod 
att öka förståelsen av samhällsprocesser som också kan öppna för samhälls-
kritiska resonemang. I vetenskapliga sammanhang talar man om perspektiv i 
bemärkelsen att av att vi väljer ut vissa glasögon att se verkligheten genom. 
Vi kan anlägga ett genusperspektiv eller ett klassperspektiv på en politisk 
fråga, vi kan tala om mikroinriktade eller makroinriktade perspektiv (från 
individ till samhällsstrukturer) och vi kan tala om tillståndsperspektiv (det 
som är här och nu) eller ett livsloppsperspektiv där vi betraktar en politisk 
process ur ett längre tidsförlopp osv.44 I den här texten ägnar vi oss åt att 
behandla didaktiska perspektiv, dvs. att vi försöker utveckla tankegångar 
om att lära ut och undervisa om politik. Genom att betrakta exempelvis 
politiska fenomen ur olika perspektiv kan vi nog sannolikt vidga vår förstå-
else och få djupare kunskaper om hur samhället faktiskt fungerar. 

Den didaktiska tanken i den andra bisatsen i lärandemål av typ 1 är dels 
att eleverna ska utveckla en förståelse av ideologier och perspektiv som så-
dana och dels få insikter i att olika ideologier och perspektiv ger oss olika 
sätt att uppfatta samhället. I den sistnämnda målformuleringen förespråkas 
alltså en didaktisk strategi som ibland benämnts som 'reflective inquiry' el-
ler kritisk granskning.45 Det innebär lite förenklat att man intar olika roller 
(t.ex. rollspel där en grupp har att beskriva en konservativ ideologi i en fing-
erad debatt) eller att man tar på sig olikartade glasögon i läsningen av t.ex. 
en politisk händelse (läs igenom riksdagsprotokollet rörande beslutet att in-
föra en ny betygsskala för skolan ur ett klassperspektiv).  

                                                 
43 se t.ex. Österud 1997, Ball & Dagger 2009 
44 se Halvorsen 1989 
45 se Englund 2005 
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Om vi summerar lärandemål av typ 1 utifrån de frågeställningar vi ar-
betar med i denna studie är vår uppfattning att en lärare i samhällskunskap 
på gymnasiet bör behärska åtminstone grundkunskaper rörande fyra be-
stämda områden: För det första bör samhällskunskapsläraren bör ha grund-
läggande kunskaper i det vi tidigare kallat värdeteori, dvs. kunskaper och 
förståelse av värderingar (värden) och dess problem ur en vetenskapsteore-
tisk synvinkel. Värdeteori är en nödvändig beståndsdel för samhällskun-
skapsläraren i samband med undervisning om t.ex. värdegrundsfrågor, etiska 
dilemman, mänskliga rättigheter etc.46 

För det andra bör samhällskunskapsläraren ha goda insikter i såväl de-
mokratins som värdegrundens principiella problem. Det gäller sådant som 
mångfaldsfrågor, genusaspekter, om demokratibegreppet, om demokratins 
idéhistoria och demokratiteoretiska grundmodeller. En central del i sam-
hällskunskapslärarens förståelse av demokratins innebörd är att hon/han är 
väl bevandrad i den betydelsefulla skillnaden mellan demokrati som ideal 
och demokrati som verklighet.47  

För det tredje bör samhällskunskapsläraren och för att kunna hantera lä-
randemål av typ 1 ha goda kunskaper om begreppet politisk ideologi. En 
politisk ideologi brukar definieras som ett system av sammanhängande idéer 
som kan förklara, värdera, bidra till förståelse av samhällsutvecklingen samt 
ange riktlinjer för politisk handling.48  Väsentligt är väl också att förstå hur 
de politiska ideologierna utvecklats i ett historiskt perspektiv (de traditio-
nella ideologiernas utveckling liksom utvecklingen av nya ideologier). 

För det fjärde bör samhällskunskapsläraren ha en utvecklad förmåga att 
hantera undervisningsmoment med hjälp av det vi kan kalla granskande eller 
kritisk undersökning. Detta innebär att man med hjälp av olikartade per-
spektivseenden når fördjupade kunskaper om specifika samhällsfenomen 
eller samhällsprocesser. I detta ligger också behovet av att ha grundläggande 
färdigheter i samhällsvetenskaplig metod (se vidare nedan under lärandemål 
av typ 3). 

3.3 Läran demål av  typ 2 
I kursplanerna dominerar lärandemål som syftar till att eleverna ska ut-
veckla "kunskap om och förståelse" av en rad olika aspekter. Enligt strä-

                                                 
46 En utmärkt orientering om normativ metod och värdeteori ges i Badersten 2006. 
47 För en klargörande genomgång av denna problematik i ett didaktiskt sammanhang, se 
Bernmark-Ottosson 2005, kap. 3. 
48 se Ball & Dagger 1995. 
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vandemålet för samhällskunskap A ska skolan i sin undervisning i ämnet 
samhällskunskap sträva efter  

att eleven utvecklar kunskaper om och förståelse av hur politiska sy-
stem fungerar.  

Dessa lärandemål följs upp i kursplanen för samhällskunskap A i formule-
ringen  

att eleven ska ha kunskaper om det politiska systemets funktion på 
lokal, regional, nationell och EU-nivå samt att eleven ska kunna förstå 
hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell 
nivå, inom EU samt internationellt 

Dessa lärandemål tillhör de kanske mest konkreta i kursplanerna och har 
tillkommit relativt sent efter de kursplaneförändringar som initierades efter 
alliansregeringens tillträde år 2006. Med dessa lärandemål återinförs därmed 
ett formellt krav på att gymnasieeleverna ska tillägna sig grundkunskaper i 
det vi skulle kunna kalla formella politiska institutioner. Det innebär att 
eleverna bör erhålla kunskaper om sådant som berör statssystemens utform-
ning i olika länder, om den kommunala självstyrelsens betydelse, om hur 
politik på regional nivå organiseras i olika länder, om hur EU och andra in-
ternationella organisationer arbetar etc. Lärandemålen innehåller dessutom 
formuleringar som markerar att eleverna ska lära sig hur man kan påverka 
dessa system. 

En andra kategori av lärandemål inom denna typ 2 behandlar frågor som 
är knutna till framväxten av ett mångkulturellt samhälle och om mänskliga 
rättigheter. Samtliga dessa mål återfinns i strävandemålen för hela samhälls-
kunskapsämnet och saknar mer eller mindre uppföljande kunskapsmål för 
samhällskunskap A, B och C.  

Eleven ska sträva efter att utveckla kunskap om och förståelse…  
(a) av det mångkulturella samhället 
(b) för olika grupper av nationella minoriteter 
(c) de mänskliga rättigheterna samt individens rättigheter och skyl-
digheter i samhället 
 

Dessa mål ligger nära den typ av didaktiska frågeställningar som i hög grad 
förknippas med skolans värdegrundsarbete. Lärandemålen är dock formule-
rade på ett sådant sätt att det nu är frågan om att på ett mer konkret, och 
möjligtvis också värdeneutralt sätt, veta vad som menas med ett mångkultu-
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rellt samhälle, med mänskliga rättigheter och individens rättigheter och 
skyldigheter. Kursplanerna, och det gäller främst lärandemål för samhälls-
kunskap A, B och C, innehåller också målsättningar som behandlar samhäl-
leliga utvecklingsdrag. I kursplanen för samhällskunskap A anges… 

(a)  att eleven ska kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska 
och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt 
eget samhälle som det internationella samhället 

(b) kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur så-
väl historiska som framtida perspektiv.  

Formuleringarna ovan (som även återfinns i kursplanerna för samhällskun-
skap B och C) är oerhört allmänna och öppnar för stora tolkningsmöjlighe-
ter. Man ska behandla en rad olika områden (politiskt, ekonomiskt, geogra-
fiskt, socialt), man ska kunna förstå hur olika förhållanden påverkar vårt 
eget samhälle och vad som sker internationellt och dessutom ska eleven 
kunna se konsekvenser av detta i både historiska sammanhang och ur ett 
framtidsperspektiv.  

Avslutningsvis finns det ytterligare ett sorts strävandemål som kan hän-
föras till denna grupp av lärandemål av typ 2. I kursplanen med mål att strä-
va mot anges följande:  

Eleven ska  
(a) fördjupa sina kunskaper om och reflektera över samarbete och 
konflikter i internationella relationer samt 
(b) fördjupa sin förståelse av såväl det svenska som det internatio-
nella samhället i historisk belysning. 

I lärandemålen av typ 2 återfinns aspekter som kan kopplas till de grund-
discipliner som konstituerar ämnet samhällskunskap. Även om såväl soci-
ologi som nationalekonomi finns representerade råder det dock ingen tve-
kan om att samhällskunskapens lärandemål i denna del domineras stort av 
statsvetenskapliga studieobjekt. Det gäller kunskaper om politiska system, 
politiskt beslutsfattande, politiska förhållanden, internationella relationer 
och internationella organisationer. I detta ligger ett grundproblem som del-
vis berör kunskapsteoretiska problem. Kursplanerna vittnar, åtminstone i 
viss grad, om att betona (både i omfattning och betydelse) lärandemål som 
behandlar faktuella kunskaper om det politiska systemets formella uppbygg-
nad, individens rättigheter och skyldigheter osv. Risken finns att vi kommer 
att lära ut en sorts manual bestående av en formell karta som kan framstå 
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som reellt sett ihålig när man som ung gymnasieelev möts av faktiska makt-
förhållanden och inflytandemöjligheter i samhället. Vi lär ut de formella sy-
stemen, men döljer hur de tillämpas i praktiken. Detta synes då också stå i 
viss motsättning till angreppssättet som bör prägla den didaktiska ambitio-
nen för lärandemål av typ 1. Undervisningen om demokrati bör exempelvis 
handla om både de formella principerna och praktiska arbetssätt. 

Det finns nu, mot bakgrund av vad som hittills sagts om lärandemål av 
typ 1 och 2, anledning att göra en kunskapsteoretisk fördjupning som ska 
ses som en bakgrund till vår kommande gestaltning av hur samhällskun-
skapslärarna hanterar sin undervisning. Det är främst två förhållanden som 
står i fokus: 

För det första är hanteringen av lärandemålen av typ 2 (sådant som ele-
ven ska kunna) nästan alltid förknippade med en debatt som rör sig mellan, 
å ena sidan, en uppfattning som betonar elevens egna aktiviteter och där-
med undervisningsformerna och, å den andra sidan, av en uppfattning som 
betonar själva ämnesinnehållet, dvs. inlärning av fakta, begrepp och teorier i 
kunskapsstoffet. En del menar alltså att eleven måste, via föreläsningar, läro-
böcker, självstudier och på andra sätt, läsa in bestämda aspekter såsom t.ex. 
olika politiska systems utformning, vad demokrati står för, vilken som är 
skillnaden mellan en länsstyrelse och ett landsting osv. Denna typ av upp-
fattning motiveras med att det är en absolut nödvändighet att kunna vissa 
saker eller att behärska ett ämne innan eleven har möjlighet att uppnå andra 
lärandemål som t.ex. färdighetsmål av olika slag. Vi har tidigare benämnt 
denna uppfattning som ett sätt att ge kunskaper eller överföra kunskaper 
från läraren till eleven. Andra lärare tar mer lätt på den typen av inlärning 
och menar att man som lärare i första hand måste bygga undervisningsfor-
mer som främjar elevens egna aktiviteter, personlighetsutveckling och krea-
tivitet. Enligt denna senare uppfattning kan man ytterst sett inte lära sig nå-
gonting om inte elevens aktivt är närvarande i kunskapsprocessen. Detta har 
vi tidigare talat om i termer av att göra kunskap.  

Vi menar dock att det här borde finnas utrymme för en tredje uppfatt-
ning där perspektiven ge och göra integreras och vi ansluter oss här till Fol-
ke Vernersson i detta sammanhang: 

De flesta praktiskt verksamma lärare (…) har åsikter, som ligger nå-
gonstans emellan de ovan renodlade åsiktsgrupperna. Dessa lärares 
självklara ambition är att lyckas med både ämnesundervisningen och 
de sociala och emotionella kontakterna med eleverna. De upplever 
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inte att målsättningarna ovan strider mot varandra, utan menar, att 
goda ämneskunskaper är en del av personlighetsutvecklingen49  

Det är minst sagt besynnerligt att denna diskussion uppenbarligen präglar 
mycket av diskussionerna mellan yrkesverksamma lärare på alla nivåer i ut-
bildningssystemet. Det självklara tål väl att upprepas; det gäller att kombi-
nera, det ena utesluter inte det andra. I grunden är detta dock en, vad vi 
kallar, empirisk fråga, dvs. den bör kunna besvaras genom undersökningar 
av lärares faktiska synsätt och arbetssätt. 

För det andra rör sig samhällskunskapslärarens tänkande också i en del-
vis annan dimension. Det rör sig om i vilken utsträckning eleven utvecklat 
en förmåga att ur ett komplext skeende i samhället inte bara uppfatta det 
som syns eller hörs på ytan utan att försöka se en djupare mening eller bety-
delse av det aktuella skeendet. I själva verket skulle vi nog våga hävda att 
detta borde vara samhällskunskapens själva signum; att kontinuerligt försö-
ka förstå hur saker och ting egentligen hänger ihop. Det kan exempelvis 
handla om motivanalys, dvs. menar politiker verkligen det de säger? Det kan 
handla om förklaringar, dvs. varför kvinnor har genomsnittligt sett lägre lön 
jämfört med män med likartad yrkes- och utbildningsbakgrund. Och det 
kan handla om meningsskapande, dvs. att förstå betydelsen av kulturell 
identitet och hur gemenskaper utvecklas mellan människor. Man vill som 
lärare åstadkomma en rörelseriktning från det som kan iakttas på ytan till 
det som utgör förståelse och tolkning i en djupare bemärkelse.   

Lärarens förmåga att få eleven att röra sig från en ytinriktad inlärning till 
en djupinriktad har givits mycket stor uppmärksamhet i den pedagogiska 
och didaktiska forskningen. Grundproblemet i denna forskning handlar om 
lärarens möjligheter att åstadkomma ett bättre resultat, dvs. att eleven ska 
få en bättre förståelse av ett visst fenomen, begrepp eller en process. Ambi-
tionen i denna del har, allt sedan åtminstone antikens dagar, varit att hitta 
mekanismerna, källorna, förutsättningarna etc. för att eleven ska nå fram till 
ett bättre lärande och en bättre förståelse av kunskapsstoffet. Det finns en 
rad teoretiska ansatser som t.ex. kognitiva eller inlärningspsykologiska per-
spektiv, psykodynamiska perspektiv, kulturpsykologiska/sociologiska per-
spektiv, sociokulturella eller samhälleliga perspektiv osv.50 Många forskare i 
branschen pekar på lärandets stora komplexitet och att det inte finns några 
enkla svar. Roger Säljö, professor i pedogogik, noterar i introduktionen till 
en bok i ämnet exempelvis följande: 

                                                 
49  Vernersson 1999, s. 65 
50  se bland många Illeris 2001, Säljö 2000, Marton & Booth 2000. 
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Ett grundläggande antagande i den text som följer – och som jag 
hoppas inte skall demoralisera läsaren – är att dessa gåtor om hur 
människor lär, och hur de utvecklar intellektuella och manuella fär-
digheter, aldrig kommer att lösas i den mening att vi får ett slutgiltigt 
svar51 

Detta kan synas som ett trivialt påstående men det är naturligtvis många 
olika och överlappande perspektiv som måste vägas in i det didaktiska ar-
betet för att kunna åstadkomma förbättringar när det gäller elevers djupför-
ståelse av samhällsutvecklingen. Det är tveklöst så att den pedagogiska och 
didaktiska litteraturen ägnat mycket tid att problematisera dessa aspekter 
på lärande. Det är dock oerhört slående, och anmärkningsvärt, att ytterst få 
forskare inom pedagogik och utbildningsvetenskap problematiserat ämnet 
samhällskunskap ur ett sådant perspektiv. Det finns ganska många och ut-
märkta illustrationer i den pedagogiska forskningen som anknyter till exem-
pelvis matematik, fysik och textläsning, men det finns allt för få empiriska 
exempel hämtade från ämnet samhällskunskap.  

Det är nu dags att sammanfatta de didaktiska implikationerna av läran-
demål av typ 2. Vår diskussion i denna del antyder att samhällskunskaps-
läraren har att nära nog sträcka sig bortom det möjligas gränser; att förena 
specialistkunskaper med generellt vetande, att röra sig från faktuella ytkun-
skaper till förståelse av samhällsfenomen på ett djupgående sätt, att äga för-
mågan att förbinda det dagsaktuella med historiska perspektiv, att utveckla 
förståelsehorisonter för sådant som sker globalt och hur det påverkar oss i 
det lokala samhällslivet. Och dessutom är det bra om samhällskunskapslära-
ren håller sig ajour med nya rön inom samhällsvetenskapens ämnesdiscipli-
ner. Hur ska en lärare överhuvudtaget kunna fixa allt detta? Det är natur-
ligtvis omöjligt att vara komplett i alla dessa delar.  

Vi kommer i denna studie att främst belysa aspekter som berör under-
visning utifrån lärandemål av typ 2 när dessa mål så att säga tangerar lärar-
nas undervisning om demokrati och värdegrundsfrågor. Vi kommer därvid 
att ägna uppmärksamhet åt i vilken grad lärarna arbetar utifrån dimensionen 
om faktautlärning (att ge kunskaper) och dimensionen om hur man arbetar 
för att nå djupkunskaper inom ämnet. Detta är frågeställningar som ska be-
handlas i vårt slutkapitel där vi försöker analysera lärarnas undervisnings-
praktik i förhållande till kursplanemålen. 

                                                 
51  Säljö 2000, s. 12 
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3.4 Läran demål av  typ 3 
I lärandemålen av typ 3 anges i kursplanerna för samhällskunskap ett antal 
mål som syftar till att utveckla elevens färdigheter och förmåga i olika av-
seenden. Det går att urskilja främst fyra sådana mål. Det första av dessa mål 
behandlar elevens färdigheter att agera i frågor som är kopplade till ett 
ekologiskt hållbart samhälle. I strävandemålen anges 

…att eleven utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i 
lokala, regionala och globala frågor som är av betydelse för ett ekolo-
giskt hållbart samhälle.  

Och sedan följs detta mål upp i kursplanen för samhällskunskap A på föl-
jande sätt (innefattandes även ett tillägg om etiska perspektiv som väl när-
mast bör karakteriseras som lärandemål av typ 1):  

Eleven ska kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika 
samhällsfrågor. 

Ett andra lärandemål som pekar ut elevens färdigheter handlar om kritiskt 
tänkande. I strävandemålen formuleras detta på följande sätt: Skolan ska 
sträva efter att  

eleven utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden 
samt sin förmåga att kunna se konsekvenser av olika handlingsalter-
nativ för sig själv och för samhället.  

Bland de mål som eleven ska uppnå följs denna allmänna strävan upp i sam-
hällskunskap B med formuleringen  

att eleven ska kunna tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till olika 
samhällsfrågor och samhällets utveckling. 
 

Ett tredje mål behandlar 'kritiskt tänkande' och preciseras i ett viktigt avse-
ende i det som skulle kunna kallas källkritik. Elevens förmåga i detta avse-
ende finns inte nämnd i strävandemålen men förekommer däremot i upp-
nåendemålen på samtliga tre nivåer. I samhällskunskap A anges att eleven 
ska kunna använda olika kunskapskällor vid arbetet med samhällsfrågor och 
för samhällskunskap B sägs:  

att eleven ska kunna hämta information från olika källor och medier 
samt kritiskt granska och tolka dessa.  
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I samhällskunskap C formuleras detta mål på nästan exakt samma sätt. Ett 
fjärde mål inom denna typ 3 handlar om elevens förmåga att använda ett 
vetenskapligt förhållningssätt i förståelsen av samhället och samhällsutveck-
lingen. I strävandemålen uttrycks detta på följande sätt (liknande formule-
ringar finns också i kursplanerna för samhällskunskap B och C):  

Skolan ska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda 
olika metoder vid arbetet med samhällsfrågor och övas i ett alltmer 
vetenskapligt förhållningssätt.  

Lärandemålen av typ 3 lyfter fram den i samhällskunskapen klassiska am-
bitionen att utrusta eleverna med verktyg för att dels kunna ta tillvara sina 
rättigheter som medborgare och dels kunna öka sin samhällsförståelse ge-
nom att göra egna undersökningar och få en kritisk blick rörande sådant 
som sker i ens omgivning. Målen handlar alltså om både förmågan att delta i 
samhällslivet och förmågan att bedriva samhällsanalys. Dessa lärandemål 
innefattar en klassisk ambition för samhällsorientering med rötter tillbaks 
till 1800-talet, via amerikansk pragmatism under 1900-talets första hälft 
och vidare framåt till de vetenskapliga ambitioner (ofta i positivistisk anda) 
som präglade mycket av samhällsförståelsen under perioden efter andra 
världskriget.52 Lärandemålen av typ 3 bildar en sorts motsägelsefull syntes av 
allt detta; eleven ska fostras till att bli en politiskt aktiv person som samti-
digt underkastar sig vetenskapliga ideal och kritiska förhållningssätt. Man 
ska både ta ställning för olika värderingar samtidigt som man ska hylla ett 
objektivt eller värdeneutralt vetenskapsideal.  

Vi har redan i väsentliga delar behandlat den ena delen i dessa färdig-
hetsmål; nämligen frågor kopplade till att eleverna ska fostras till demokra-
tiska och politiskt aktiva medborgare (som i praktiken förmår tillämpa vår 
gemensamma värdegrund). Det är i realiteten, när läraren befinner sig i en 
gymnasieklass, svårt att skilja på lärandemål som syftar till att utveckla t.ex. 
demokratiska värderingar (lärandemål av typ 1) och förmågan att utnyttja 
sina kunskaper för att påverka samhällets utveckling (lärandemål av typ 3).  
Vi ska inte heller just nu säga något ytterligare om den andra delen i läran-
demålen av typ 3; dvs. förmågan att tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt och 
förmågan att bedriva källkritik. Dessa aspekter kommer vi att beröra något 
senare i framställningen. 

                                                 
52 se Englund 2005. 
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3.5 Su mmerin g 
Vi har i detta kapitel gjort ett försök att rekonstruera det som är samhälls-
kunskapslärarens formella uppdrag. Genomgången av lärandemålen och dis-
kussionen om dess didaktiska implikationer visar att samhällskunskapslä-
raren har att hantera en synnerligen komplicerad flora av olikartade ambi-
tioner som rör sig från att ibland vara tämligen konkreta till det mest ab-
strakta, från aspekter där individen står i fokus till kunskapsfält som inne-
fattar samhällsstrukturer och historisk bakgrundsförståelse. Och inte minst 
bör samhällskunskapsläraren behärska en rad olikartade ämnesområden, 
alltifrån ekologisk hållbarhet till förståelse av statssystems strukturer. Vi har 
med detta kapitel lagt fast det formella uppdraget. Vi vet nu ungefärligen, 
dock med olika noterade motsägelser i bakhuvudet, vad samhällskunskaps-
läraren i gymnasieskolan hart fått för uppdrag av statsmakten. Vi kommer i 
den fortsatta framställningen att ha med oss styrdokumenten i bagaget och 
vi kommer att be de intervjuade lärarna att beskriva vilken funktion styrdo-
kumenten egentligen har i den egna undervisningspraktiken.  
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4. Samhäl l skunskapslärarnas synsätt 

4.1 In ledn in g 
I detta kapitel ska vi låta våra 12 respondenter få komma till tals när det 
gäller deras egna synsätt på demokrati, kunskap och värden. Respondenter-
nas utsagor har klassificerats utifrån den teoretiska bestämning och opera-
tionalisering som gjordes i kapitel 2. I samband med att vi genomförde våra 
intervjuer utgjorde de frågor som ska behandlas i detta kapitel den avslu-
tande delen av själva intervjun. Vi började intervjuandet i den inledande de-
len med att ställa frågor om sådant som berör lärarnas praktik, dvs. frågor 
om hur man undervisar, hur man sätter betyg, hur man hanterar elevdemo-
krati, hur man upplever elevernas intresse för ämnet osv. Till dessa utsagor 
om lärarnas praktiska erfarenheter ska vi återkomma i nästa kapitel. De frå-
gor som ska behandlas nu gäller inte hur läraren gör, utan vad läraren har 
för synsätt på demokrati, kunskap och värden. Många av de intervjuade lä-
rarna upplevde dessa frågor som mycket svårare att svara på jämfört med de 
frågor som handlade om den egna lärarpraktiken. Det blev ibland långa tan-
kepauser, ibland suckade man och det var inte ovanligt att man ändock 
snabbt gled in på vad man gör i klassrummet: 

Vår fråga: Vad är demokrati enligt dig? 
Respondent 6: Demokrati utgår från, naturligtvis, från människors 
möjligheter att utöva inflytande (lång paus)…inflytande i olika delar 
av samhällslivet (ny paus)…Det finns ju dels den formella demokra-
tin, det som oftast uppfattas som demokrati, dvs. det politiska styrel-
seskicket, det representativa styrelseskicket – det är väl det man utgår 
från. Sen brukar jag också lyfta fram den ekonomiska demokratin 
[…] Sen försöker jag tillämpa det lite också i undervisningen, ge ele-
verna visst utrymme att påverka… 
Vår kommentar: Försök håll undan vad du gör i klassrummet… 

Vi får alltså inte något svar på frågan vad respondenten själv tycker utan 
han/hon glider genast in på vad som görs i klassrummet. Det var alltså 
ibland inte helt enkelt att få fram vad respondenterna själv tyckte. Detta il-
lustrerar också en mer allmän metodologisk problematik i kvalitativa studi-
er av detta slag. Samhällsforskaren håller sig med begrepp och teorier som 
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har tydliggjorda tankeinnehåll om vad som avses. Det är inte alls säkert att 
intervjupersonerna använder samma terminologi eller uppfattar begrepp på 
samma sätt som är gängse i samhällsforskningen rörande sådant som demo-
kratiteori, kunskapsteori eller värdeteori. Vi brukar i samhällsvetenskapliga 
metodkurser illustrera detta problem med historien om den något oerfarne 
sociologidoktoranden som med fräsch entusiasm, och med stor tilltro till 
industriarbetarklassens medvetenhet, gick ut på verkstadsgolvet och gjorde 
kvalitativa intervjuer med arbetarna där den inledande frågan löd: känner du 
dig alienerad? Doktoranden möttes av en frågande blick och därefter för-
svann jobbaren sonika tillbaks till sitt arbete.  

På samma sätt har vi i vår undersökning alltså mötts av en del frågande 
blickar även om vi valt att inte ställa frågor på det direkta sättet. Intervju-
personerna har istället få ta ställning till ett batteri av frågor om den egna 
demokratisynen, kunskapssynen och synen på värden som vi därefter tolkat 
med hjälp av den operationalisering som tagits fram. I detta ligger inte bara 
en besvärlig metodologisk problematik, utan också en sorts grundproblema-
tik som i det här fallet rör läraryrkets professionalitet. Ytterst berör detta 
frågor som vi lyfte fram i kapitel 3 när vi diskuterade lärargärningens praktik 
i relation till kursplanernas innehåll. Vad kan vi egentligen kräva för sorts 
insikter eller kunskaper hos en samhällskunskapslärare på gymnasiet? Bör 
hon eller han exempelvis kunna redogöra för skillnaden mellan valdemokrati 
och deltagardemokrati? Och vilket ställningstagande mellan dessa båda har 
hon/han gjort? Bör jag inte som lärare ha ganska så djupgående insikter rö-
rande kunskapsbegreppet? Och kan jag verkligen som aktiv lärare i sam-
hällskunskap klara mig utan insikter i grundläggande teorier om värde-
ringar?  

Vi har relativt ofta, under arbetet med vårt intervjumaterial, kunnat 
göra konstateranden om att det finns stora brister i dessa avseenden hos 
våra 12 respondenter. En del kan inte klargöra en egen och någorlunda 
sammanhängande syn på demokrati, utsagorna om kunskap vittnar ibland 
om relativt grunda och osjälvständiga perspektiv och allra svagast synes in-
sikterna i värdeteoretiska problem att vara. Häri ligger, enligt vår upp-
fattning, en specifik problematik för just ämnet samhällskunskap som vi be-
rörde redan i inledningsavsnittet. Hade det exempelvis varit acceptabelt att 
en biologilärare inte kunnat redogöra för vad som menas med fotosyntes? 
Kan läraren i tyska språket överleva utan att veta vad som menas med ka-
sus? Och kan matteläraren på gymnasiet hänvisa till läroboken utan att själv 
kunna lösa en integralekvation etc? 

Här bör vi dock omedelbart lägga in en brasklapp. Det finns en stor risk 
att vi som samhällsforskare sätter oss på alltför höga hästar. Det är kanske 
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så att lärarna i det här fallet visst har djupgående insikter rörande demokra-
ti, kunskap och värden, men de är uttryckta och formulerade utifrån lärar-
praktikens egen kontext och inte i en mer snävt samhällsvetenskaplig kon-
text. Det vi vill ha sagt med denna, något långdragna introduktion, är att 
vår undersökning har något väsentligt att berätta i just detta avseende; näm-
ligen att det behövs fler möten och mer utbyte mellan akademi och lärar-
praktik. Våra möten med de 12 lärarna har i sig varit riktiga kunskapsmö-
ten. Vi som gjort intervjuerna har nåtts av nya insikter och en djupare för-
ståelse av samhällskunskapslärarens ytterst komplicerade uppdrag. Flera av 
intervjupersonerna ger också ofta uttryck för att intervjun faktiskt varit lä-
rorik. Eller som en av respondenterna uttryckte saken när intervjun hade 
avslutats: 

Tack själv. Här fick jag verkligen tänka till. Det behövs nog fler så-
dana tillfällen där vi får tillfälle att tänka till kring den egna verksam-
heten (respondent 12) 

Det kan nu vara hög tid att låta våra respondenter få komma till tals. Vi 
kommer att beskriva och strukturera materialet på så sätt att vi dels redogör 
för hur många respondenter som har klassificerats utifrån våra analyskatego-
rier och dels använder vi exempel på utsagor från respondenterna för att visa 
hur de har resonerat. Hela kapitlet summeras avslutningsvis i några över-
gripande och allmänna reflektioner. 

4.2 Syn sätt  på demokrati  
När det gäller respondenternas synsätt på demokrati har vi klassificerat ut-
sagorna i tre huvudkategorier; valdemokrat, deltagardemokrat samt out-
vecklad demokratisyn med följande resultat: 
 
 
Demokratisyn Antal  Respondenter 
Valdemokrat 3 3,4,5 
Deltagardemokrat 6 1,6,7,8,10,11 
Outvecklad  3 2,9,12 
Totalt 12  
 
 
Vi kan inledningsvis konstatera att hälften av de intervjuade lärarna är att 
betrakta som renodlade deltagardemokrater och att resterande hälft delar 
sig i två lika stora grupper. I kategorin outvecklad demokratisyn har inter-



 49 

vjupersonernas utsagor för denna fråga varit oerhört vaga och i något fall 
även motsägelsefulla. En av respondenterna i denna grupp uttrycker sig ex-
empelvis på följande sätt (på frågan; vad är demokrati enligt dig?): 

Det viktigaste är friheten att tala och skriva fritt, yttrandefrihet. Allas 
åsikter är värdas att lyssna på. Sen skulle jag säga att lojalt un-
derordna sig beslut som jag inte delar - majoritetsaspekten – jag be-
höver inte tycka som andra – men jag måste böja mig för majorite-
ten. Men ibland kan det vara sunt med civil olydnad, att våga göra 
någonting (respondent 12) 

En annan respondent i denna grupp uttrycker sig på följande sätt (på samma 
fråga som ovan): 

Det är ett system som styr samhället. Även om vi brukar säga att 
pengarna styr så är det demokratin som satt upp spelreglerna, det får 
vi inte glömma. Demokrati är riksdagen, pengarna är regeringen. 
Makten är överlämnad till pengarna, men bara så länge som riksda-
gen bestämmer det. Det är demokrati för mig (respondent 9)  

Och på frågan om vilket som är det ideala tillståndet för demokratin svarar 
samma person: 

Det är ärlighet, att folk är ärliga, räknar rätt. Samhället som bygger på 
ärlighet, ja, det är ett demokratiskt samhälle som fungerar (respon-
dent 9) 

Det är mycket svårt att uttolka vilken demokratisyn, valdemokrat eller del-
tagardemokrat, som ryms i citaten ovan. Det är naturligtvis intressant i sig 
att det i vårt material finns hela tre personer som inte har en genomtänkt 
och sammanhållen syn på vad som menas med demokrati.  

Om vi därefter lyssnar till de tre respondenter som uttrycker en valde-
mokratisk syn på demokrati utgör följande yttrande ett exempel:  

Vi har chans att påverka vart fjärde år och däremellan är det diktatur. 
De flesta partier vill inte ha inflöde, utan sköta sig själva. Jag tycker 
detta är OK. Det ska vara praktiskt också. (respondent 3).  

En annan respondent resonerar på följande sätt:  

Att man röstar och att man har ett minimum av delaktighet […] 
Grundprincipen i en demokrati är att de vi väljer är lite mer kunniga 
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än medborgarna (det är själva poängen med systemet) sen har vi 
möjlighet att utkräva ansvar vid valen (respondent 4).  

Den tredje respondenten uttrycker sin valdemokratiska syn enligt följande:  

När man efter häftiga diskussioner kommer fram till ett beslut som 
alla nöjer sig med även om man haft olika uppfattningar… Alla kan 
inte vinna i en demokrati, det blir lite urvattnat (respondent 5). 

Vi kan alltså konstatera att endast tre av de 12 lärarna kan beskrivas som 
valdemokrater. I dessa tre fall är åsikterna tämligen väl grundade i respon-
denternas tänkande och relateras även till andra demokratimodeller som 
man då också uttrycker kritik mot (detta är särskilt tydligt hos responden-
terna 3 och 5). Den relativa tydlighet som dessa respondenter uppvisar 
bottnar naturligtvis i att valdemokratin i sig är något enklare och entydigare 
att beskriva än vad de deltagardemokratiska idealen är. Valdemokraterna i 
materialet uttrycker ofta också ideal som är besläktade med valdemokratin 
som t.ex. värnandet av rättstatsprinciper (respondent 3 och i någon mån re-
spondent 4) och markeringar av att man bör tydliggöra demokratins om-
fattning genom att dra en tydlig gränslinje mellan vad det offentliga ska göra 
kontra det som bör skötas av marknaden eller det privata (respondent 5).  

Till detta ska läggas ett särskilt observandum. Alla de tre lärare som be-
skriver en valdemokratisk grundsyn råkar vara män. Detta kan naturligtvis 
vara ett uttryck för en ren tillfällighet. Intressant är också att dessa tre lärare 
utmärker sig, vilket vi ska behandla i avsnitt 4.3 nedan, av att hålla sig med 
en gemensam kunskapssyn. Samtliga dessa tre män är inte bara valdemo-
krater utan uttrycker även en kunskapssyn som betonar lärarens roll som 
givare av (fakta)kunskaper till eleverna. 

För de sex respondenter som företräder ett deltagardemokratiskt synsätt 
blir resonemangen, allmänt sätt, mer utförliga och mer komplexa jämfört 
med de som företräder det valdemokratiska idealet. På frågan om vad de-
mokrati är har en respondent svarat enligt nedan. Yttrandet visar på en helt 
annorlunda syn jämfört med hur exempelvis respondenten 4 ovan resone-
rade: 

I en demokrati ska man ta hänsyn till minoriteter – att ta hänsyn till 
andra som har en annan uppfattning annars är det inte demokrati. 
Demokrati är något mycket mer än majoritet. Demokrati är också ett 
sätt att leva, förhållningssätt i livet […] Det tar femtio år att lära sig 
demokrati. Det är inte bara en beslutsprocedur (respondent 11) 
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Liknande tankegångar torgförs av följande respondent:  

Att få inflytande. Inte bara rösta. Att vara delaktig och ta ansvar […] 
Jag tycker att vi ska se att det är ett ansvar att rösta, engagera sig mer i 
det som händer i samhället, skriva insändare (respondent 1).  

Ett antal ytterligare exempel spär på variationsrikedomen i hur responden-
terna beskriver sina deltagardemokratiska ideal:  

Ska vi ha en levande demokrati så krävs det engagerade samhällsmed-
borgare som tycker nånting, som gör att man inte bara har såna som 
hänger med – och det är ju också faktiskt så att om man bara vänder 
kappan efter vinden kan det ju sluta med vad som helst. Det gäller 
att sticka ut. […] Detta handlar om gemene man – vad man diskute-
rar vid middagsbordet och vad barnen får med sig för värderingar 
och åsikter ut i livet så att säga (respondent 10). 

Demokrati för mig är att jag känner mig delaktig i världen runtom-
kring, min omgivning och där jag lever (respondent 8). 

Jag skulle vilja att människor är så involverade i beslut som möjligt  
[…] Det kräver ju att människor har ett visst engagemang… att man 
har en förmåga att engagera sig och framföra sin åsikt (respondent 7).  

Respondenternas utsagor om sin egen demokratisyn är på många sätt intres-
santa. Det finns en grupp som uttrycker sig med stor tydlighet och som dri-
ver ett valdemokratiskt ideal. Detta ideal förefaller vara kopplat till andra, 
mer ideologiskt betingade, ideal som är kopplade till exempelvis ett rätt-
statsperspektiv och till frågor om det offentligas relationer till den privata 
marknaden osv. Den stora gruppen av deltagardemokrater gör, föga överras-
kande, en bredare beskrivning och lägger in betydligt fler aspekter i sitt de-
mokratiska tänkande jämfört med de tre valdemokraterna. Den intressanta 
frågan, som ska ägnas analytiskt intresse i kapitel 6, är om dessa skillnader i 
synsätt även leder till skillnader i hur man undervisar om demokrati. Det är 
också i sig intressant att det finns samhällskunskapslärare på gymnasiet som 
har stora svårigheter att alls kunna redogöra för sin egen demokratiuppfatt-
ning.  
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4.3 Ku n skapssyn  
Vi kunde tidigare i teorikapitlet notera att vi utifrån intervjusamtalen tving-
ats att revidera delar av de kunskapsteoretiska utgångspunkterna. När vi 
genomförde intervjuerna stod det tidigt klart att det var oerhört svårhanter-
ligt att få de intervjuade lärarna att precisera sina synsätt utifrån det vi ur-
sprungligen kallade politisk kunskapsteori. Problemet i denna del kan kny-
tas till det vi problematiserade inledningsvis i detta kapitel där den renodlat 
samhällsvetenskapliga teoribildningen eller kontexten inte riktigt står i sam-
klang med den skolpraktiska kontexten. Istället har vi fått nöja oss med att 
mer induktivt lyssna in vad respondenterna säger om vilken syn på kunskap 
de har. Vi har helt enkelt inlett frågandet i denna del genom att ställa frå-
gan; vilken är din syn på kunskap? Svaren har därefter bearbetats och vi har i 
det insamlade materialet kunnat finna tre huvudkategorier av svar: Respon-
denter som…  
 
(1) betonar kunskap som fakta och förståelse (att man lär sig främst genom 
att någon ger kunskap),  
(2) betonar kunskap som färdigheter och förtrogenhet (att man främst lär 
sig genom egna handlingar, att göra kunskap) samt  
(3) betonar kunskap som en utpräglad integrering av (1) och (2).  
 
I denna del har det funnits en del tolkningssvårigheter. Vi har övervägt att 
även här utnyttja en kategori kallad ’outvecklad kunskapssyn’ då utsagorna 
hos några enstaka intervjupersoner varit vaga och något motsägelsefulla. Vi 
har dock efter flera genomläsningar av gjorda transkriberingar och tolkande 
diskussioner i projektgruppen kunnat föra in samtliga 12 svarande i de tre 
kategorierna. I sammanfattad form ser resultaten för våra 12 respondenter 
ut på följande sätt: 
 
 
Kunskapssyn Antal  Respondenter 
Fakta/förståelse 3 3,4,5 
Färdigheter/förtrogenhet 3 2,8,9 
Integrerad 6 1,6,7,10,11,12 
Totalt 12  
 
 
Vi kan alltså notera att tre av respondenterna företräder en kunskapssyn 
som har en tonvikt lagd på fakta och förståelse. I dessa tre fall, som alla är 
män, har vi inte haft några tolkningssvårigheter utan dessa intervjupersoner 
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har haft en tämligen entydig syn på kunskap som fakta/förståelse. Låt oss 
lyssna på hur de beskriver sin kunskapssyn:  

Man måste ha en begreppsapparat. Elever som kan begrepp är gene-
rellt duktiga. Är både en faktafärdighet och förståelse (respondent 3). 

En annan respondent säger följande.  

Kunskap är för mig baskunskaper – kunskap om partierna, deras 
ideologiska bakgrund, grundsyn – ministrarnas namn etc. En per-
son med mycket kunskap kan rabbla mycket (respondent 4).  

Den tredje respondenten uttrycker sig på följande vis:  

Kunskap är att med utgångspunkt från fakta kunna dra slutsatser åt 
det ena eller andra hållet […] men inte bara kunna rabbla utan också 
kunna förstå, dra paralleller på något sätt.  […] Så kunskap är att 
kunna dra slutsatser det är kunskap för mig. Faktakunskap och slut-
satser, förståelse (respondent 5).  

Alltså klara och tydliga utsagor. Kunskap likställs i dessa fall med fakta och 
förståelse, kanske med tonvikt lagd på faktainlärning. Vänder vi oss till de 
respondenter som företräder en mer handlingsinriktad kunskapssyn som 
kretsar kring färdigheter och förtrogenhet blir svaren på vår kunskapsfråga 
både mer utförliga och mer komplicerade. Här är det tre respondenter som 
kan räknas till denna kategori. En har svarat så här på frågan gällande vad 
kunskap är:  

Kunskap enligt mig är väl när man har en djupare insikt i en fråga 
och man kan se den från mer än ett håll […] en djupare förståelse för 
ett fenomen (respondent 2).  

När det gäller frågan om läroplanens kunskapsformer (fakta, förståelse, fär-
digheter, förtrogenhet) svarar samma respondent på så vis att han/hon vär-
derar färdigheter och förtrogenhet högre än fakta och förståelse:  

Det är de ju, alltså fakta och förståelse där hamnar man ju på en nivå, 
färdigheter och förtrogenhet hoppar man ju upp i betygssnäppen 
(respondent 2).  
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En annan lärare uttrycker sig på följande sätt: 

Kunskaper är insikter som får en att välja. Nej, som ska få en att väl-
ja. För det är ju inte alltid folk gör det i alla fall utan följer strömmen 
likväl. Så det är väl det här med den ansvarstagande medborgaren. 
Vad är syftet med allt detta? Vi vill att folk ska ta ställning och enga-
gera sig (respondent 9) 

Lärarna som betonat färdigheter och förtrogenhet argumenterar utifrån lite 
olika utgångspunkter. En del menar att färdighetsperspektiv ger mer mång-
sidiga kunskaper (att se saker ur många synvinklar), en del pekar på att en 
person som övar med olika färdigheter får bättre självförtroende och kan då 
gå vidare och fördjupa sina kunskaper ytterligare, exempelvis som en enga-
gerad medborgare. Ett gemensamt drag i utsagorna för dessa respondenter 
är att de menar att det råder en sorts hierarki mellan kunskapsformerna där 
färdighet och förtrogenhet är mer väsentligt för lärandet jämfört med fakta- 
och förståelsekunskap. En sådan hierarkisering görs inte på samma sätt av 
de respondenter som företrädare ett mer integrerat perspektiv där såväl fak-
ta/förståelse som färdighet/förtrogenhet går hand i hand och är lika viktiga. 

I kategorin respondenter med ett sådant integrerat perspektiv återfinns 
hela sex lärare. Den kanske mest tydliga i denna kategori är följande: 

Kunskap är en förståelse som man kan använda praktiskt, när jag för-
stått att jag kan argumentera med hjälp av det eller jag kan göra nå-
gonting, alltså skapa något med hjälp av min kunskap, hur man 
skriver motioner […] kan göra något själv – om jag förstått etiska te-
orier, kunna argumentera utefter dem vid nästa lektion, ja, då har jag 
fått ny kunskap. Ny kunskap ändrar ens världsbild – den lägger sig 
inte i ett eget hörn (respondent 7). 

En annan uttrycker sig på följande sätt:  

Kunskap är väl det jag behöver för att klara mig framåt i samhället – 
och det kan vara mycket – kunskap om det politiska systemet i det 
landet så att jag som medborgare har inflytande […] Kunskaper 
handlar om att kunna klara av olika saker i livet – det är ju både teo-
retiska och praktiska saker (respondent 1). 

 
 
 
En tredje respondent säger att  
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Äkta kunskap är sånt som man… det finns något begrepp som heter 
internaliserande, det vill säga att man gör det till en del av sin tanke-
värld (respondent 6).  

Ytterligare en respondent menar att  

Det fanns en period när kunskapsbegreppet handlade mycket om 
vilken nytta det fanns med kunskaperna. Det som inte är nyttigt är 
inget värt. Det är inte min åsikt. Det ska hända något med dig – det 
ska vara startskottet för en förändringsprocess. Jag har aldrig fångats 
av ’vem vet mest program’ – det är ju helt meningslöst - kunskap är 
ju i ett sammanhang. Det ska betyda något för mig och för andra och 
betyda något för oss i fortsättningen (respondent 12).  

Till sist en som säger:  

Det handlar om att förstå, att kunna hantera, att ha insikter, vishet 
och erfarenhet […] Kunskap är det som; fakta, förståelse, färdigheter 
och förtrogenhet. Jag kan nog helt och hållet ansluta mig till att dessa 
fyra kunskapsformer sammantaget också är mitt sätt att se på kunskap 
(respondent 11).  

Den skarpsynte läsaren av vår framställning så långt har redan kunnat notera 
att det var samma respondenter (nummer 3, 4 och 5) som i förra delavsnit-
tet kunde beskrivas som valdemokrater och som i detta delavsnitt hade en 
kunskapssyn som baserar sig i första hand på fakta och förståelse. Detta vi-
sar inte bara på att dessa tre respondenter har en tämligen väl sammanhållen 
och konsekvent genomtänkt syn på både demokrati och kunskap. Det före-
faller också vara så (utan att vi med säkerhet kan slå fast detta) att delar i 
deras tänkande om demokrati hänger ihop med kunskapssynen. Det finns 
ett ideologiskt drag i deras tänkande som präglar även andra delar i deras 
utsagor (se avsnitt 4.2 ovan). Vi har också tidigare kunnat konstatera att 
dessa tre personer råkar vara män. Bland de övriga nio respondenterna pre-
senteras en kunskapssyn som är mer komplex och även i vissa delar mer vagt 
uttryckt jämfört med de tre som anser att kunskap främst byggs upp kring 
fakta och förståelse. Återigen väcks frågan om respondenternas synsätt även 
färgar av sig på hur man bedriver sin undervisningsverksamhet. 

4.4 Värdesyn  
I likhet med respondenternas svar på frågan vilken kunskapssyn de har, har 
svaren på frågorna om värdesynen också varit svåra att klassificera. Överlag 
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kan vi konstatera att de intervjuade lärarna inte funderat så mycket på vär-
deringarnas roll på ett mer principiellt plan. Vi har i denna del försökt, ut-
ifrån ett batteri av frågor, att komma åt om lärarna kan betecknas som an-
tingen värdenihilister eller värdeobjektivister.  En värdenihilist betraktar 
värderingar som ett uttryck för personliga eller subjektiva känslor eller åsik-
ter. Värdenihilisten finner det meningslöst att göra värderingar till föremål 
för vetenskaplig analys och om man är lärare förhåller man sig neutral till 
olika åsikter som lyfts fram i klassrummet. Värdeobjektivisten däremot me-
nar att värderingar, precis som faktaomdömen, kan vara antingen sanna eller 
falska. Påståendet att jämställdhet är bra är alltså ett i grunden prövbart på-
stående av samma slag som påståendet att jämställdhet är ovanligt. Enligt 
värdeobjektivisten bör alltså även värderingar bli föremål för kritisk gransk-
ning på samma sätt som när man granskar faktapåståenden. 

Vårt intervjumaterial i denna del visar att det varit svårt att entydigt 
klassificera respondenternas utsagor i den ena eller andra kategorin. Detta 
beror främst på det faktum att skolan enligt läroplanerna inte fullt ut bör 
tillämpa en värdenihilistisk princip. Det finns värderingar som inte bör få stå 
oemotsagda eller som ett uttryck för den enskilde elevens personliga känslor 
eller åsikter. Påståenden som exempelvis hyllar judeutrotningen under andra 
världskriget, påståenden om att homosexualitet är synd, att diktatur är bätt-
re än demokrati eller att vi bör kasta ut alla utlänningar etc. måste, utifrån 
skolans värdegrund, få bli bemötta och ifrågasatta.  Om man som lärare vill 
stå för en hägerströmsk värdenihilism i skolan, får han alltså inte göra detta 
fullt ut. Skollagen och läroplanerna kräver av läraren att vissa värderingar 
faktiskt inte kan placeras i facket av att enbart vara personliga eller känslo-
mässiga åsikter. Jag får som lärare helt enkelt inte vara neutral i förhållande 
till allt som sägs i ett klassrum.  Detta gör också att våra intervjuutsagor 
ofta hamnar något vid sidan av det principiella ämnet i den bemärkelsen att 
den intervjuade läraren (i viss mån inspirerad av våra frågor) kom in på 
aspekter om just detta med att man bör som lärare vara vaksam på värde-
ringar som kan stå i strid med skolans värdegrund. 

Bortsett från denna komplikation, som alltså försvårat klassificeringen 
något, kan vi i vårt material konstatera att en stor majoritet, inte mindre än 
nio respondenter, tenderar att resonera i värdenihilistiska termer. Häger-
ström tycks alltså stå sig ganska stark i vårt material. Endast tre respon-
denter lutar åt en värdeobjektivistisk grundsyn (se nedanstående tabell): 

 
 
Värdesyn Antal  Respondenter 
Värdenihilistisk/subjektiv 9 1,2,4,5,7,8,9,10,11 
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Värdeobjektivistisk 3 3,6, 12 
Totalt 12  
 
 
Låt oss lyssna på ett par värdenihilistiska uttryck bland våra respondenter: En 
av respondenterna uttrycker sig på följande, för gruppen tämligen represen-
tativa, sätt: 

Det finns väl enorma skillnader mellan dem. Fakta är ju nånting du 
kan skriva ner och en värdering är en åsikt som är mer att du lägger 
in en tanke […] att värdera innebär att du lägger in din egen person-
liga vinkling (respondent 2) 

En annan respondent uttrycker sig något mer utförligt: 

Fakta är något du kan förklara kort. Värderingar kräver längre reso-
nemang. Ta t.ex. kärnkraften – hur ett verk fungerar är fakta, liksom 
att det finns avfall och strålningsrisker osv. Värderingar däremot 
handlar om det är bra eller dåligt. Visst är det en väldig skillnad. Jag 
kan säga att jag är emot kärnkraft utifrån det här och det där – av-
fallshantering, strålning och så – allt detta är fakta – men sen kom-
mer jag ju in på en värderande funktion, att ta ställning för eller mot 
kärnkraft, för eller mot kol – och då blir det ju bara värderingar. 
Fakta är det man kan mäta och värderingar är vilken ställning jag tar 
utifrån dessa fakta (respondent 4) 

Många av respondenterna i den värdenihilistiska gruppen menar alltså att 
fakta och värdepåståenden är helt olika saker även om många också, som i 
citatet ovan, menar att värderingar ofta kan bygga på fakta. En annan re-
spondent skiljer, på ett principiellt plan, mellan fakta och värderingar men 
menar att faktaomdömen kan vara kopplade till ens personliga värderingar:  

Fakta är något som är fastställt och värderingar vad man tycker om 
det – men så enkelt är det inte i verkligheten…men vilka fakta man 
väljer ut säger ju också nånting om ens värderingar, så fakta och vär-
deringar hänger ihop […] Vilken fakta man väljer att använda påver-
kas ju av ens värderingar och hur man tolkar fakta beror på ens vär-
deringar (respondent 7) 

En annan av värdenihilisterna uttrycker sig på följande sätt där vi kan se en 
tydlig relativism i resonemanget: 
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men jag tittar på det utifrån mina värderingar – faktan analyserar jag 
utifrån mina värderingar – jag kan ju inte vara objektiv när jag iakttar 
fakta. Här måste man förstås vara kritisk – andra kan se det på andra 
sätt. Vad som är sant är ju något som vi lärt oss (respondent 11) 

Andra typer av värdenihilistiska drag uttrycks på följande sätt:  

[…] det som är rätt här är kanske inte rätt i Kina. Kulturen spelar 
nog en stor roll (respondent 1).  

En annan respondent svarade så här om vad värdeomdömen är för något: 

[De är] Subjektiva tror jag. Jag tror faktiskt det (respondent 5).  

Om vi då lyssnar på de intervjupersoner som intar en mer värdeobjektivistisk 
grundsyn finns en mer medveten hållning kring värderingars betydelse på ett 
mer principiellt plan. Som tidigare nämnts är det endast tre intervju-
personer som kategoriserats som värdeobjektivister i materialet. Så här ut-
trycker sig en av dessa respondenter:  

I vissa avseenden tror jag att det finns saker som är rätt eller fel oav-
sett kultur eller land, exempelvis korruption (respondent 3). 

En annan intervjuperson säger och exemplifierar med principen om alla 
människors lika värde 

[…] att det kan finnas objektiva värdegrunder som man inte kan 
smita runt. Allas rätt att bli behandlade med respekt […] helt klart 
finns det objektiva moraldelar här (respondent 6).  

Den tredje respondenten med värdeobjektivistiska drag kommer in på ett 
ganska långt resonemang om hur man hanterar extrema åsikter. Respon-
denten säger (vi har gjort en kursivering för att markera utsagan tydligare): 

Allt går inte att hävda (apropå att en student hävdat en extrem åsikt) 
– då säger jag ifrån och försöker visa på förklaringar. Vi jobbar en del 
med att arbeta med värdering av värderingar i samhällsdebatten […] 
Men allt detta är svårt och mycket för eleven – att kunna fostra till 
medborgare och att bli vetenskaplig behöver inte stå i motsats-
ställning till varandra. Demokratibegreppet stöter sig inte mot det 
vetenskapliga – men detta har jag kanske inte tänkt igenom så noga 
(respondent 12) 
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Värdeobjektivisterna är alltså i klar minoritet bland våra respondenter. Vi 
vill här lägga in en viss reservation. Det finns tvetydigheter i flera av respon-
denternas utsagor om detta. Och det gäller i båda kategorierna av respon-
denter. Vi tolkar dessa tvetydigheter med att respondenterna (och som 
framkommer i det sista citatet ovan) nog egentligen aldrig fördjupat sin re-
flektion och tankeverksamhet runt dessa problem. Detta är nog en i sig vik-
tig iakttagelse då samhällskunskapslärare ofta hamnar i situationer där det 
uppstår häftiga debatter och meningsutbyte mellan eleverna. Det finns där-
för anledning att återkomma till detta problem i ett senare kapitel. 

4.5 Su mmerin g 
Vi har i detta kapitel besvarat detta arbetes första frågeställning och vi har 
därmed lagt den första byggstenen i vår analytiska struktur (se figur 1 i ka-
pitel 1). Vi har låtit de intervjuade lärarna få beskriva sin egen syn på demo-
krati, kunskap och värderingar. Nästa steg i analysen är att försöka beskriva 
hur de intervjuade bedriver undervisning gällande demokrati- och värde-
grundsfrågor. Beskrivningen av den egna undervisningen görs i nästa kapitel. 
Den analytiska huvuduppgiften blir därefter att pröva om vi kan hitta några 
samband mellan synsätt och undervisningsverksamhet. De intervjuade lärar-
nas synsätt på demokrati, kunskap och värden visar sammanfattningsvis på 
ett par väsentliga aspekter som vi ska hålla i minnet inför fortsättningen. 

För det första visar genomgången att en relativt stor grupp av respon-
denterna haft betydande svårigheter att tydliggöra och beskriva sina egna 
synsätt. Tre av lärarna kan t.ex. inte, på ett begripligt sätt, beskriva sin egen 
syn på vad demokrati är. Även bland de övriga intervjupersonerna, och det 
gäller såväl valdemokraterna som deltagardemokraterna i materialet, synes 
den demokratiteoretiska medvetenheten vara ganska svag. Det vi då talar 
om rör det vi skulle kunna kalla en teoretisk medvetenhet om exempelvis 
den aktuella samhällsdebatten om demokratipolitik eller om elementära 
delar i den statsvetenskapliga diskursen om demokratimodeller. Vi menar 
att respondenterna relativt ofta, om än med en del undantag, har svårt att 
uttrycka sin demokratiuppfattning i termer av gängse teorier eller modeller 
som t.ex. deltagardemokrati, deliberativ demokrati eller direktdemokrati. 
Demokratiförståelsen kännetecknas i många fall av att vara oerhört allmänt 
formulerad. Respondenterna talar ibland om demokrati som en del i det 
politiska systemet, ibland är det demokrati knutet till inflytande i skolmil-
jön och ibland handlar det om fri- och rättigheter osv. Ett första, tämligen 
preliminärt intryck, är att själva undervisningskontexten (moment, läro-
böcker, klass, aktualiteter etc.) är starkt styrande för hur lärarna hanterar 
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demokratiteoretiskt grundade perspektiv. Detta är ett viktigt antagande 
som vi mer utförligt ska pröva i nästa kapitel. 

För det andra är intrycken av respondenternas syn på kunskap att man i 
detta avseende har en mer principiellt genomtänkt hållning jämfört med de-
ras demokratisyn. Visserligen kan vi notera en del motsägelsefulla yttranden 
även i denna del, men kunskapsbegreppet synes i de flesta fall vara något 
man tycks fundera lite oftare på än demokratibegreppet. En dominerande 
grupp av respondenter gör sin orientering om den egna kunskapssynen ut-
ifrån de i kursplanerna förekommande fyra ”F:n” (fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet). De senaste årens debatt om kunskapsmål, betygssättning 
och kursplanernas innehåll har nog betytt en del i detta sammanhang. Kurs-
planefrågorna har i hög grad fixerats vid de fyra F:n och har sannolikt bidra-
git till att lärarna blivit mer medvetna om skilda kunskapsteoretiska aspek-
ter. Här kommer vi också i nästa kapitel att försöka reda ut i vilken mån 
detta också satt spår i undervisningspraktiken. 

För det tredje kan vi, när det gäller respondenternas värdesyn, notera yt-
terst svävande svar. Det hela påminner nog mest om Bambi på is. Överlag 
har inte de intervjuade lärarna funderat särskilt mycket på principiella pro-
blem knutna till värderingar i undervisningssituationen. Respondenterna 
uppehåller sig här egentligen mest vid frågan om vad som kan sägas i ett 
klassrum i förhållande till det som är skolans demokratiska värdegrund. I de 
fall respondenterna refererar till elever som yttrat sig på ett olämpligt sätt ur 
ett värdegrundsperspektiv resonerar man ofta tämligen genomtänkt och det 
märks att lärarna har en mental beredskap för att sätta gränser i detta sam-
manhang. Allt är inte acceptabelt att säga i ett klassrum. Men, i övrigt, när 
det gäller värderingen av värderingar (för att låna ett uttryck från respon-
dent 12) finns enligt vår uppfattning tillkortakommanden som också sanno-
likt leder till olika typer av svårigheter i undervisningspraktiken. Även till 
detta ska vi återkomma i de följande kapitlen. 

För det fjärde har vi beskrivit att tre av de manliga lärarna utmärker sig i 
materialet genom att vara ensamma om att dels vara valdemokrater och dels 
att ha en kunskapssyn som betonar faktainlärning (med läraren som givare 
av kunskap). Detta antyder eventuellt att det finns en genusrelaterad aspekt 
i sammanhanget. Vi ska ytterst kortfattat beröra även denna genusaspekt i 
det kommande kapitlet om lärarnas undervisningspraktik (se avsnitt 5.8) 
även om vi inte har för avsikt att analysera vårt material ur en genusteore-
tisk synvinkel. Vår studie skulle eventuellt kunna utgöra en inspirationskälla 
för framtida genusanalyser av lärarnas synsätt och undervisningspraktik. 
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5. Samhäl l skunskapslärarnas undervis-
ning 

5.1 In ledn in g 
Detta kapitel har till uppgift att redovisa hur lärarna praktiskt arbetar, hur 
de gör i sin undervisning. Detta till skillnad från det föregående kapitlet som 
beskrev lärarnas egen syn på demokrati, kunskap och värden. Vad lärarna 
själva tycker och tänker är en sak, vad de de facto gör i sina klassrum är en 
annan. Vi kommer i detta kapitel att redogöra för innehållet i lärarnas de-
mokratiundervisning, arbetssätt och kunskapsformer, examinationsformer, 
styrdokumentens betydelse, tillämpande av elevdemokrati samt utförandet 
av värdegrundsundervisning. Vi kommer också kortfattat att beröra om det 
finns skillnader i undervisningspraktik mellan de manliga och kvinnliga lä-
rarna i materialet samt om undervisningen i demokratifrågor skiljer sig mel-
lan studie- respektive yrkesförberedande program. Det kan då vara värt att 
än en gång påpeka en självklarhet för läsaren Vi analyserar lärarnas praktiska 
arbete på grundval av deras utsagor under en intervju. Utsagorna är givetvis 
inte enkla avspeglingar av vad man de facto genomfört i verkligheten. 

Det framkommer snabbt att elevers undervisning i samhällskunskap A 
skiljer sig tydligt åt beroende på hur läraren väljer att utföra sitt uppdrag för 
att uppfylla målen. Skolverkets kursplaner skall följas av alla lärare för att 
skapa likvärdig utbildning landet över. Kursmålen i dessa planer stadgar vad 
som skall tas upp i undervisningen och därtill finns betygskriterier som skall 
se till att bedömningen av i vilken grad eleverna når dessa mål är likvärdig. 
Kursplanerna såsom de ser ut 2010 ger dock ett stort utrymme för varje lä-
rare att inte bara själv välja kursens innehåll utan också undervisnings- och 
examinationsformer. Lärarna blir i sitt utövande tydliga närbyråkrater, de 
har stor frihet att utforma undervisningen efter egna erfarenheter. Och vi 
kan redan inledningsvis konstatera att variationen är mycket stor. Undervis-
ning om demokrati och värdegrundsfrågor är, som kommer att visas i detta 
kapitel, något som skiljer sig påtagligt mellan olika lärare.  

Samtliga av de intervjuade lärarna uppger dock att undervisningen i de-
mokrati är viktig. Antagligen så skulle det förhålla sig så även utan det fak-
tum att hälften av kursens mål tydligt handlar om frågeställningar för-
knippade med demokrati. I det uppdrag som staten och Skolverket ger ge-
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nom styrdokumenten framkommer att kunskapsmål förknippade med de-
mokrati är starkt prioriterade. Efter kursen skall eleverna uppnå mål om att 
ha kunskaper om demokratins framväxt, kunna tillämpa ett demokratiskt 
arbetssätt, ha kunskaper om politiska systems funktion på olika nivåer och 
hur de kan vara med och påverka samt att känna till hur åsikter, attityder, 
värderingar och ställningstaganden uppstår och formas (se kapitel 3 i denna 
rapport). Dessutom, vilket vi också ska belysa i detta kapitel, ska lärarna 
behandla frågor som berör skolans värdegrund. Detta gäller förvisso alla lä-
rare i skolan, men tveklöst kommer man i ämnet samhällskunskap, oftare än 
i andra ämnen, in på frågeställningar som har med värdegrundsfrågor att 
göra. 

5.2 Demokratiu n derv i sn in gen s in n ehåll 
Inledningsvis ska vi beskriva hur våra 12 respondenter ser på innehållet i sin 
demokratiundervisning. Frågan har avsett att belysa vilka av delmålen i 
kursplanerna som ges mest utrymme i undervisningen. Vid vår genomgång 
av de 12 lärarnas utsagor kring hur de beskriver innehållet i demokratiun-
dervisningen så framkommer visserligen att huvuddelen av kursens mål be-
handlas av samtliga intervjupersoners egen lärarpraktik, men det är tydligt 
att tyngdpunkten läggs olika på vilka av målen man tycker är viktigast att 
behandla. Vi har i huvudsak grupperat de 12 intervjupersonerna utifrån föl-
jande kategorier: 
 

• Lärare som betonar kursmålen som behandlar undervisning om demokra-
tins substans. I denna kategori har vi sorterat in utsagor som innebär att 
intervjupersonerna säger sig ha ett fokus mot undervisning rörande 
kursmål som behandlar demokratins substans (om politiska system, om 
partier, folkrörelser, om demokratimodeller etc.) .  
 

• Lärare som betonar kursmålen som behandlar undervisning där eleven ak-
tivt tillämpar demokrati. I detta fall pläderar läraren för att innehållet i de-
mokratiundervisning riktas mot kursmål som behandlar praktisk demo-
krati där eleverna själva, med egna aktiviteter (t.ex. rollspel, mötesformer, 
klassråd osv), får kunskaper om demokratins funktionssätt.  
 

• Lärare som på ett explicitgjort sätt hävdar att både substansmål och mål för-
knippade med praktisk aktivitet bör förenas. Här förenas de båda innehålls-
aspekterna ovan. Läraren ägnar tid åt genomgångar med baskunskaper, 
vissa fördjupningar och sedan praktiska moment där eleverna utför upp-
gifter där de skall använda olika kunskaper. 
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Uttryckt i tabellform erhålles följande resultat: 
 
Demokratiundervisningens innehåll Antal  Respondent 
1. Om demokratins substans   5 2,3,4,5,10 
2. Om elevens tillämpning av demokrati 3 7,9,11 
3. Integrerar 1+2 ovan 4 1,6,8,12 
Totalt 12  
 
För det första finns det inte mindre än fem lärare som uppger sig lägga 
tyngdpunkten vid att ge eleverna grundläggande kunskaper om substansen i 
aspekter med demokratisk betydelse såsom undervisning om grunderna i de 
politiska systemen, om de politiska partierna, om vilka olika synsätt det 
finns på demokrati osv. Nedan kommer ett citat från en lärare i den grupp 
som lägger mest vikt vid att presentera kunskapsfältets substans: 

Det jag håller på med nu är att jag har ett område eller ett tema som 
jag har döpt till samhällskunskap nu och då. Och då börjar jag un-
gefär med industriella revolutionen i Sverige 1870 men jag går även 
bak lite så jag börjar i Storbritannien hundra år tidigare så att man 
får en tidslinje så att det blir lättare att följa hur detta har vuxit fram 
– först liberalism, socialism, konservatism för att få med de delarna 
då. Senast igår så gick jag igenom det här med folkrörelser och det jag 
ska gå in mer på idag (respondent 10). 

I den här kategorin av lärare förs ofta ett resonemang som innebär att man 
så att säga betar av område för område och att man försöker få med så 
många områden som möjligt av det som finns angivet i kursmålen. Kursmål 
som behandlar mer praktiska arbetssätt i demokratiförståelsen tenderar i 
denna lärarkategori att spela en mindre roll. Kanske är det så att den typen 
av moment inte riktigt får plats rent tidsmässigt. Först måste de mer sub-
stansmässiga delarna, eller de basala kunskaperna eller begreppen klargöras 
och därefter kan det, om tid finns, vara meningsfullt att inleda mer tilläm-
pande moment.  

I den andra gruppen, där vi återfinner en minoritet om tre lärare, tonar 
man istället ner faktakunskaperna om demokratins framväxt och olika delar 
av de politiska systemens funktion och ingredienser för att istället lägga 
tyngdpunkten vid att eleverna aktivt skall kunna tillämpa ett demokratiskt 
arbetssätt. En viktig utgångspunkt för dessa lärare är, enligt deras utsagor, 
att eleverna själva ska kunna vara med och påverka politiska beslut på olika 
nivåer. Bland denna grupp lärare är ambitionen i främsta rummet att skapa 
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samhällsmedborgare som kan praktisera demokratin. Vi lyssnar på två lärare 
i denna grupp:  

Tyngdpunkten för mig ligger på att de ska bli medborgare i samhäl-
let, att de vet sina möjligheter att påverka, sen pratar vi kort om hi-
storia och system men tyngdpunkten ligger inte där, de ska förstå 
samhället runtomkring för att kunna delta (respondent 7). 

En demokrati bygger på att folk styr och om folk ska kunna styra 
måste de vara medvetna, det enda jag är efter i min kurs är att jag vill 
göra dem till medvetna medborgare, det är hela mitt syfte med de-
mokrati (respondent 9). 

I det första citatet antyds att man kommer in på historia och system men 
att det sker lite senare i lärandeprocessen och ges inte samma utrymme som 
ges åt de mer praktiskt färgade momenten. Vi kan nog i detta sammanhang 
se ett dilemma för läraren att hitta en balans mellan inlärning av substans 
och principer kontra de praktiska momenten. Vi tror detta bottnar till stor 
del i vilken typ av personlighet respektive lärare är, vilka erfarenheter hon 
eller han har av undervisning och naturligtvis spelar lärarens pedagogiska 
orientering en viss roll. En av lärarna som utgår från de praktiska momenten 
beskriver detta på följande sätt: 

Här är ju så att säga faktan [...] i de här målen så står det kunskap 
om på regional, lokal, nationell, internationell nivå och då blir det ju 
att man ska köra ett paket av det så blir det ett par lektioner av det, ett 
par lektioner där och då blir det mycket organisation och utveckling. 
Det brukar upplevas som lite träigt […] man kan googla sig till om 
hur många parlamentsledamöter det finns så man behöver liksom 
banka in sånt, så då försöker jag istället... det här är ett nytt upplägg, 
jag tänkte att de skulle forska kring ett parti och ha en debatt, men ha 
alla de här faktagrejerna i bakgrunden, de ska vara medvetna om det 
(respondent 9). 

Samma lärare, som i citatet ovan, har som mål att skapa medvetna medbor-
gare på ett annat sätt än att ägna lektionerna åt faktagenomgångar, så här 
beskriver denne intervjuperson undervisningsformen med genomgångar från 
katedern. I citatet nedan framgår att denna metod tillhör en föråldrad peda-
gogik: 
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Och nu tar vi Frankrike och nu tar vi Japan och nu tar vi Amerika. 
Visst, det finns en del som gör så men de börjar dö ut. Och jag fattar 
inte hur de själva har orkat (respondent 9). 

De två olika grupperna som beskrivits ovan kan sägas utgöra två ytterlighe-
ter, den första gruppen fokuserar mer på kursmålen om demokratins fram-
växt och kunskaper om det politiska systemets funktion medan den andra 
istället har som fokus ett demokratiskt arbetssätt och förståelse för hur man 
praktiskt kan påverka politiska beslut. Till detta har vi så en tredje grupp 
lärare (totalt 4 av 12 lärare) som tycks ha en mer integrativ syn på fakta och 
praktiska färdigheter. Det går inte här att lika tydligt utläsa någon tyngd-
punkt åt endera hållet utan det är snarare så att lärarna i denna grupp i stör-
re utsträckning säger sig ge utrymme åt både genomgångar med baskun-
skaper, vissa fördjupningar och sedan praktiska moment där eleverna utför 
uppgifter där de skall använda faktakunskaper i praktiska sammanhang så-
som rollspel, debatter, diskussioner och analyser. En av dessa lärare uttryck-
er sig på följande sätt: 

Jag börjar alltid med demokratibegreppet – då har jag demokrati 
kontra diktatur – då jobbar jag med vissa begrepp; diktatur, militär-
diktatur och kopplar det till olika länders system som auktoritära, to-
talitär och nepotism. Därefter går jag tillbaka till demokratibegreppet 
– lite om Aten, lite om upplysningen – vad det betyder och om folk-
styre – sen går vi tillbaka till direkt och indirekt demokrati och där 
utvecklar jag detta runt SP-programmet i elevforum och klassråd (re-
spondent 1). 

Alltså först en del principiella utgångspunkter och därefter landar man i en 
rad praktiska och konkreta aktiviteter i den egna skolmiljön. Demokratins 
principer behandlas i ljuset av de praktiska erfarenheter som kan göras vid 
planeringen av en kurs osv. En annan respondent går andra vägen och börjar 
med den praktiska demokratin i skolkontexten för att sedan nysta vidare 
och försöka öka elevernas förståelse av vad de varit med om i ett teoretisk 
sammanhang. Vi tror, när vi tolkar intervjusvaren på en övergripande nivå, 
att en innehållslig orientering mot såväl teori som praktisk tillämpning krä-
ver mer av planering och strategiskt förhållningssätt hos den enskilde lära-
ren. Vi tror också att det behövs en sorts prioritering bland kursmålen. man 
får nöja sig med att behandla vissa av sakaspekterna, kanske olika demokra-
timodeller, och låta andra delar sållas bort.  

Vi kan alltså konstatera att det råder tämligen stora skillnader mellan 
hur de intervjuade lärarna beskriver innehållet i sin demokratiundervisning. 
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Vad som kan ligga bakom dessa skillnader vad gäller undervisningens inne-
håll, vilka kursmål som fokuseras, är en intressant sak att fundera kring, vil-
ket vi återkommer till. Detta leder oss in på lärarnas metoder och vilka 
kunskapsformer som kännetecknar undervisningen. 

5.3 Arbetssätt  o c h ku n skapsformer  i  demokratiu n derv i s-
n in gen  
Ovan redogjordes för vilket innehåll de intervjuade lärarna hade i sin demo-
kratiundervisning. I detta kapitel skall de olika metoderna för att nå kursens 
mål kort beskrivas. Precis som innehållet varierade så varierar också meto-
derna. Givetvis finns det också ett samband mellan val av innehåll och val av 
arbetssätt/metod. Nedan är en tabell som visar hur lärarna främst bedriver 
sin undervisning: 
 
Typ av undervisning - tyngdpunkt lagd på… Antal  Respondent 
1. Förmedling – läraren leder genomgångar, s.k. 
katederundervisning  

6 2,3,4,5,6, 10 

2. Arbete – läraren är handledare för olika pro-
jektarbeten o.likn.  

4 1, 9, 11, 12 

3. Muntligt – läraren stimulerar dialog, rollspel, 
värderingsövningar etc. 

1 8 

4. Arbete och muntligt 1 7 
Totalt 12  
 
Ovanstående tabell ska läsas med en viktig reservation. Samtliga lärare säger 
sig bedriva en, i större eller mindre utsträckning, varierad undervisning gäl-
lande förmedling, arbete och muntliga inslag. Det vi har noterat är vilken 
form som vi utifrån intervjun har upplevt vara det främsta sättet att bedriva 
demokratiundervisning på. Ibland är skillnaderna väldigt små och kategori-
seringen ska nog läsas med en viss nypa salt. Av tabellen kan vi utläsa att så 
många som varannan lärare säger sig främst ägna sig åt förmedling när det 
gäller den egna demokratiundervisningen. Vi kan också notera att samtliga 
fem lärare som ägnade sig åt undervisning med tyngdpunkt på substans (se 
avsnitt 5.2 ovan) nu, naturligt nog, återfinns i kategorin förmedlingsunder-
visning i ovanstående tabell. Låt oss lyssna på ett par av lärarna som säger 
att de tillämpar mycket av förmedling i sin undervisningsverksamhet: 

Jag pratar ganska mycket, jag är en ganska stor estradör, försöker få en 
dialog med eleverna och försöker på olika sätt att få eleverna att tycka 
det är kul. Jag har en princip om att få eleverna att skratta minst en 
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gång per lektion, skratt ger bra stämning och då är det bättre förut-
sättningar för att lära sig (respondent 5) 

Eller så här: 

Det lämpar sig rätt så bra att (att undervisa med hjälp av föreläs-
ningar). Jag har väldigt ofta funderat på alternativ som man skulle 
kunna lägga upp det på och jag har faktiskt inför årets genomgångar 
tänkt i olika banor, men tidigare så har jag upplevt att traditionell 
genomgång varit det lämpligaste sättet att ta sig an det här avsnittet 
och det verkar ändå oftast vara att man når ut bra till eleverna med 
(respondent 6) 

De båda citaten ovan fångar också in spännvidden i tänkande om den egna 
undervisningsformen. En del, som i det första citatet, är i grund och botten 
tämligen bekymmerslösa över sina undervisningsmetoder medan andra, som 
i det andra citatet nog egentligen vill göra annorlunda men att tiden och 
orken kanske inte räcker till. När faktakunskaper skall förmedlas är det, en-
ligt utsagorna, vanligast med lärarledd genomgång med hjälp av overhead, 
PowerPoint eller tavla. De lärare som har fokus på demokratins framväxt 
och politiska systems funktion, där det kan sägas vara tydligare faktaavsnitt, 
använder främst dessa metoder. Metoder för att tillämpa faktakunskaper 
kan också vara att se film och att man efteråt diskuterar och problematise-
rar innehållet. 

Man skulle kunna kontrastera denna första grupp av ”förmedlingslärare” 
mot alla de övriga i materialet i den bemärkelsen att dessa sistnämnda säger 
sig ge eleven en mer aktiv roll i undervisningsverksamheten. I denna kate-
gori som betonar elevens egenaktiviteter finns fyra lärare i vårt material som 
menar att eleverna lär sig mest effektivt genom ett eget självständigt arbete. 
Den metod man då oftast förespråkar är att eleverna får jobba med olika 
typer av projekt- och uppsatsarbeten där läraren intar en handledarroll. Al-
ternativt kan man också tänka sig, vilket dock är något mindre vanligt före-
kommande i vårt material, att man arbetar med praktiska inslag såsom att 
eleverna är aktiva med att exempelvis utforma broschyrer, skapa egna parti-
er eller samhällen och delta i “minifullmäktige”. Olika komparativa inslag 
förekommer också ofta, till exempel att jämföra demokrati med diktatur, 
olika politiska system eller partier. Likaså förekommer det i flera fall besök 
av politiker, särskilt under valår. Att skolan gör studiebesök förekommer 
också, exempelvis besök vid kommunfullmäktigemöte och i något fall riks-
dagen. En intervjuperson beskriver betydelsen av elevens självständiga arbe-
te på följande sätt: 
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Jag arbetar med att eleverna gruppvis får skissa på ett idealsamhälle 
och den vägen så tränar de ju demokrati. Detta kan ibland vara väl-
digt svårt – svårt att komma överens (...) och i en del grupper inser 
de att så kan vi inte ha det och så röstar de ner de värsta förslagen och 
sen blir det lite bättre. Först skriver de en gemensam text som alla i 
gruppen är överens om, grundläggande fakta osv. Därefter, i ett 
andra moment, görs individuella reflektioner om vad som var demo-
kratiskt och inte demokratiskt (respondent 9) 

I ett annat fall motiveras valet av en elevaktiv strategi med det något krassa 
konstaterandet att en sådan metod sparar tid: 

Inledningsvis hade jag mer föreläsningar, men nu är det mer arbete, 
det är för många elever, massor av grupper. Det är bara att överleva, 
det är det som gäller. Jag orkar inte riktigt med att variera det hela så 
mycket som jag borde (respondent 11). 

Ett par lärare i materialet betonar betydelsen av muntligt baserade aktivi-
teter (en lärare arbetar medvetet med att kombinera muntlig och skriftlig 
framställning). Dessa lärare resonerar i termer av att kunna anknyta un-
dervisningen till aktuella händelser och möjliggöra diskussioner i klassrum-
men. Dessa lärare betonar också sådant som rollspel, debatter, drama osv. 
som viktiga instrument i samhällsundervisningen. Muntlig framställning an-
ses av dessa som ett mycket bra sätt att lära förstå samhället och hur demo-
kratin fungerar (dialog är en viktig del i demokratin).  

5.4 Examin ation sformer  
I nedanstående tabell presenteras hur våra 12 lärare beskriver hur man ex-
aminerar sina elever när det gäller undervisningen om demokratifrågor. 
Återigen har vi gjort klassificeringen efter den huvudsakliga examinations-
form man säger sig använda: 
 
Huvudsaklig examinationsform Antal  Respondent 
Skriftligt prov – individuellt i lektionssal 6 2,3,4,5,6, 10 
Skriftlig uppgift i grupp eller individuellt 1 9 
Muntlig examination (olika former) 1 7 
Allt (olika former används) 4 1,8,11,12 
Totalt 12  
 
Hälften av lärarna i intervjumaterialet säger sig använda ett skriftligt prov 
som den dominerande examinationsformen. De lärare som i sin undervis-
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ning om demokrati använder sig mer av förmedling (genom “katederunder-
visning”) anser oftast att ett skriftligt prov är en passande examinationsform 
på detta avsnitt. Av undersökningens 12 lärare så säger sig alltså sex stycken 
utforma sin undervisning på så sätt att den kan beskrivas som främst för-
medling och av dessa så säger sig alla att man använder sig av prov som vik-
tigaste examinationsform. Här återges en lärares tankar kring varför det of-
tast blir skriftligt prov: 

…har jag upplevt traditionell genomgång vara det lämpligaste sättet 
att ta sig an det här avsnittet och det verkar ändå oftast vara att man 
når ut bra till eleverna med det. Det är lite av vana man gör det. Kan 
man säga, plus att man upplever att det har fungerat bra. Det är ju 
väldigt klara faktaavsnitt på riksdag och regering (respondent 6). 

En annan uttrycker sig på följande sätt: 

Det blir mest individuella prov. Jag tycker grupparbete är svårt. Det 
är svårt att bedöma arbetsinsatsen eftersom det alltid finns fripassage-
rare (respondent 3) 

I vår undersökning kan vi också konstatera motsatsen; lärare som i mindre 
utsträckning bedriver förmedling från katedern och istället låter eleverna 
praktiskt utföra uppgifter eller delta i rollspel använder sig inte av skriftliga 
prov för att mäta elevernas kunskaper. För en del lärare är det inte bara på 
demokratiavsnittet som det är mindre lämpligt med skriftligt prov, i nedan-
stående citat så uttrycker en lärare sin syn på denna examinationsform: 

Jag använder mig väldigt lite av skriftliga prov, tror inte att de är så 
bra för kunskapsinhämtning eftersom  jag tycker att kunskap är när 
man får förståelse så att man kan använda sig av det. Tycker att skrift-
liga prov för de flesta elever innebär man lär in något man inte för-
står (…), sen glömmer man det. Men jag gör individuella prov till 
elever som vill ha det (respondent 7). 

En relativt stor grupp lärare menar att det mest pedagogiska sättet att exa-
minera demokratiavsnittet är att variera examinationsformerna. Dessa lärare 
menar att examinationsformen är beroende av vad det är för moment som 
ska examineras. Det finns också en del lärare i intervjumaterialet som häv-
dar att eleverna har olika individuella förutsättningar och det kan av det 
skälet vara rättvist att blanda examinationsformer (skriftligt-muntligt, indi-
viduellt-gruppvis osv.). En allmän iakttagelse ur intervjumaterialet är att 
frågor om examination, bedömning och betygssättning kommit att spela en 
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allt större roll under senare år. Vi har under intervjuerna haft med oss av-
skrifter av kursplaner och betygskriterierna för samhällskunskap och haft 
dessa som underlag för en kortfattad diskussion om hur man upplever exa-
minations- och betygssättningsmoment i undervisningen. I en del fall kan vi 
notera att examinationsmoment karakteriseras som alltmer problematiskt 
för den enskilde läraren (dock inte för alla). Det är inte säkert att fokuse-
ringen på kursplanemål och dess lärandemål (huvuddelen av lärarna menar 
att lärandemålen fått en växande betydelse under senare år) inneburit mer 
utvecklad former för examination. Det kan vara så att betoningen av läran-
demål leder lärarna till att kvantifiera eller att hitta tydliggjorda mått på 
kunskapsinhämtandet som möjligtvis kan förklara att över hälften av de in-
tervjuade förordar skriftliga och individuella prov. 

5.5 Styrdoku men ten s betydelse  
I vår undersökning ställde vi också frågan hur de tillfrågade lärarna betraktar 
styrdokumentens styrande funktion för den egna undervisningen. Grovt sett 
kan undersökningens 12 lärare delas in i två grupper, en där kursmålen upp-
ges vara starkt styrande och en där kursmålen uppges vara svagt styrande. 
Fördelningen här blev relativt jämn, illustrerat i tabellen nedan: 
 
Styrdokumentens betydelse Antal  Respondenter 
Starkt styrande 5 1,7,9,11,12 
I mindre grad styrande 7 2,3,4,5,6,8 10 
Totalt 12  
 
För de lärare där kursmålen är starkt styrande är följande ett bra exempel: 

Jag läser kursplanerna väldigt ofta. Brukar klippa ut målen och sen 
skriva in hur man kan uppnå dem för varje arbetsområde eller upp-
gift. Blir lite att översätta dem. Hur gör man för att uppnå ett G till 
exempel, så för varje ny sak jag planerar läser jag in målen, och läm-
nar ut kriterier och mål när nya uppgifter delas ut. (respondent 7) 

En annan i denna kategori, med en något mer negativ syn, uttrycker sig på 
följande sätt: 

Men kursplanerna är luddiga. Man måste kunna anknyta till målen 
vid betygssättningen – att knyta till kriterierna – ett sätt att informera 
eleverna var de befinner sig – man diskuterar betyg och mål väldigt 
mycket – kursplanerna/betygskriterierna är luddiga – det är en pro-
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cess, en riktigt tung grej – ingen har någon riktig entusiasm och vi 
har mycket diskussion om detta mellan kollegor (respondent 11) 

För den andra gruppens lärare, för vilka vi upplever att kursmålen är svagt 
styrande, så förefaller det vara så att läraren är mer bunden till kursmålen i 
början av yrkesutövandet eller när kursen är ny, men att det sedan blir en 
inlärd kompetens som kan tillåtas finnas i bakgrunden. En lärare beskriver 
sitt förhållande till kursmålen i samhällskunskap A på följande sätt: 

Det är rätt länge sen jag tittade på målen, jag kommer ihåg precis i 
början när jag började med undervisningen att jag hade dem rätt 
klart och tydligt och jag upplever det som att just när det gäller de-
mokratimålen så är det väl där som kursmålen är rätt så klara och 
tydliga faktiskt om vad man ska uppnå, inriktning med demokrati-
undervisning (Respondent 6) 

Kritiken mot kursplaner är ofta stor bland lärarna. Man anser att kurspla-
nerna är oklara och ibland rent av uruselt formulerade. En sådan kritiker 
säger: 

Vi delar ut dem (kursplanerna) i början av året – blir mest en himla 
massa papper. Försöker visa eleverna vad som gäller och vad jag för-
väntas kunna. Det är lite svårt att förstå – t.ex. vad är kännedom om 
och vad är kunskap om; vad är det för skillnad – de nationella likrik-
tarna är problematiska – eleverna ska diskutera – vad betyder det – 
de är flummiga dessa mål (respondent 4) 

Oavsett om en lärare styrs starkare eller svagare av målen så beskriver alltså 
ett flertal lärare kursmålen och betygskriterierna som “luddiga”. Som en 
följd av detta lyfter ett par intervjupersoner (respondenterna 3 och 9) fram 
att det kan göra att bedömningen inte blir likvärdig. Respondent 3 menar, 
precis som respondent 4 ovan, att det kan vara svårt att till exempel veta 
skillnaden mellan ”kännedom” och ”kunskap”. Så här beskrivs mål och kri-
terier av en annan kritisk lärare: 

Betyg är alltid en känsla. Betyg är inget vetenskapligt överhuvudtaget. 
Total orättvisa i vårt samhälle. Finns inga rättvisa betyg. Men efter 
30 eller 20 klasser så det är klart att man har fått en viss rutin på vad 
som anses vara MVG eller VG eller sådär, de flesta brukar inte klaga 
utan de förstår att de har fått rätt betyg men det är ju... när man tän-
ker egentligen hur otroligt subjektivt det är, det är pinsamt, vi är ju 
inget rättssamhälle precis. [---] Det är lätt mellan G och VG, relativt 
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lätt, men ibland är det svårt mellan VG och MVG, det blir mer en 
känsla (respondent 9). 

Att kursmålen är lite luddiga behöver dock inte vara en nackdel om vi skall 
tro en annan lärare som beskriver det på följande vis: 

Alltså, jag kan tycka att det är rätt skönt med tolkningsutrymme […] 
exakt det ska vi gå in på, det och det och det […] för trots allt är det 
så att man nog kan påverka och få bäst undervisning genom att ge 
rätt mycket av vad man själv tycker och vad jag har för intressen och 
tycker är mest intressant och kanske man går in lite djupare på det 
och jag tror att det kan ge väl så mycket som att ha på områden som 
jag själv gillar mindre. (Respondent 8) 

Det framträder också att de intervjuade lärarna har olika sätt att arbeta med 
kursmål och betygskriterier gentemot eleverna. I de fall där respondenterna 
menar att styrdokumenten är svagt styrande tonar man ofta ner elevernas 
intresse: 

Jag tror att samtliga lärare gör så att man diskuterar kursmålen de 
första lektionerna man träffas och ibland blir det diskussioner men 
oftast blir det en rak enkel presentation från lärarens sida utan någon 
speciell diskussion. (Respondent 6) 

Intervjuutsagorna om kursplanemålen visar alltså inte bara på att olika lä-
rare utnyttjar målen i olika grad utan att det också råder olika uppfattningar 
om realismen i att sätta betyg utifrån kursplanerna. En del lärare kan sägas 
gilla läget, andra är öppet kritiska medan andra synes ta sig an kursplanemå-
len med en viss grad av entusiasm. Det vore i denna del intressant att se för-
djupade analyser. Kanske vore det intressant med en jämförelser av ämnen. 
Är det skillnad på lärarnas värdering av kursplanemålen i matte jämfört med 
i samhällskunskap osv. Det vore också av intresse att göra studier av hur 
eleverna upplever styrningen av den egna tillvaron i skolan genom kurspla-
neinstrumenten. Det kan då passa bra att ägna nästa delavsnitt åt elevde-
mokratiska frågor. 

5.6 Elev demokrati  
I vilken mån tillämpar man då de demokratiska principerna i undervis-
ningen i samhällskunskap i termer av elevdemokrati. Utifrån intervjusvaren 
rörande lärarnas sätt att hantera elevdemokrati har vi skapat tre kategorier 
av svar: 



 73 

 
* Integrerat. I denna kategori har vi sorterat in utsagor som innebär 

att intervjupersonerna säger att elevdemokratiska aktiviteter be-
handlas integrerat och kontinuerligt i olika delar av undervisningen 
i samhällskunskap. Elevdemokratin är ständigt närvarande i under-
visningen. 
 

* Specifikt. Elevdemokratiska moment behandlas vid specifika tillfäl-
len exempelvis inför en kurs, vid terminens början eller vid andra 
speciella tillfällen. Däremellan sker endast fåtaliga aktiviteter med 
elevdemokratiskt innehåll. 
 

* Ad-hoc. Elevdemokrati behandlas mindre ofta och när tillfälle ges 
(oplanerat). Elevdemokrati sker mer spontant och oplanerat 
 

* Inte alls. Elevdemokratiska aktiviteter saknas i allt väsentligt. 
 
I följande tabell fördelas svaren mellan våra 12 respondenter: 
 
Elevdemokrati Antal  Respondent 
1. Integrerat 2 1,12 
2. Specifikt  3 6,7,8 
3. Ad-hoc 3 2,10,11 
4.  Inte alls  4 3,4,5,9 
Totalt 12  
 
Låt oss inleda med ett tämligen typiskt intervjusvar på frågan om eleverna 
kan påverka undervisningen? 

Ja det kan de absolut. Jag brukar samla in åsikter om vad, hur och så 
där, men sen är grejen att vi ska nå målen i kursplanen så jag har 
mina idéer klara (respondent 7). 

Redan i det inledande citatet kan vi konstatera att utförandet av elevdemo-
krati är behäftat med problem. Även den lärare som är intresserad av att 
lyssna på elevernas åsikter, önskemål och behov känner sig i högre grad 
styrd av andra saker, till exempel kursplanen. Av undersökningens 12 lärare 
så är det en minoritet som säger sig arbeta med elevdemokrati på ett medve-
tet sätt. Flera lärare verkar förvisso positivt inställda till elevdemokrati i sak 
men det finns olika former av hinder. Respondent 7 uttryckte tydligt kurs-
planen som ett hinder (det inledande citatet) och får i detta stöd av ett fler-
tal. I målen för kursen står tydliga direktiv kring innehållet som inte går att 



 74 

tumma på. En respondent lyfter fram att lärarlaget gått samman och be-
stämt ramarna för kursen, vilket låser läraren till innehåll och arbetssätt. Ett 
annat hinder handlar om elevernas inställning: 

Det får de [vara med och påverka] men de tycker att det är jättesvårt. 
[---] de är inte så himla intresserade och då är det lättare att jag be-
stämmer åt dem, så slipper de ta aktiv del (respondent 2). 

Även om elevdemokrati inte är en utgångspunkt för läraren så kan den 
komma att tillämpas ad hoc. Respondenterna ger exempel på att eleverna 
säger ifrån och uttrycker åsikter kring till exempel inlämningsdag, arbetssätt 
eller examinationsform. Ett vanligt sätt att utöva på förhand uttänkt elev-
demokrati, om vi skall döma av våra intervjusvar, är att inleda kursen med 
en sorts inventering i diskussions- eller enkätform kring kursens innehåll 
och arbetssätt. En svårighet med detta angreppssätt måste förstås vara att 
eleverna har svårt att uttrycka åsikter om något de endast fått ringa insyn i, 
en annan svårighet kommer sedan för läraren att jämka olika önskemål. En 
relativt stor grupp, fyra personer, säger följaktligen också att man helt en-
kelt struntar i elevdemokrati. Ett sådant svar lyder 

Om jag ska vara ärlig och det ska man väl vara så blir det ofta som 
jag vill. Vad de läser är kanske så himla lätt – här har vi ju en läro-
plan och jag är ändå proffs på detta att tala om detta för eleverna (…) 
men hur däremot bör eleverna få vara med – men även det är svårt – 
eleverna är bekväma –asch vi gör som du vill säger de– ibland är de 
trötta – men vakna nu upp!; hur fan vill ni ha det. Jag försöker så 
gott jag kan men det är inte så lätt (respondent 5) 

Lite då och då skymtar tendenser till det vi skulle kunna kalla skendemo-
krati även om inte alla uttrycker sig lika tydligt som denna lärare: 

Det mesta är färdigt från början men det behöver de inte inse förrän 
i slutet av kursen (respondent 9). 

Vi kan konstatera att elevdemokrati är ett relativt problemfyllt område att 
hantera för lärarna. Man pekar på en rad hinder (främst kanske kursmålen) 
och många av lärarna upplever intresset från elevernas sida som alltför lågt. 
Allt detta kan ses som en ond spiral. När man upplever hinder för att för-
verkliga elevdemokrati leder det till begränsningar i utrymmet för elevernas 
möjliga påverkansområden, vilket i sin tur upplevs som meningslöst av ele-
verna. Detta spär i sin tur på oviljan att satsa på elevdemokratiska aktivite-
ter. Skendemokratiska tendenser gör sig då också gällande. I några få fall 
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kan vi i intervjumaterialet hitta lärare som säger sig arbeta med elevdemo-
krati på ett systematiskt och integrerat sätt. I dessa fall kräver ansatsen be-
tydande och kontinuerligt genomförda arbetsinsatser för lärarna. 

5.7 Värdegru n dsu n derv i sn in g 
Vi har i den här studien haft en ambition att utöver en beskrivning av un-
dervisning i demokrati även belysa lärarnas undervisningsverksamhet rö-
rande värdegrundsfrågor. Vi kunde i kapitel 3 notera att det främst är i lä-
roplanen som värdegrundsuppdraget anges. Begreppet värdegrund finns ock-
så med bland strävandemålen för samhällskunskap A, men inte konkret ut-
tryckt bland kursmålen. Möjligtvis kan man då också anta att lärarna i sam-
hällskunskap inte riktigt ägnar värdegrundsaspekter samma uppmärksamhet 
som man gör gällande undervisningen i demokrati. Huvudresultatet av vår 
undersökning rörande värdegrundsundervisning är att den, utifrån det som 
framkommit under intervjuerna, bedrivs på olika sätt, i olika omfattning 
och med skiftande engagemang. Utifrån intervjusvaren rörande lärarnas sätt 
att hantera värdegrundsfrågorna har vi skapat tre kategorier av svar: 

* Specifikt och integrerat. I denna kategori har vi sorterat in utsagor 
som innebär att intervjupersonerna säger att värdegrundsaspekter 
behandlas integrerat och kontinuerligt i samtliga undervisningsmo-
ment i samhällskunskap. En del lärare menar också att man inte 
bara arbetar integrerat utan att man även vid specifika tillfällen ar-
rangerar särskilda temadagar eller speciella aktiviteter för att be-
handla värdegrundsfrågor 
 

* Ad-hoc. Värdegrundsfrågor behandlas mindre ofta och när tillfälle 
ges (oplanerat) och när värdegrundsaspekter aktualiseras mer spon-
tant i klassrummet 
 

* Inte alls. Värdegrundsfrågor behandlas sällsynt i undervisningen 
 
 
 
Så här blev utfallet i tabellform: 
 
Värdegrundsundervisning Antal  Respondenter 
Specifikt/integrerat 6 1,7,8,9,11,12 
Ad-hoc 4 3,5,6,10, 
Inte alls 2 2,4 
Totalt 12  
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Precis hälften av lärarna placerar vi i de två kategorierna Ad-hoc respektive 
Inte alls. Vi gör bedömningen utifrån dessa utsagor att undervisning kring 
värdegrundsfrågor inte finns med i planeringen från början och att det ut-
rymme som den då kan tänkas få beror på vad som kommer upp i klass-
rummet eller åsikter som elever uttrycker i arbeten. En av de intervjuade 
säger:  

Kan inte säga att jag jobbat specifikt med värdegrundsfrågor. Men vi 
håller efter dom när de lämnar in arbeten som har extrema värde-
ringar. Att handikappade är ”tärande” till exempel (respondent 3) 

Att det är viktiga frågor anser säkert undersökningens alla lärare även om 
det inte kommer in så mycket i undervisningen, det är kanske därför en av 
dem uttrycker sig så här: 

Jag känner att jag har lite dåligt samvete på just den biten när det 
gäller värdegrund. (Respondent 6) 

En relativt stor grupp synes alltså arbeta med värdegrundsfrågor utifrån ett 
tämligen oplanerat och ofta spontant genomfört sätt. I ett par fall utvecklar 
respondenterna en mer tveksam hållning till att lyfta in ”värdegrunden” som 
sådan. En av dessa säger följande: 

Nej, jag kan inte säga att jag jobbar med den (värdegrunden) (…) 
Nej, ärligt talat det gör jag inte. (…) Man skulle kunna lägga all tid 
på att prata om hur man bemöter varandra (…) och det är generellt 
för hela skolan också – klimatet har blivit betydligt tuffare och det 
borde man kanske göra det än mer (behandla värdegrunden) – men 
det är svårt så att det inte blir ”nu pratar vi värdegrund” utan man 
måste i så fall ta in någon sorts artiklar och prata om vad som hänt 
och varför man ser det så, men, nej värdegrunden plockar jag inte in 
(respondent 2) 

Hos den andra hälften av lärarna ser det däremot annorlunda ut. Här åter-
finns uppfattningen att värdegrundsfrågor bör ha stort utrymme, vilket kan 
ske genom att undervisningen återkommande knyter an till detta eller ge-
nom att behandla dessa frågor i separata moment. Så här beskriver en av 
dessa lärare sin undervisning kopplat till värdegrundsfrågor: 

Det måste ligga till grund egentligen för all undervisning. Grunden 
för undervisningen och kommunikationen med eleverna. Det senaste 
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rent konkreta jag gjorde är att vi tillsamman går igenom och analyse-
rar likabehandlingsplanen på skolan. Jobba i grupp och läsa och 
fundera vad det innebär. Hur skulle det kunna ändras till det bättre? 
Vilket ansvar ska olika grupper ha? Vilka problem finns? Där ser 
man att innehållet är värdegrunden. (Respondent 7) 

En annan menar att det är viktigt att jobba med värdegrunden både vid spe-
cifika tillfällen och integrerat i viktiga delmoment: 

Värdegrundsfrågor finns i ett separat block runt mänskliga rättigheter 
och sedan vävs det in i olika andra moment – det finns många områ-
den där vi kommer in på värdegrundsfrågor – syn på människoliv 
osv. Jag är hela tiden pragmatisk. Jag kommer in på detta hela tiden, 
egentligen. 

Följdfråga: Något annat moment där det är tydligt att värdegrunden 
är i fokus? 

Nej det är mer en grej som kommer in hela tiden. Som grejen idag 
med grupperingar och fördomar, det blir mycket att man kommer in 
på sådana frågor. Ligger till grund hela tiden. (Respondent 11) 

 
En möjligtvis något förenklad slutsats rörande lärarnas hantering av värde-
grundsundervisningen visar att man är tämligen väl medveten om värde-
grundsuppdraget som sådant och att de allra flesta också försöker föra in 
värdegrundsdiskussioner i klassrummen. Detta görs dock med olika grad av 
frenesi och systematik. Flera lärare vittnar om att undervisningen påverkas 
ganska mycket av att eleverna bär med sig alltmer differentierade värdering-
ar in i skolpraktiken. Detta kan upplevas som spännande utmaningar att 
hantera för den enskilde läraren men också som negativt laddade problem. I 
skolan samlas och samsas en ständigt växande variation gällande sådant som 
religiösa föreställningar, livsstilsprojekt och politiskt engagemang (alltifrån 
traditionella ungdomsförbund till nyare företeelser som t.ex. djurrättsakti-
vism och anti-globaliseringsidéer osv.). Att möta denna värdemässiga varia-
tion i klassrummet upplevs av de flesta lärare som stimulerande utmaningar.  

Lärarna vittnar dock också om ett allt tuffare klimat där trakasserier, 
grova tillmälen, rasism osv. präglar gymnasieskolans vardag och där det mås-
te till en ökad vaksamhet från lärarnas sida. En av respondenterna menar 
(möjligtvis något överdrivet) att den negativa attityden och det tuffa klima-
tet nu är så utbrett att man inte kan gå in på för mycket på värdegrundsfrå-
gor (att hålla sig till en miniminivå för att hålla borta det allra värsta) efter-



 78 

som detta då skulle äta upp andra undervisningsområden i samhällskunskap. 
Våra resultat visar alltså att lärarna i hög grad är medvetna om värdegrunds-
frågorna, men att man synes hantera dem, rent praktiskt, på lite olika sätt. 

5.8 Ytter ligare  tv å aspekter  – kön  oc h typ av  program 
Vid urvalet av intervjupersoner använde vi oss av främst två kriterier. Vi 
önskade ha en jämn fördelning gällande kön och typ av program (studie- 
eller yrkesförberedande program). Vi ska avsluta detta kapitel med en kort-
fattad redogörelse av i vilken mån utsagorna i vårt material uppvisar några 
skillnader i undervisningspraktik beroende på könsfaktorn respektive om 
det finns skillnader i undervisningspraktik mellan yrkesförberedande eller 
studieförberedande gymnasieprogram. Det är givet att vi i detta material 
inte kan dra några särskilt långtgående slutsatser i dessa avseenden. Om vi i 
ett urval bestående av sex män och sex kvinnor exempelvis kan hitta tydliga 
skillnader mellan hur respektive kön bedriver undervisning kan detta vara 
ett uttryck för slumpens skördar. Vårt material kan dock ge antydningar el-
ler indikationer i olika riktningar som skulle kunna bli föremål för fördju-
pade analyser. Låt oss då beskriva ett par sådana indikationer och låt oss in-
ledningsvis beskriva könsaspekterna.  

Vi bör väl också, gällande just könsaspekten, notera att vi inte valt att 
behandla (t.ex. med hjälp av specifika frågor i vårt formulär) undervisningen 
i samhällskunskap ur ett renodlat genusperspektiv. Vi menar dock att detta 
vore en angelägen forskningsuppgift då det finns väldigt lite gjort rörande 
undervisning i samhällskunskap ur ett genusperspektiv (det finns flera stu-
dier gjorda som behandlar genusaspekter i matematik, naturorienterande 
ämnen och teknik).53 Återigen kan vi se att samhällsämnet blivit styvmoder-
ligt behandlat i den utbildningsvetenskapliga forskningen. Det är minst sagt 
egendomligt att det, oss veterligt, inte tagits fram någon studie eller analys 
av genusaspekter i undervisningssituationen för samhällskunskap på gymna-
sienivå. Detta är för oss anmärkningsvärt också av det skälet, vilket vi be-
rörde redan i kapitel 4, att vår studie ger en del indikationer på att det synes 
finnas en del skillnader mellan hur män och kvinnor bedriver demokratiun-
dervisning. 

För det första synes de manliga respondenterna, i högre grad än kvin-
norna, betona undervisning som förmedling av kunskaper där substansen, 
inte de praktiska erfarenheterna, är de mest centrala delarna i demokratiun-
                                                 
53 se Wernersson 2006, Jormfeldt (2011) studerar gymnasieskolans demokratiska uppdrag 
utifrån ett genusperspektiv (men denna studie behandlar inte specifikt samhällskunskap 
som ämne) 
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dervisningen. Detta visar sig också i att männen, i högre grad än kvinnorna, 
arrangerar skriftliga prov för att examinera kursmoment om demokratifrå-
gor. Vi vill emellertid inte göra ett alltför stort nummer av dessa skillnader 
och det finns män som lyfter fram såväl praktiska aspekter som att man til-
lämpar olika examinationsformer osv. För det andra kan vi notera att de 
kvinnliga lärarna synes (om vi får tro intervjuutsagorna) arbeta mer aktivt, 
medvetet och integrerat med både elevdemokratiska aktiviteter och värde-
grundaspekter jämfört med männen. Männen förklara betydligt oftare än 
kvinnorna att man inte utnyttjar elevdemokratiska inslag överhuvudtaget i 
sin undervisning. När det gäller undervisning om värdegrunden säger män-
nen något oftare än kvinnorna att denna sker tämligen ad-hocmässigt me-
dan kvinnorna uppger (oftare än männen) att värdegrundsfrågorna sker in-
tegrerat med annan undervisning 

Vi kan alltså notera en del skillnader mellan hur män respektive kvinnor 
beskriver sin egen undervisningspraktik. Men, som sagt, skillnaderna ska 
inte överdrivas utan ger endast indikationer som är i behov av att undersö-
kas ytterligare. Däremot är skillnaderna rörande det andra urvalskriteriet, 
dvs. typ av program att beteckna som mycket stora. I denna del har vi under 
intervjuerna ställt en explicit uttryckt fråga om just detta; vilka skillnader 
finns i undervisningsaktiviteter mellan yrkesförberedande respektive studie-
förberedande program. Intervjurespondenterna bekräftar med eftertryck att 
det är frågan om skilda världar. En av intervjupersonerna säger exempelvis: 

Det görs skillnad mellan Handelsprogrammet och Samhällspro-
grammet. Man har varit tvungen att göra det – en anpassning så att 
de begriper (på HP). Och detta gäller för hela gymnasieskolan. En 
jämlik tanke går naturligtvis att genomföra men är mycket arbetssam 
– det kräver fler konkretiseringar. Det finns elever här som inte för-
står vanliga ord – så detta är oerhört problematiskt (respondent 12)  

Denna problematik återkommer på olika sätt och ur olika synvinklar i hela 
intervjumaterialet. I de yrkesförberedande programmen använder man en 
annan och mindre omfattande kurslitteratur, en förenkling av själva kurs-
stoffet, fler skriftliga prov och att de elevdemokratiska inslagen är outveck-
lade jämfört med hur det är i de studieförberedande programmen. Detta är 
ett förhållande som är väl kända i annan forskning och utvärdering av svensk 
gymnasieskola och resultaten i denna del är föga förvånande. Men, likväl, 
resultaten är tydliga och vi upplever också att de allra flesta lärare betraktar 
detta som något naturligt. Demokratiundervisningen är alltså starkt segrege-
rad beroende på vilken typ av program man läser. 
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5.9  Su mmerin g 
Vi har i detta kapitel besvarat detta arbetes andra respektive tredje fråge-
ställning och vi har därmed också lagt den andra byggstenen i forsknings-
arbetets struktur (se figur 1 i det första kapitlet). Vi har i detta kapitel fått 
tillfälle att lyssna till hur våra intervjupersoner beskrivit sin egen under-
visning gällande demokratins framväxt och funktion, om hur man praktiskt 
kan påverka samhället och om undervisning rörande grundläggande värde-
grundsfrågor. Vårt material visar på att undervisningspraktiken i dessa avse-
enden synes variera starkt mellan olika lärare. Intervjuutsagorna visar att en 
del lärare tillämpar en traditionell katederundervisning som dominerande 
form, andra utgår från att eleverna själva måste vara drivande och aktiva i 
inlärningsprocessen och ytterligare andra lärare försöker på ett medvetet 
sätt integrera föreläsningar med projektuppgifter där eleven får söka sig fram 
på egen hand. En del lärare betonar inlärning av substansaspekter såsom vad 
som innefattas i olika demokratimodeller, hur demokratin växt fram histo-
riskt och hur olika demokratiska system fungerar osv. medan säger sig låta 
eleverna i första hand få tillämpa och praktisera demokratins procedurer. 
Intressant är också att notera att urvalet av substansaspekter varierar mellan 
vilka lärare vi pratar med. I realiteten innebär detta att lärarna gör ett urval 
bland lärandemålen i samhällskunskap A och att man ägnar mycket tid åt de 
politiska partierna (som under valåret 2010) medan det ibland blir mer om 
t.ex. EU som politiskt och demokratiskt system osv. 

Likaså har vi kunnat konstatera att examinationsformerna varierar mel-
lan å ena sidan lärare som nära nog uteslutande tillämpar skriftliga prov och 
å den andra sidan lärare som menar att examinationen bäst skötes genom 
t.ex. projektarbeten och/eller muntliga redovisningar. Även vår granskning 
av hur elevdemokrati bedrivs visar på stark variation. En del lärare säger sig 
jobba systematiskt och integrerat med elevdemokratiska aktiviteter medan 
andra lärare bekänner att någon sådant inte ges utrymme i undervisningen.  

Undervisningen i värdegrundsfrågor bedrivs också högst olikartat om vi 
får tro de intervjuade lärarna. De allra flesta uttrycker en väl utvecklad med-
vetenhet om värdegrundsfrågorna som sådana men det praktiska genomfö-
randet sker med olika grad av systematik och intensitet. I en del fall blir vär-
degrundsarbetet mer spontant i samband med att olika problemställningar 
aktualiseras, men det finns också exempel på lärare som genomför specifika 
aktiviteter och som lyfter in värdegrundsaspekter i sin undervisning utifrån 
en väl genomtänkt metodik. Många lärare vittnar om att skolan kommit att 
innefatta alltmer komplexa värdestrukturer. Man pekar då på skolan som en 
mångkulturell miljö, som en mötesplats för olika livsstilar och även, och då 
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tecknat i en mer negativ färgskala, av växande problem med grova tillmälen 
och ibland med rena trakasserier. 

Sammantaget ger vårt intervjumaterial av undervisningspraktiken upp-
hov till en rad funderingar. För det första är det en smula otillfredsställande 
att kursplanemålen synes ha en begränsad betydelse för vilken ämnessub-
stans som lärarna bestämmer sig för att behandla. Flera lärare bekänner öp-
pet att elever som exempelvis inte går i gymnasieskolan under ett valår kan 
riskera att bli utan någon undervisning om de politiska partierna. Det är i 
detta sammanhang intressant att notera att hela 7 av 12 intervjuade lärare 
uppger att styrdokumenten har en svagt styrande funktion för den egna un-
dervisningsverksamheten. Våra intervjuutsagor visar också med stor tydlig-
het att samhällskunskap är ett aktualitetsämne och att lärarna ofta improvi-
serar fram undervisningsinnehållet från termin till termin. Vår undersökning 
visar därmed att läraren i gymnasieskolan är en betydelsefull närbyråkrat. 
Innehållet i gymnasieskolans samhällskunskap styrs, inte i första hand av de 
nationella styrdokumenten eller av lokalt (vid t.ex. en specifik skola) utfor-
made principer, utan av den enskilde läraren själv.   

Och vi kan här bekräfta det intryck vi diskuterade i föregående kapitel 
som visade att det är läraren själv som, ofta i varierande undervisningskon-
texter, bestämmer både om vad och hur samhällskunskapsundervisningen 
ska bedrivas. Problemet med att kursplanemålen är svagt styrande (för en 
majoritet av lärarna) bottnar, och om vi får tro intervjupersonerna, i att må-
len är luddigt formulerade. Med mer tydligt uttryckta mål i kursplanerna 
skulle möjligtvis situationen bli annorlunda. Kursplanerna i samhällskun-
skap är tämligen omfattande och saknar ibland precision inom olika kun-
skapsfält. Detta är väl i sin tur ett uttryck för ämnets karaktär som de facto 
spänner över vida områden och där man ofta rör sig med exempelvis starkt 
värdebemängda begrepp som t.ex. demokrati, frihet, rättvisa, politik osv. 

För det andra har vi funderat mycket på detta med samhällskunskapens 
progression genom skolsystemet. Vi har kunnat konstatera att en del under-
visningsmoment på gymnasienivån (t.ex. om hur riksdag och regering arbe-
tar) nog egentligen inte skiljer sig så mycket från hur man kan tänkas jobba 
med samma ämnesområde när vi befinner oss i grundskolans årskurs 7-9. Vi 
har i vårt material haft väldigt svårt att identifiera vad som ligger i en kun-
skapsutveckling i samhällskunskap. Vi har i vårt frågande till lärarna exem-
pelvis försökt komma in på metoder för att granska debattartiklar i dags-
pressen. Ingen av lärarna kan referera till undervisningsaktiviteter som tar 
sig an ens den mest grundläggande idékritik eller prövning av en texts kvali-
teter utifrån aspekter såsom t.ex. empirisk prövbarhet eller logisk hållbarhet 
i en viss argumentation. De intervjuade lärarna menar att en sådan gransk-
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ning sällan genomförs eftersom man anser att det är en alltför avancerad ak-
tivitet för den genomsnittlige gymnasieeleven. Vår undersökning visar, 
främst kanske grundat i det faktum att undervisningen varierar starkt mellan 
olika lärare och mellan olika program, att gymnasieskolans samhällskunskap 
idag saknar en tydliggjord och principiellt uttryckt progressionstanke.   

För det tredje finner vi det ytterst anmärkningsvärt, och det har bäring på 
såväl styrdokumentens betydelse som progressionsproblemet, att en och 
samma kurs (samhällskunskap A) innebär olika saker beroende på om du 
läser att studieförberedande respektive yrkesförberedande program. Om vi 
vill dra detta till sin spets kan vi säga att skolan här bidrar till att skapa en 
andra klassens medborgare. Tänker jag mig en karriär som t.ex. yrkesutbil-
dad fordonstekniker, kommer jag att få en sämre och mindre ambitiöst ut-
formad medborgarskapsutbildning än om jag valt ett mer teoretiskt oriente-
rat utbildningsprogram på gymnasiet.  

Vi har därmed klarlagt hur lärarna själva beskriver sin egen undervis-
ningspraktik och vad som återstår att behandla i denna studie är den sista 
byggstenen i vårt uppdrag; nämligen att analysera i vilken mån det finns ett 
samband mellan å ena sidan lärarnas synsätt rörande demokrati, kunskap 
samt värderingar och å en andra sidan hur de beskriver sin undervisning i 
demokrati och värdegrundsfrågor.  
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6. Samband mel lan synsätt och under-
visning 

6.1 In ledn in g 
Vi ska nu avsluta vår analytiska resa med våra 12 lärare genom att besvara 
den sista frågeställningen; vilka samband finns mellan å ena sidan lärarnas syn 
på demokrati, kunskap och värderingar och, å den andra sidan, hur man be-
skriver sin undervisningspraktik? Vi kommer att göra detta i tre huvudavsnitt. 
I det första (6.3) relaterar vi lärarnas demokratisyn till deras beskrivningar 
av hur man bedriver sin undervisning. I det andra och i det tredje avsnittet 
relateras kunskapssyn (6.4) respektive värdesyn (6.5) med lärarnas beskriv-
ning av sin undervisningspraktik. Vi skulle också kunna uttrycka det på så 
sätt att vi i tidigare kapitel beskrivit lärarnas synsätt respektive deras under-
visningsverksamhet och att vi nu i detta kapitel tar oss an en mer analytisk 
uppgift att försöka relatera och notera eventuella samband mellan synsätt 
och praktik.  

De metodologiska svårigheterna i denna ansats, dvs. att klarlägga sam-
band mellan människors tänkande och deras handlingar, är naturligtvis 
mycket stora. Ett första sådant problem rör rörelseriktningen mellan synsätt 
och praktik. Vilket styr egentligen vad? Vi tänker oss kanske gärna att en 
klok människa tänker först och handlar därefter, men detta är på intet sätt 
en självklarhet. I själva verket utgör det ofta en poäng med exempelvis lärar-
utbildning att man under sin studietid ska få utrymme att praktisera sina 
kunskaper. Det vore minst sagt problematiskt om lärarutbildningen enbart 
skulle utgå från teoretiska insikter som sedan i den fortsatta sekvensen skul-
le omsättas i lärarpraktiken. Här existerar givetvis en komplicerad och svår-
fångad växelverkan. Vår studie ger också flera empiriska exempel på att lä-
rare lär av erfarenheten och att man låter sina värderingar befruktas av prak-
tiskt arbete.  

Likväl har vår grundläggande drivkraft i detta projekt varit att försöka 
lyfta fram och problematisera betydelsen av synsätt och idéer för hur under-
visningen i samhällskunskap bedrivs. Vi menar att det behövs fler studier av 
detta slag och vi menar också att en lärare som exempelvis har en outveck-
lad demokratisyn också lätt hamnar i betydande svårigheter att hantera den 
egna undervisningspraktiken. Vi tror också att detta är en särskilt viktig an-
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gelägenhet för just samhällskunskapslärare. Det borde vara otänkbart att ha 
matematiklärare i gymnasiet som har en ”outvecklad syn” på integralekva-
tioner eller en lärare i språk som inte behärskar grundläggande grammatiska 
begrepp och principer. Vår studie visar på att det finns tendenser till att re-
lativisera och till och med att bagatellisera kunskaper om såväl demokrati 
som värderingar. Undervisningsinnehållet i samhällskunskap kan också vari-
era oerhört mycket mellan olika lärare. Vår uppfattning är att relativise-
ringen av kunskaper och olikheterna i undervisningspraktik är en del av ka-
raktären i samhällskunskapsämne, men detta får inte tas till intäkt för att 
också abdikera vad gäller ambitionen att lärare bör vara väl pålästa och ha 
med sig synsätt som utvecklats på ett systematiskt sätt. 

Ett andra metodologiskt grundproblem i vår analytiska ansats gäller det-
ta med att analysera ”samband” mellan synsätt och värderingar. Vi har re-
dan tidigare lagt in en brasklapp om detta och vi vill upprepa oss igen. Vi 
har ingen som helst avsikt att slå fast några kausala samband mellan synsätt 
och praktik. Vi har ingen annan ambition än att i det material vi tagit fram 
peka på eventuella samband. Vår studie kan sägas ha den begränsade upp-
giften att föreslå fördjupade analyser av denna problematik. För att uppda-
tera läsaren ska dock inleda vår analys genom att göra en snabbgenomgång 
av de ingångsvärden som framkommit i kapitel 4 och 5.   

6.2 In gån gsv ärden  – syn sätt  o c h praktik 
Om vi börjar med det som vi kallat lärarnas synsätt kunde vi i kapitel 4 dra 
följande slutsatser (nu i starkt kondenserad form): 
 

a. En relativt stor del av de intervjuade lärarna har haft betydande svårighe-
ter att tydliggöra och beskriver sin egen syn på demokrati. Vi har karak-
teriserat tre av lärarna med epitetet att ha en outvecklad demokratisyn, dvs. 
man har överhuvudtaget svårigheter att klarlägga vad som avses med de-
mokrati och vilka typer av demokratiteoretiska modeller som existerar. Ut-
över dessa tre kan vi också notera att det bland de övriga finns svårigheter 
att på ett tydligt sätt klargöra den egna hållningen i denna del. Tre av lä-
rarna karakteriseras som valdemokrater medan sex respondenter klassifice-
ras som deltagardemokratiskt orienterade. De tre valdemokraterna (som 
samtliga är män) beskrev sin egen demokratisyn på ett tämligen enhetligt 
sätt.  
 

b. Respondenternas syn på kunskap var betydligt mer utvecklad och genom-
tänkt jämfört med deras synsätt rörande såväl demokrati som värderingar 
(se nedan). Det förefaller som om de intervjuade lärarna ägnar mer tid åt 



 85 

att reflektera över kunskapsteoretiska problem jämfört med exempelvis 
demokratiteori. De flesta av lärarna gör sin orientering om den egna kun-
skapssynen utifrån de i kursplanerna definierade fyra ”F:n” (fakta, förstå-
else, färdighet och förtrogenhet). Det är sannolikt att lärarna här stärkt sin 
kunskapsteoretiska medvetenhet genom att en stor del av kursplanearbetet 
kommit att fixeras vid just de fyra ”F:n”.  
 

c. När det gäller respondenternas synsätt på värderingar kunde vi notera en 
mycket stor osäkerhet. Det synes som om lärarna ägnat mycket lite tid åt 
att klarlägga sina egna principiella förhållningssätt till värderingar i un-
dervisningssituationen. Den dominerande aspekten i denna del handlar 
om vad eleverna har lov att säga i ett klassrum utifrån det som utgörs av 
skolans värdegrund. Men kunskaperna om värdeteori och värderingen av 
värderingar är aspekter som de studerade lärarna ägnar obefintlig tid åt. 
 

Om vi därefter går vidare och sammanfattar lärarnas undervisningspraktik 
kunde vi i föregående kapitel konstatera följande: 
 
a. Kännetecknande för vårt material i denna del är variationen av såväl un-

dervisningens innehåll (vad) som dess arbetssätt (hur). Gällande under-
visningens innehåll kunde vi visa att fem av den 12 lärarna betonade mer 
substansaspekter, dvs. att ge eleverna grundläggande kunskaper om sub-
stansen i demokratin, i det politiska systemet, partisystem osv. medan tre 
av lärarna istället betonade elevernas lärande genom att själv göra eller til-
lämpa demokratins principer. Resterande grupp av lärare arbetade med att 
kombinera eller integrera såväl ge som göra i demokratiundervisningen. 
Även gällande arbetssätten kunde vi notera stor variation. Hälften av lä-
rarna sysslade, enligt intervjuutsagorna, i huvudsak med förmedlingsun-
dervisning via katedern medan andra istället organiserade undervisningen 
så att eleven arbetade med självständigt arbete i olika former. Vi kunde 
också konstatera att det fanns betydande olikheter mellan lärarna rörande 
vilket innehåll och vilka problemområden som fick det mesta av utrym-
met i undervisningen. Detta varierar även över tid. Under ett valår får ex-
empelvis undervisning om de politiska partierna mer utrymme än under 
andra år osv.  
 

b. Noterbart är också att lärarna uppger sig arbeta med olika grader av ambi-
tioner gällande elevdemokratiska aktiviteter och aktiviteter kopplade till 
skolans värdegrundsarbete. Det är faktiskt en majoritet av lärarna som 
knappast alls ägnar elevdemokrati någon uppmärksamhet. Även värde-
grundsundervisningen uppges spela en liten roll för ganska jämt hälften 
av de intervjuade lärarna.  
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c. Lärarna i vårt material kan, utifrån det som sagts ovan, karakteriseras som 
aktiva närbyråkrater som i hög grad utformar undervisningen på ett själv-
ständigt sätt och i många fall utan att alltför starkt låta styrdokumenten be-
stämma undervisningens innehåll.  

 
Mot dessa ingångsvärden som bakgrund ska vi nu tas oss an uppgiften att 
undersöka vilka samband som finns mellan synsätt och undervisningsprak-
tik. Vi kommer att börja med sambanden mellan lärarnas synsätt på demo-
krati och därefter kommer vi in på kunskapssyn respektive syn på värde-
ringar. Redovisningen kommer att göras med hjälp av tabeller där lärarnas 
utsagor noterats. Detta ger översikt men bör inte ses som ett uttryck för att 
vi vill göra någon typ av kvantitativ analys. Tabellerna kommer att kom-
menteras på ett kvalitativt sätt. Förfarandet med tabellpresentationer, som 
även präglat tidigare kapitel, görs enbart för att skapa översikt och tydlig-
het. Vi är väl medvetna om att de olika kategoriseringar eller tolkningar 
som tabellerna konstruerats utifrån representerar en förenkling. I många fall 
har alltså tolkningen av intervjumaterialet inte varit så knivskarp som tabel-
lerna ger sken av. 

6.3 Demokrati syn  oc h u n derv i sn in gspraktik 
Låt oss inledningsvis illustrera sambanden mellan lärarnas demokratisyn och 
vad man undervisar om. Nedanstående tabell (6.1) visar på ett förväntat 
samband: 
 
 
Tabell 6.1 Demokratisyn och vad läraren undervisar om. Antal lärare (n=12) 
 
Vad undervisar  
läraren om… 

Val- 
demokrater 

Deltagar- 
demokrater 

Outvecklad 
demokratisyn 

Summa 

1. Substans 3 1 0 4 
2. Göra demokrati 0 2 2 4 
3. Både 1+2 0 3 1 4 
Summa 3 6 3 12 
 
 
Vi kan konstatera att samtliga tre lärare som kan kallas valdemokrater också 
betonar kursmål som behandlar undervisning om demokratins substans, dvs. 
att man uppger sig ha ett fokus i sin undervisning mot kursmål som behand-
lar frågor såsom t.ex. politiska system, allmänna val och politiska partier. 
Detta synes utgöra en tämligen logisk följd av det valdemokratiska perspek-
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tivet som bär med sig en grundläggande skepsis mot ett alltför omfattande 
politiskt deltagande i det politiska systemet. Ett valdemokratiskt synsätt 
innebär dock att det är väsentligt för medborgarna att ha goda kunskaper 
om det som rör konstitutionella grundfrågor, det politiska systemet och be-
tydelsen av åsiktsskillnader mellan de politiska partierna osv.  En av valde-
mokraterna säger så här: 

Det blir mycket basala grejor om hur riksdag och regering fungerar 
och så bygger jag vidare uppåt till EU och så. Jag har ganska mycket; 
de har svårt att se skillnad på regering och riksdag – vad är det vi 
väljer och röstar på – det blir mycket formella delar (respondent 4) 

Om vi riktar blickarna mot deltagardemokraterna betonas, följdriktigt utifrån 
en deltagardemokratisk teoribildning, en undervisning som tar fasta på 
praktisk demokrati, dvs. undervisning där eleverna själva genom t.ex. roll-
spel, mötesformer, debatter, elevrådsaktiviteter etc. skaffar sig kunskaper 
om demokrati. Hälften av deltagardemokraterna i materialet säger sig vis-
serligen försöka blanda såväl substansaspekter som praktisk demokrati, men 
lärarna med en deltagardemokratisk uppfattning menar att det vore otill-
räckligt eller ofullständigt låta demokratiundervisningen stanna vid att en-
bart undervisa substansaspekter. I denna bemärkelse synes det alltså finnas 
en tämligen god samstämmighet mellan de teoretiska utgångspunkter som 
präglar ett deltagardemokratiskt synsätt med hur dessa lärare utvecklar sin 
demokratiundervisning. I utsagor från deltagardemokraterna pekar dessa, 
oftare än valdemokraterna, på behovet av att närma sig de-
mokratiaspekterna på ett brett sätt. Ofta utgör inte demokratiundervisning 
ett särskilt väl avgränsat moment utan ingår i många olika delar i sam-
hällsundervisningen. En uttrycker sig på följande sätt: 

Demokrati kommer in hela tiden i undervisningen, i olika moment, 
t.ex. när vi behandlar medierna, informationsfrågor, åsikter, debatt – 
då återkommer demokratin – demokrati är hela tiden med i mina 
kurser – först om demokratibegreppet, sedan ideologier och därefter 
något om klass och vidare till vad som finns i medierna. Ungefär i 
den ordningen. Dock börjar jag, innan demokratiblocket med 
mänskliga rättigheter och gruppdynamik som också har med demo-
krati att göra (respondent 11) 

De tre lärarna med en vad vi kallar outvecklad demokratisyn fördelar sig mel-
lan kategorierna 2 respektive 3 i tabellen ovan och ägnar således inte sub-
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stansaspekterna något mer utförligt intresse. I den följande tabellen (6.2) 
visas sambanden mellan demokratisyn och hur läraren undervisar: 
 
 
 
Tabell 6.2 Demokratisyn och hur läraren undervisar. Antal lärare (n=12) 
 
Hur undervisar  
läraren … 

Val- 
demokrater 

Deltagar- 
demokrater 

Outvecklad 
demokratisyn 

Summa 

1. Förmedling 3 2 1 6 
2. Arbete 0 2 2 4 
3. Muntlig 0 1 0 1 
4. Arbete+muntligt 0 1 0 1 
Summa 3 6 3 12 
 
 
I denna del är det svårt att utifrån det teoretiska innehållet i valdemokratin 
respektive deltagardemokratin hitta undervisningsformer som så att säga 
följer logiskt på respektive demokratiuppfattning. Man kan tänka sig att en 
deltagardemokrat, på ett didaktiskt plan, tycker att det är mer ändamålsen-
ligt att tillämpa förmedlingsundervisning för att visa på t.ex. möjliga delta-
gardemokratiska arbetsmetoder i samhället. På samma sätt kan en valdemo-
krat sannolikt uppleva att eleverna lär sig de grundläggande delarna i den 
representativa demokratin genom att arbeta med olika projektarbeten osv.  

Nu visar vårt material att samtliga tre valdemokrater säger sig tillämpa 
förmedling av kunskaper som den vanligaste metoden. Man synes alltså hu-
vudsakligen ägna sig åt att via katedern och via föreläsningar behandla de-
mokratifrågor i undervisningen. I den deltagardemokratiskt färgade gruppen 
finns det exempel på lärare ur samtliga fyra kategorier av undervisningsme-
toder där två lärare förordar förmedling och resterande fyra lärare hellre sä-
ger sig arbeta med projektarbeten i skriftlig och/eller muntlig form. Lärarna 
med en outvecklad demokratisyn säger sig syssla med förmedling och de två 
övriga med skriftliga projektarbeten. Valdemokraternas och deltagardemo-
kraternas undervisningsmetoder i denna del kan möjligtvis antyda att det 
kunskapsstoff som intresserar valdemokraterna (valdeltagande, politiska 
partier, politiska system) lämpar sig bäst eller enklast att undervisa genom 
förmedling i föreläsningsform. Valdemokratens betoning av demokratin som 
form eller som beslutsprocess ger kanske ett tydligare avgränsat kun-
skapsområde än om man tillämpar en deltagardemokratisk utgångspunkt 
där demokratin är mer omfångsrik (alla delar av samhället) och där demo-
kratn inte bara är en formell process utan en livsstil. Denna slutsats bekräf-
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tas i någon mån också av hur våra lärare säger sig examinera undervisningen 
om demokrati. I följande tabell ges svar (6.3). 
 
 
Tabell 6.3 Demokratisyn och hur läraren examinerar. Antal lärare (n=12) 
 
Hur examinerar 
läraren  

Val- 
demokrater 

Deltagar- 
demokrater 

Outvecklad 
demokratisyn 

Summa 

1. Skriftligt prov 3 2 1 6 
2. Arbete 0 0 1 1 
3. Muntligt 0 1 0 1 
4. Mix av samtliga 0 3 1 4 
Summa 3 6 3 12 
 
 
Återigen utmärker sig valdemokraterna som i samtliga tre fall huvudsakligen 
säger sig använda skriftliga prov. Det finns naturligtvis ingenting som på ett 
teoretiskt plan skulle indikera att just valdemokraterna föredrar denna exa-
minationsform före andra. Deltagardemokraterna är inte lika förtjusta i att ha 
skriftliga prov utan förefaller betona betydelsen av att variera examina-
tionsformerna (även om två av dessa lärare helst utnyttjar skriftliga prov). 
Lärarna med en outvecklad demokratisyn uppvisar en väl spridd fördelning 
över de olika typerna av examinationsformer. Resultaten i denna del synes 
alltså bekräfta det som diskuterades ovan om undervisningsmetoderna. Ma-
terialet antyder att demokratisynen, om än indirekt, har betydelse för hur 
man arrangerar både undervisningsmetoderna och examinationen av demo-
kratiundervisningen. 

Vi kan så långt i framställningen konstatera att den relativt lilla gruppen 
lärare som företräder en valdemokratisk grundsyn utmärker sig i materialet 
på ett påfallande sätt. Att det förhåller sig på det sättet är inte alldeles olo-
giskt. Valdemokratin står för ett mer begränsat perspektiv på demokrati när 
det gäller sådant som att man menar att demokratins omfattning bör av-
gränsas till att i huvudsak omfatta det politiska systemet och att man inte 
kan eller bör förvänta sig att medborgarna ska delta i samhällslivet mellan 
valperioderna. Det deltagardemokratiska perspektivet famnar över betydligt 
mer och pekar ut ett kontinuerligt deltagande inom många olika samhälls-
områden som en grundläggande och avgörande del i det demokratiska sam-
hället. Om vi läser skolans styrdokument, från läroplanerna och vidare till 
det som framgår av kursplanerna för samhällskunskap i gymnasiet, är de 
formella kraven på undervisning om demokrati i skolan att betrakta som 
något som ska omfatta både fördjupning och bredd. Det gäller enligt styr-
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dokumenten att undervisningen betonar både de formella delarna i det po-
litiska systemet och mer samhälleligt betingade demokratiproblem inom 
olika områden. Sannolikt innebär detta att en alltför stark betoning av val-
demokratiska ideal är otillräckliga för att hantera skolans demokratiupp-
drag. Vi ska därför titta lite närmare på ett par aspekter som rör skolans 
demokratiska uppdrag och hur det eventuellt kan tänkas relatera till våra 
intervjupersoners demokratiuppfattningar. Låt oss börja med den mest 
grundläggande frågan; nämligen hur lärarna ser på styrdokumentens roll för 
den egna undervisningen:  
 
 
Tabell 6.4 Demokratisyn och lärarens syn på styrdokumenten. Antal lärare 
(n=12) 
 
Lärarens syn på styr-
dokumenten 

Val- 
demokrater 

Deltagar- 
demokrater 

Outvecklad 
demokratisyn 

Summa 

1. Starkt styrande 0 3 2 5 
2. Svagt styrande 3 3 1 7 
Summa 3 6 3 12 
 
 
Valdemokraterna utgör återigen i homogen grupp och hävdar samtliga att 
styrdokumenten har en relativt svagt styrande funktion för den egna under-
visningen om demokrati. Om vi studerar styrdokumentens innehåll rörande 
demokratiundervisningen (se kapitel 3) framstår det som tämligen logiskt 
att en valdemokratiskt sinnad lärare har svårigheter att tillämpa dessa 
stadganden med någon större entusiasm. Även bland deltagardemokraterna 
finns det en grupp på tre personer som menar att styrdokumenten har en 
svagt styrande funktion. Det är bara i kategorin lärare med en outvecklad 
demokratisyn som fler personer (två av tre) uppger att styrdokumenten är 
starkt styrande. Kanske utgör den egna osäkerheten kring vad som avses 
med demokrati en anledning till att konsultera styrdokumenten för att få 
vägledning i den egna undervisningen. I vårt intervjumaterial är det dock 
främst valdemokraterna som är mest kritiska till styrdokumentens utform-
ning och struktur. En av valdemokraterna uttrycker sig på följande sätt: 

Om du skulle fråga mig: Vad står det i kursplanerna så skulle jag 
inte kunna säga det. Jag får plocka fram – en gång har jag läst det – 
och det ligger mer i bakgrunden. Jag kan alltså inte påstå att det som 
står i kursplanerna styr. Det där är bra att kunna och det där. Nej, 
jag är ganska nyttig. (…) Kursplanerna finns med där, men det är 
inget dokument som jag har levande framför mig (respondent 5) 
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Den typen av yttranden behöver naturligtvis inte vara kopplad till att veder-
börande har en valdemokratisk grundsyn. Det är dock en aning typiskt att 
det är just valdemokraterna som nedvärderar betydelsen av kursplaner i det 
dagliga arbetet. En av dessa lärare gör till och med påpekanden om att kurs-
planernas stadganden är språkligt undermåliga och att de uttrycker, inte 
bara väldigt breda målsättningar, utan att de även kan bli föremål för helt 
olika tolkningar mellan olika lärare. Och det är klart, om man håller sig 
strikt till en valdemokratisk grundsyn blir kunskaper om demokrati som 
livsstil en smula ogripbart och kanske flummigt. Man upplever att den ty-
pen av vaga målsättningar helt enkelt inte kan inrymmas i en fungerande 
undervisning. Nu ska vi dock inte dra allt för stora växlar på grundval av 
detta resonemang. Även deltagardemokraterna i vårt material betraktar styr-
dokumenten som svagt styrande och även bland dessa finns utsagor som är 
kritiska mot styrdokumenten som sammanfaller väl med det valdemokra-
terna mer unisont hävdar. Viljan, intresset och förmågan att integrera styr-
dokumenten i undervisningen bottnar naturligtvis i en rad andra och olik-
artade faktorer.   

Om vi relaterar lärarnas demokratisyn med hur man arbetar med elev-
demokrati kan vi, enligt tabell 6.5 nedan, notera ett par förväntade sam-
band.  
 
Tabell 6.5 Demokratisyn och hur läraren tillämpar elevdemokrati. Antal lärare 
(n=12) 
 
Läraren om elev-
demokrati 

Val- 
demokrater 

Deltagar- 
demokrater 

Outvecklad 
demokratisyn 

Summa 

1. Integrerat 0 1 1 2 
2. Specifikt 0 3 0 3 
3. Ad hoc 0 2 1 3 
4. Inte alls 3 0 1 4 
Summa 3 6 3 12 
 
 
Valdemokraterna befattar sig överhuvudtaget inte (om vi får tro deras egna 
utsagor) med elevdemokrati medan deltagardemokraterna är betydligt mer 
aktiva i detta avseende. Lärarna med en outvecklad demokratisyn fördelar sina 
utsagor (som vi vid det här laget vant oss vid att de gör) på olika kategorier. 
Detta visar återigen att valdemokraterna i materialet har svårt att hantera 
demokrati som en praktisk färdighet eller som ett praktiskt orienterat kun-
skapsområde. Vi kunde i kapitel 5, och i beskrivningen av lärarnas tillämp-
ning av elevdemokrati, konstatera att denna fråga utgör ett problematiskt 
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område för samtliga av de intervjuade lärarna. Många har en god ambition 
men pekar på olika hinder och på att elevernas intresse ofta är tämligen lågt. 
Om man då också har en valdemokratisk grundsyn (som i första hand lyfter 
fram representativa funktioner i demokratin) är det kanske lättare att tona 
ner de elevdemokratiska momenten jämfört med en lärare som tycker att 
deltagandet i samhällslivet har ett egenvärde. Det finns i detta avseende flera 
likheter med hur lärarna i vårt material bedriver värdegrundsundervisning: 
 
Tabell 6.6 Demokratisyn och hur läraren tillämpar värdegrundsfrågor. Antal lä-
rare (n=12) 
 
Läraren om värde-
grund 

Val- 
demokrater 

Deltagar- 
demokrater 

Outvecklad 
demokratisyn 

Summa 

1. Integrerat 0 4 2 6 
2. Ad hoc 2 2 0 4 
3. Inte alls 1 0 1 2 
Summa 3 6 3 12 
 
 
Det är i den deltagardemokratiska gruppen som vi hittar flest antal lärare som 
säger sig bedriva värdegrundsundervisning på ett, vad vi kallat, integrerat 
sätt. Här finns i denna grupp (och även i gruppen med en outvecklad demo-
kratisyn) relativt många lärare som försöker bedriva värdegrundsundervisning 
med hög grad av frenesi och systematik. Valdemokraterna är även här, i lik-
het med tillämpningen av elevdemokrati, mer måttligt intresserad. I den 
mån man säger att undervisningen om värdegrundsfrågor sker ad-hocmässigt 
så är detta uttryck för att man tar upp värdegrundsfrågor i samband med att 
det i klassrumssituationen kommer fram åsikter som inte får stå oemotsagda 
(av rasistiskt slag, nersättande tillmälen, sexistiska yttranden osv.). Men, 
och tolkat med stor försiktighet, finns en tendens till att lärare som har en 
deltagardemokratisk uppfattning också synes mer intresserad av att ägna tid 
åt värdegrundsdiskussioner än vad som gäller för valdemokraterna. 

6.4 Ku n skapssyn  oc h u n derv i sn in gspraktik 
Tidigare har vi kunnat konstatera att de intervjuade lärarna håller sig med 
en tämligen genomtänkt kunskapssyn. Vi har också tidigare noterat att tre 
av lärarna, samma trio som har en valdemokratisk grundsyn, anser att man i 
kunskapsprocessen bör betona och inleda ett kunskapsområde genom att 
lära ut fakta och därigenom utveckla elevens förståelse. På denna fakta- och 
förståelsegrund kan man, utifrån detta synsätt, därefter utveckla färdighets- 
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och förtrogenhetskunskap. Tre andra lärare i materialet betonar istället det 
rakt motsatta, nämligen att lärande sker mest effektivt om man börjar med 
färdighetsträning för att skapa förtrogenhet. Faktaaspekter tonas ner av des-
sa lärare och det är egentligen bara genom färdighetsträning som man erhål-
ler förståelse för det man ska lära sig. Hälften av de intervjuade lärarna intar 
en mellanposition och menar att det inte finns en given sekvens i kunskaps-
processen utan ansatsen bör handla om att försöka integrera färdighetsmo-
ment med faktainlärning och vice versa. Vilka samband finns då mellan lä-
rarnas kunskapssyn, sådan den presenterats här, och den demokratiunder-
visning som beskrivs. I följande tabeller ges svar: 
 
Tabell 6.7 Kunskapssyn och vad läraren undervisar om. Antal lärare (n=12) 
 
Vad undervisar läraren 
om… 

Fakta/förståelse 
 

Färdigheter/ 
förtrogenhet 

 

Integrerad 
 

Summa 

1. Substans 3 1 1 5 
2. Göra demokrati 0 1 2 3 
3. Både 1+2 0 1 3 4 
Summa 3 3 6 12 
 
 
Tabell 6.8 Kunskapssyn och hur läraren undervisar. Antal lärare (n=12) 
 
Hur undervisar  
läraren … 

Fakta/förståelse 
 

Färdigheter/ 
förtrogenhet 

 

Integrerad 
 

Summa 

1. Förmedling 3 1 2 6 
2. Arbete 0 1 3 4 
3. Muntlig 0 1 0 1 
4. Arbete+muntligt 0 0 1 1 
Summa 3 3 6 12 
 
 
Bland de tre lärare som betonar fakta/förståelse står substansaspekter i fo-
kus för undervisningen. Detta är föga överraskande. Dessa lärare betraktar, 
som vi visat tidigare, demokratiundervisningen i huvudsak som en upp-
sättning formella eller tydligt avgränsade områden som man nära nog kan 
pricka av från en lista. För detta ändamål sysslar dessa tre lärare också med 
förmedlingsundervisning (se tabell 6.8), dvs. att via främst föreläsningar ge 
eleverna kunskaper om demokrati. Av tabell 6.7 framgår också att de lärare 
som betonar vikten av integration mellan fakta/förståelsemoment och fär-
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dighets/förtrogenhetskunskap också håller sig med ett undervisningsinnehåll 
där man är upptagen av att antingen kombinera substans med praktisk de-
mokrati eller att man mer renodlat sysslar med praktiska moment i demo-
kratiundervisningen.  

Vad som däremot är en smula intressant, vilket framgår av tabell 6.8, är 
att de lärare som håller med en ”integrerad” kunskapssyn inte nödvändigtvis 
och alltid undviker att bedriva förmedlingsundervisning. Två av lärarna i 
materialet med en integrerad kunskapssyn beskriver sin demokratiundervis-
ning i huvudsak som en undervisning med hjälp av vanliga föreläsningar och 
overheadbilder. I dessa fall tolkar vi deras intervjuutsagor som ett uttryck 
för ett sorts kompromissande med de egna idealen. Låt oss få lyssna på en av 
de intervjuade (som undervisar på ett yrkesförberedande program) som be-
skriver ett sådant kompromissande: 

Jag säger till eleverna helt ärligt under utvecklingssamtalen – du kan 
ju mycket, mycket mer än du visar – jo, det kan jag nog, svarar ele-
ven, men jag orkar faktiskt inte – jag är jättetrött. Det är rätt tråkigt 
och den inställningen kan naturligtvis bero på läraren (…) men det 
är en inställning som kommer med från tidigare. Det är många väl-
digt studie-omotiverade – de gör vad de ska – inte för att de vill (re-
spondent 2) 

Det blir i denna situation knappast utrymme för några mer ambitiöst ut-
formade undervisningsaktiviteter kring att göra projektarbeten, muntligt 
utformade rollspel eller liknande. Det blir förmedling och i bästa fall diskus-
sion i helklass i den typen av grupper. Vår försiktiga tolkning av detta är 
alltså att läraren kan komma att kompromissa med sina kunskapsteoretiska 
ideal. Man anpassar sig till situationen och försöker få till stånd en accepta-
bel och fungerande undervisningsverksamhet. Denna slutsats kan nog också 
sägas prägla dessa lärares sätt att examinerar sina undervisningsmoment: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6.9 Kunskapssyn och hur läraren examinerar. Antal lärare (n=12)2 
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Hur examinerar 
läraren  

Fakta/förståelse 
 

Färdigheter/ 
förtrogenhet 

 

Integrerad 
 

Summa 

1. Skriftligt prov 3 1 2 6 
2. Arbete 0 1 0 1 
3. Muntligt 0 0 1 1 
4. Mix av samtliga 0 1 3 4 
Summa 3 3 6 12 
 
 
De tre lärarna med en kunskapssyn som betonar fakta/förståelseinlärning 
hamnar, som vi noterat även tidigare, i rutan för skriftliga prov. Det synes 
alltså finnas ett samband mellan kunskapssyn och lärarnas val av examina-
tionsform. En mer sammansatt kunskapssyn i termer av att man vill försöka 
integrera fakta/förståelse med färdighet/förtrogenhet tenderar, med ett par 
undantag, att leda till mer av varierade examinationsformer.  

När det gäller sambanden mellan kunskapssyn och lärarnas användning 
av styrdokumenten är det inte alldeles enkelt att ens på ett hypotetiskt plan 
slå fast principiellt förhållningssätt. Man skulle dock kunna tänka sig att 
den enskilde läraren är mer positivt inställd till att låta styrdokumenten vara 
starkt styrande om han eller hon upplever dessa som överensstämmande 
med den egna kunskapssynen. Vi har inte inom ramen för denna studie haft 
utrymme att göra någon mer utförlig idéanalys av styrdokumenten utifrån 
dess kunskapsteoretiska innehåll, men vi kunde i kapitlet om styrdokumen-
ten notera att uppdraget som läggs fast i styrdokumenten är oerhört brett, 
komplicerat och därmed svårtolkat. Vi noterade också en del motsägelser i 
dokumenten. En hypotetisk utgångspunkt gällande sambanden mellan lära-
rens kunskapssyn och hans eller hennes tillämpning av styrdokumenten är 
därför svår att slå fast. Ett rimligt samband skulle kunna vara att lärare med 
en mindre sammansatt kunskapssyn, som i vårt material bärs upp av lärarna 
som betonar fakta- och förståelseinlärning, också upplever en frustration 
med de alltför omfattande, komplicerade och motsägelsefulla styrdoku-
menten. Om jag däremot har en mer sammansatt eller utvecklad kunskaps-
syn skulle jag kanske känna en större ambition att mer aktivt tillämpa styr-
dokumenten. I vårt material, presenterat i tabell 6.10 nedan, ges åtminstone 
delvis stöd för dessa hypotetiska antaganden: 

 
Tabell 6.10 Kunskapssyn och lärarens syn på styrdokumenten. Antal lärare 
(n=12) 
 
Lärarens syn på styrdoku-
menten 

Fakta/förståelse 
 

Färdigheter/ 
förtrogenhet 

Integrerad 
 

Summa 
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1. Starkt styrande 0 2 3 5 
2. Svagt styrande 3 1 3 7 
Summa 3 3 6 12 
 
Vi ska inte övertolka resultaten av tabell 6.10, men det finns, som vi noterat 
tidigare, en majoritet av lärarna som menar att styrdokumenten har en rela-
tivt svagt styrande funktion för den egna undervisningen. Det finns bland de 
flesta lärare, och det verkar vara oberoende av kunskapssyn, en betydande 
tveksamhet rörande intresset att utnyttja styrdokumenten. Möjligtvis kan vi 
av intervjumaterialet utläsa att denna tveksamhet är något mindre bland lä-
rare som har en mer sammansatt/integrerad kunskapssyn jämfört med lärare 
som företräder en fakta/förståelsebaserad kunskapssyn. 

I de följande tabellerna 6.11 respektive 6.12 visas ett visst samband mel-
lan kunskapssyn och respektive lärares intresse för att utveckla elevde-
mokrati och att bedriva undervisning i värdegrundsfrågor. I dessa fall är 
sambanden relativt tydliga även om vi än en gång vill markera att detta inte 
behöver innebära att det rör sig om några kausala samband. Lärare med en 
s.k. integrerad kunskapssyn tillämpar oftare elevdemokratiska inslag och 
sysslar oftare med värdegrundsundervisning än vad som gäller för lärare med 
en fakta/förståelsebaserad kunskapssyn. 
 
Tabell 6.11 Kunskapssyn och hur läraren tillämpar elevdemokrati. Antal 
lärare (n=12) 
 
Läraren om elevdemo-
krati 

Fakta/förståelse 
 

Färdigheter/ 
förtrogenhet 

 

Integrerad 
 

Summa 

1. Integrerat 0 0 2 2 
2. Specifikt 0 1 2 3 
3. Ad hoc 0 1 2 3 
4. Inte alls 3 1 0 4 
Summa 3 3 6 12 
 
 
 
 
Tabell 6.12 Kunskapssyn och hur läraren tillämpar värdegrundsfrågor. Antal 
lärare (n=12) 
 
Läraren om värde-
grund 

Fakta/förståelse 
 

Färdigheter/ 
förtrogenhet 

Integrerad 
 

Summa 
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1. Integrerat 0 2 4 6 
2. Ad hoc 2 0 2 4 
3. Inte alls 1 1 0 2 
Summa 3 3 6 12 
 
Sammantaget är vår slutsats av analysen i denna del att lärarens kunskapssyn 
kan ha stor inverkan på hur man utformar sin praktiska undervisning. Ma-
terialet indikerar här ett antal intressanta frågeställningar som bör bli före-
mål för fördjupad empirisk analys. Vi ska återkomma till detta i nästa kapi-
tel, men vårt material antyder dels att lärarnas kunskapssyn är relativt väl 
utvecklad, dels att den synes utgöra en verksam del i planeringen av den 
egna undervisningen och dels att den i vissa situationer blir föremål för 
kompromisser, dvs. den enskilde läraren upplever en klyfta mellan det egna 
synsättet på lärandet och vad som faktiskt är möjligt att åstadkomma i den 
specifika klassrumssituationen. Vi ska dock före det undersöka hur det för-
håller sig med sambanden mellan lärarnas värdesyn och deras undervisning. 

6.5 Värdesyn  oc h u n derv i sn in gspraktik 
I kapitel fyra kunde vi, när det gäller lärarnas synsätt på värderingar, kon-
statera att uppfattningar var svävande och svårbestämbara. Överlag visar 
vårt att lärarna inte ägnat särskilt stor tankemöda åt principiella problem 
knutna till värderingarnas roll i undervisningssituationen. Vår uppdelning av 
lärarnas synsätt i värdenihilistiska och värdeobjektivistiska synsätt re-
sulterade i att vi kunde klassificera tre av de 12 lärarna som värdeobjekti-
vister. Vi kan nu också konstatera, vid en genomgång av de noterade sam-
banden mellan värdesynen och de olika delarna i lärarnas undervisnings-
praktik, att det är väldigt svårt att överhuvudtaget utläsa någon sorts sam-
lande mönster. Oberoende av om man har en värdenihilistisk eller värde-
objektivistisk syn fördelar man sina beskrivningar av den egna undervis-
ningen på olika aspekter. Detta gör att vi helt enkelt avstår från att redovisa 
tabeller för sambanden mellan värdesynen och undervisningspraktiken.  

Vår slutsats blir alltså att sambanden mellan värdesyn och undervis-
ningspraktik visar på, för att tala med en kvantitativ forskningsterminologi, 
stor variation i den oberoende variabeln. Vi får i denna del stanna vid att 
konstatera att lärarna i vårt material helt enkelt saknar en medveten håll-
ning i värdefrågor och att man då rimligtvis inte heller kan se några konse-
kvenser av detta i den egna undervisningen.  
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7. S lutsatser och framtida forskning 

7.1 Stu dien s v iktigaste  s lu tsatser  
Syftet med detta forskningsarbete har varit att bidra till förståelsen av hur 
lärare utvecklar sina idéer, sin kompetens och sin reflektion rörande under-
visning i demokrati och i värdegrundsfrågor. Vi kunde också inledningsvis 
konstatera att samhällskunskapsläraren ställs inför ett komplicerat uppdrag. 
Han eller hon ska inte bara förmedla förståelse och insikter rörande skilda 
samhällsfenomen utan också bidra till att utrusta den unga generationen 
med en grundläggande demokratisk kompetens och handlingsförmåga. Vi 
har i undersökningen försökt att komma åt om det finns några samband 
mellan å ena sidan lärarnas synsätt på demokrati, kunskap och värderingar 
och, å den andra sidan, deras sätt att bedriva undervisning i demokrati och 
värdegrundsfrågor.  

Vår studie är att betrakta som en pilotstudie där vi med hjälp av djup-
intervjuer med en relativt liten grupp lärare försökt att fånga in denna ana-
lytiskt sett ganska komplicerade ansats. Slutsatserna kan inte sägas vara ge-
neraliserbara och de iakttagelser som gjorts är att betrakta som preliminära. 
Studiens värde ligger kanske främst i att den utpekar områden som bör bli 
föremål för ytterligare forskningsinsatser. Vi kommer därför att lyfta fram 
ett antal sådana områden i avsnitt 7.2 nedan. I ett avslutande delavsnitt 
(7.3) är avsikten att lämna några mer allmänna reflektioner rörande sam-
hällskunskap som skolämne. I denna del kommer vi då att återanknyta re-
sonemangen från det första kapitlet rörande de skilda didaktiska drivkrafter 
som präglat forskningsprojektet i stort. Inledningsvis ska vi dock, i mycket 
kondenserad form, repetera studiens viktigaste resultat.  

Vår första frågeställning löd på följande sätt: Vilka grundläggande synsätt 
på demokrati, kunskap och värderingar uttrycks av de intervjuade samhälls-
kunskapslärarna? En punktvis sammanfattning av våra resultat gällande den-
na fråga finns presenterad i kapitel 6 (avsnitt 6.2). Den kanske viktigaste 
iakttagelsen i denna del visar på att lärarna ofta är både oklara och osäkra 
när det gäller att presentera sina egna synsätt på demokrati och värderingar. 
I all synnerhet har lärarna stora svårigheter att beskriver sin egen syn på vär-
deringar. Det är uppenbart att lärarna inte på ett tillräckligt kontinuerligt 
och systematiskt sätt ägnat intresse åt att utveckla sina kunskaper rörande 
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demokratiteori och värdeteoretiska grundproblem. Däremot har lärarna lät-
tare att ge en sammanhållen syn på kunskapsbegreppet. Detta kan vara ett 
uttryck för att lärarna, som en följd av de senaste årens diskussioner om lä-
randemål, är mer medvetna och så att säga mer uppdaterad på kunskaps-
teoretiska problem jämfört med vad som gäller för demokratiteoretiska 
grundfrågor.  

Studiens andra respektive tredje frågeställning har handlat om hur lä-
rarna bedriver undervisning om demokrati och värdegrundsfrågor. En utförlig 
sammanfattning av dessa frågeställningar ges i avsnitt 6.2. Den viktigaste 
iakttagelsen rörande lärarnas undervisningspraktik är att tillvägagångssätten 
varierar mycket kraftigt mellan de olika lärarna som medverkat i undersök-
ningen. Lärarnas roll som en utpräglad närbyråkrat bekräftas med stor tyd-
lighet. Demokratiundervisningen och undervisningen om värdegrundsfrågor 
styrs och bestäms i hög grad av den enskilde läraren själv. Den rådande un-
dervisningssituationen (programtyp, typ av klass, resurser på respektive sko-
la) och den enskilde lärarens egna intressen synes vara det som i realiteten 
styr den aktuella undervisningspraktiken. Symptomatiskt är att en majoritet 
av lärarna tenderar att tona ner betydelsen av kursplanerna som styrande för 
den egna undervisningen. 

När vi sedan, i kapitel 6, försöker identifiera samband mellan lärarnas 
synsätt och deras undervisningspraktik (den fjärde frågeställningen) kan vi note-
ra att både synsätten på demokrati och kunskap förefaller ha en, åtminstone 
viss, betydelse för hur man går tillväga när undervisningspraktiken ska ut-
formas. Lärare med en valdemokratisk orientering låter följdriktigt sin un-
dervisning om demokrati präglas av ett tämligen smalt innehåll (en av-
gränsning till aspekter kopplade till den representativa demokratins känne-
tecken och där exempelvis deltagardemokratiska eller deliberativa ideal to-
nas ner). Lärare med en deltagardemokratisk grundsyn beskriver i sin tur sin 
undervisning om demokrati på ett mer komplicerat och mångfasseterat sätt 
jämfört med kollegorna med en valdemokratisk grundsyn. Även lärarnas 
kunskapssyn förefaller ha en viss betydelse för hur bedriver man sin demo-
kratiundervisning. Lärare som har en kunskapssyn som ger prioritet åt fakta 
och förståelseorientering håller sig också med en undervisningspraktik som 
utgår från förmedlingsundervisning med exempelvis faktagenomgångar och 
skriftliga prov som bärande delar. Lärare som har en kunskapssyn som avvi-
ker från fakta- och förståelseperspektivet ger en undervisning som är relativt 
mångfasseterad och med relativt stor variation i didaktiska angreppssätt. 
När det gäller sambanden mellan lärarnas värdesyn och undervisningsprak-
tiken visade sig att lärarnas oklara synsätt rörande värdeteorin var så pass 
stora att analysansatsen helt enkelt inte gick att genomföra. 
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7.2 Framtida forskn in gsbehov  
 Vår undersökning visar sammantaget på ett i vårt tycke stort behov av både 
utvecklade och fördjupade forskningsinsatser inom de problemområden vi 
uppmärksammat i denna studie. På ett allmänt plan borde det vara av ett 
stort intresse för den ämnesdidaktiska forskningen i samhällskunskap om 
fler empiriska studier av lärarnas eget kunskapsliv kunde få genomföras. Vår 
studie visar på att lärarna ibland har tappat både kunskaper och analytisk 
medvetenhet rörande viktiga begrepp i samhällsundervisningen. Det finns 
uppenbarligen brister i lärarnas kompetens rörande demokratiteori och, i 
särskild grad, kunskaper rörande värdeteoretiska grundproblem. Skolans 
demokratiuppdrag, betydelsen av värdegrundsfrågor och framväxten av ett 
samhälle med allt fler och allt mer mångfasseterade värderingar, normer och 
ideal borde leda till en ökad fokusering kring värderingarnas roll som något i 
sig viktigt i dagens läraruppdrag (och det gäller nog inte bara samhällslä-
rarna). 

I denna del, rörande värdeteorin, tror vi att det finns mycket att göra för 
att skärpa de ämnesdidaktiska instrumenten. Den ökande betydelsen av 
textanalys, argumentationsanalys och diskursanalys som kännetecknat sam-
hällsvetenskaplig forskning inom t.ex. sociologi, statsvetenskap och kultur-
studier har inte, enligt vår uppfattning, fått samma genomslag i samhälls-
kunskapslärarens vardag eller ens i teorier om samhällskunskapens didaktik. 
Vi menar, utifrån den studie vi gjort, att det finns en stor potential att ut-
veckla undervisningsmoment i samhällskunskap som utgår från värdeteore-
tiska grunder. Det gäller alltifrån hanteringen av vardagliga dispyter i klass-
rummet rörande sådant som rasism, homofobi, extremism osv. till genomfö-
randet av argumentationsanalys av aktuella debattartiklar osv. Vi tror att 
värdeteoretisk kunskap hos lärarna kan bidra till en mer systematisk och 
mer lärorik hantering av åsiktsskiljande debatter i skolan. Utan värdeteore-
tisk orientering finns en stor risk att samhällskunskap blir till ett tyckaräm-
ne där i stort sett allting är möjligt och även berättigat att säga. Det är na-
turligtvis också problematiskt att alltför många lärare i vår studie inte kan 
redogöra för sin egen demokratisyn och att man är svagt uppdaterad på den 
begreppsmässiga utveckling som präglat demokratidiskursen inom samhälls-
vetenskapen under det senaste decenniet.  

 Det har också, ur flera synvinklar, varit intressant att höra de intervju-
ade lärarna beskriva sin egen undervisningspraktik. Vi kan notera att ge-
nomförandet av demokratiundervisningen i gymnasieskolan synes variera 
starkt mellan olika lärare trots att det är samma kurs, Samhällskunskap A, 
som ges. I några fall präglas undervisningen av ett relativt smalt kunskaps-
område med fokus riktat mot den representativa demokratins funktionssätt 
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medan det i andra lärares undervisningspraktik finns en bredare ansats där 
kunskapsområdet lyfter fram olika demokratiperspektiv och som även inne-
håller inslag av det vi skulle kunna kalla praktiska demokratimoment. Lära-
ren är därmed, som vi konstaterat tidigare, en utpräglad närbyråkrat som 
påverkar innehållet och genomförandet av statsmakternas regler för vad som 
ska göras i skolan. I de fall då demokratiundervisningen präglas av ett smalt 
innehåll kan man nog säga att dessa lärare avviker från vad som stadgas i 
skollagen och i kursplanebestämmelserna. 

Vår undersökning bekräftar därmed i hög grad den karakteristik vi lyfte 
fram inledningsvis om samhällskunskap som ett ämne utan kärna. Under-
visningen om demokrati kan, och om vi raljerar en smula, vara lite vad som 
helst. Vissa årskullar får t.ex. väldigt mycket undervisning om de politiska 
partierna p.g.a. att det råkar vara ett valår medan andra årskullar får ägna all 
tid åt demokratiseringsproblem i tredje världen osv. Vi menar alltså, utifrån 
det som sagts ovan, att behoven av ytterligare forskning inom detta område 
är nära nog skriande. Vi vill lyfta fram tre inriktningar av en sådan framtida 
forskningsorientering: 

För det första tror vi att vår studie skulle behöva breddas och utvecklas 
inom ramen för en kvantitativ undersökning med en betydligt större grupp av 
lärare. Vår studie, med endast 12 lärare, antyder i flera avseenden att urvalet 
knappast är representativt för samhällskunskapslärare på gymnasiet. Vår an-
sats att försöka analysera i vilken mån lärares synsätt påverkar under-
visningspraktiken vore sannolikt möjlig att genomföra genom operationali-
serade frågor i en enkätundersökning. Vår undersökning har producerat en 
del tänkbara hypoteser (och det finns även annan forskning att utnyttja) för 
en sådan operationalisering och vi har också samlat erfarenheter rörande de 
analytiska svårigheter som finns när det gäller att exempelvis utveckla frågor 
rörande begrepp som demokrati, kunskap och värdeteori. Vi tror alltså 
sammantaget att att en kvantitativ analys borde vara nästa steg i fortsatta 
analyser av lärarnas demokratiundervisning.  

För det andra, och då kanske med en kvantitativ analys i ryggen, vore 
det intressant att återigen göra kvalitativa djupstudier av lärarnas undervis-
ningspraktik. I en sådan studie skulle metoden med intervjuer tonas ner och 
istället skulle materialet baseras dels på dagboksanteckningar (eller liknan-
de) från lärarna själva och dels på observationer. Vår studie visar, för att ta 
ett exempel, på hur en del lärare uppenbarligen kompromissar en del med 
sina ideal när det gäller den faktiska undervisningen. I en kvalitativ studie av 
detta slag skulle ansatsen, till skillnad mot vad vi gjort i denna studie, även 
vara konstruktiv. Hur kan man didaktiskt utveckla demokratiundervis-
ningen och hanteringen av värderingar i klassrumsmiljön även i kontexter 
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där den typen av undervisning möter ointresse från eleverna. I en sådan stu-
die skulle man följa en mindre grupp lärare (inte fler än 8 lärare) under en 
längre tidsperiod (åtminstone under tre års tid). 

En tredje typ av forskningsansats skulle kunna utgöras av en variant av 
aktionsforskning med syftet att dels fördjupa kunskaperna rörande de forsk-
ningsproblem som behandlats i denna studie (lärarnas synsätt i relation till 
undervisningspraktiken) och dels att aktivt bidra till gymnasielärarnas kom-
petensutveckling rörande demokratiundervisning och hantering av värde-
grundsfrågor i undervisningssituationen. En tanke skulle kunna vara att 
inom ramen för lärarfortbildning (t.ex. inom lärarlyftet) bedriva en utbild-
ning med samhällskunskapslärare där en stor del av utbildningen genomför-
des som ett projekt där forskarna vid högskolan under en relativt lång tids-
period (kanske tre år) gjorde regelbundna besök på skolorna och där hu-
vudtanken är att genomföra specifika undervisningsmoment kopplade till 
undervisning i demokrati. Undervisningsmomenten skulle förberedas i dia-
log med forskarna och med hjälp av nyare forskning/teorier om demokrati-
utveckling och ämnesdidaktik. Vi har i samtalen med våra intervjupersoner i 
denna studie ofta noterat en önskan från lärarnas sida att få fortsätta utby-
tet. Våra intervjuer var ett kunskapsutbyte, inte bara för oss forskare, utan 
även för våra respondenter. 

Ovanstående förslag på utvecklade forskningsinsatser är naturligtvis oer-
hört övergripande och skissartade. Det återstår att mer i detalj utforma 
forskningsansökningar. Forskning rörande samhällskunskapens didaktik har 
länge haft en tämligen undanskymd plats i den ämnesdidaktiska forsk-
ningen. Det synes dock pågå en sorts renässans för samhällsämnenas didak-
tik både i den ett nationella och internationella forskningen. Vid universi-
tetet i Karlstad har man, för att nämna ett exempel, nyligen startat ett 
Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik” (CSD) och nyli-
gen har man startat en nätbaserad vetenskaplig tidskrift (kallad Nordidactica  
- Journal of Humanities and Social Science Education) där det är tänkt att 
forskare inom området kan publicera alster i ämnesdidaktiska studier där 
ämnena geografi, historia, samhällskunskap, statsvetenskap och religions-
kunskap befinner sig i särskilt fokus.  

7.3 Av slu tan de ref lektion er  
Det här har varit en studie av hur samhällskunskapslärare på gymnasiet dels 
tänker kring ett antal viktiga delar i den egna lärargärningen, och dels hur 
de beskriver sin egen undervisningspraktik. Vi har upplevt arbetet med den-
na undersökning som ytterst stimulerande och tankeväckande. Vår un-
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dersökning visar, med stor tydlighet, att lärarna i samhällskunskap har ett 
ytterst komplicerat uppdrag. Nu har vi avgränsat analyserna till undervis-
ning rörande demokrati och värdegrundsfrågor. Ett viktigt område, men lik-
väl endast en del (om än en viktig sådan) av det totala uppdrag som sam-
hällskunskapsläraren ska utföra inom ramen för det som är exempelvis Sam-
hällskunskap A på gymnasiet.  

Uppdraget är, vågar vi hävda, betydligt mer komplicerat jämfört med 
andra skolämnen i gymnasieskolan. Det finns i huvudsak tre skäl till att äm-
net är mer svårbemästrat än andra skolämnen. För det första är samhälls-
kunskap grundat i (och det gäller i hög grad undervisning om och i demo-
krati) ett mångvetenskapligt studiefält. Läraren i samhällskunskap måste ha 
grundläggande insikter i åtminstone tre vetenskapliga discipliner: statsveten-
skap, sociologi och nationalekonomi och helst bör man även ha vissa insik-
ter i ämnen som rör exempelvis medievetenskap, geografi, juridik och filo-
sofi. I vår karakteristik av ämnets kursplaner kunde vi också se att målen är 
många, famnar över mycket och är ofta tämligen vaga. Samhällskunskap ris-
kerar därför att bli ett ämne som kan vara både allt, och inget. Vi har tidi-
gare talat om ett ämne utan kärna och vi kan utifrån de intervjuer vi gjort 
visa att demokratiundervisningen varierar kraftigt från lärare till lärare. Ut-
ifrån ett och samma kursmål kan olika samhällskunskapslärare behandla 
helt olika kursstoff beroende på olika omständigheter, egna intressen och 
rent av rena tillfälligheter. Undervisningen kan i ett fall präglas av kunskaps-
inhämtning om demokrati genom att eleverna uteslutande bedriver praktisk 
demokrati eller att man från katedern undervisar fram kännetecken för den 
representativa demokratin eller rörande partiernas roll i det parlamentariska 
systemet osv. 

För det andra kompliceras livet för samhällskunskapsläraren av att be-
finna sig i ett, vad vi skulle kunna kalla, klassiskt spänningsfält mellan, å ena 
sidan, undervisning som präglas av faktainlärning, förståelse och även för-
trogenhets- och färdighetsträning (gällande t.ex. att lära sig vetenskapliga 
metoder för att utforska samhället) och, å den andra sidan, av kraven på att 
skolan ska fostra eleverna till demokratiskt medvetna eller goda samhälls-
medborgare. Ambitionen att skolan ska syssla med medborgarfostran är na-
turligtvis inte ett ansvar som endast vilar på samhällskunskapslärarna. Hela 
skolarbetet, och därmed alla verksamma i skolan, har en del av ansvaret för 
skolans demokratiska uppdrag. Dock får samhällskunskapslärarna, bl.a. i 
kraft av deras utbildning och kompetens, en särskild roll i dessa avseenden.  

Detta förhållande får direkta följder för det som är den tredje komplika-
tionen i samhällskunskapslärarnas uppdrag, nämligen att dagligen hantera 
värderingar i klassrumssituationen. I jämförelse med de flesta andra ämnes-
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lärare har samhällskunskapsläraren att inte bara empiriskt beskriva och för-
klara olika typer av fenomen, utan även att behandla frågan om ett visst för-
hållande är exempelvis demokratiskt, rättvist eller effektivt. Och inte nog 
med detta. Samhällskunskapsläraren bör även kunna göra reflektioner eller 
utveckla strategier för hur det empiriska kan förenas med de normativa ut-
gångspunkterna i möjligheterna att utveckla handlingsvägar för att nå önsk-
värda tillstånd i samhället (s.k. konstruktiva ansatser).54 Vår studie har visat 
att de intervjuade samhällskunskapslärarna synes vara förhållandevis omed-
vetna om den typen av problemställningar. Vi tror därför att det vore av ett 
allmänt didaktiskt värde för samhällskunskapslärarna att utveckla sin kom-
petens gällande att arbeta med värderingar och värderingars status.  

Samhällskunskapslärarnas uppdrag är alltså ur många olika synvinklar 
komplicerat. Därmed är också behovet av didaktisk kompetensutveckling 
stort. Vår studie har inte haft syftet att peka ut några specifika handlings-
vägar för att förbättra eller stärka samhällskunskapslärarnas ämnesdidak-
tiska kompetens. Vi vill ändock här som en avslutning lämna ett par mer 
allmänna kommentarer rörande möjligheterna för samhällskunskapslärarna 
att utveckla sin undervisning.  

Vår studie har ägnat stor uppmärksamhet åt demokratiundervisning. 
När vi som ämnesspecialister i statsvetenskap lyssnar till hur de intervjuade 
lärarna beskriver sin egen demokratisyn och när de beskriver sin demokrati-
undervisning har vi ofta blivit fundersamma och även överraskade. Förhål-
landevis många har svårt att ge sammanhängande redogörelser för olikartade 
demokratimodeller och i flera fall är det uppenbart att man inte hållit sig 
ajour med exempelvis den aktuella svenska demokratidebatten eller fram-
växten av ett specifikt politikområde som kommit att kallas demokratipoli-
tik. Vi har också kunnat notera att de flesta lärare upplever den egna demo-
kratiundervisningen som svårhanterlig. En del lärare håller sig, enligt inter-
vjuutsagorna, till en tämligen traditionell katederundervisning och låter den 
mer praktiskt orienterade demokratiundervisningen komma i bakgrunden. I 
andra fall görs (om vi får tro intervjuutsagorna) visserligen ambitiösa försök 
att integrera exempelvis elevdemokrati med andra typer av undervisnings-
moment men att man likväl upplever detta svårhanterligt. Vi menar att det 
finns anledning att på bred front satsa på vidareutbildning och kompetens-
utveckling av gymnasielärare i demokratiundervisning.  

Vi menar också att det senaste decenniets samhällsforskning (och även 
den allmänna diskussionen) om demokratins innehåll och utvecklingsdrag 
kännetecknats av omprövning och förnyelse. Det gäller exempelvis en allt-

                                                 
54 se Lundquist 1993 och Badersten & Gustafsson 2010 
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mer omfattande kritik av den representativa demokratin och kraven på att 
tillmäta större betydelse för relativt småskaliga och deliberativa samtal i de-
mokratiutvecklingen. En annan del i demokratins utveckling under senare 
år har fokuserat intresset mot den nya teknologins roll och betydelsen av 
s.k. sociala medier. Inte minst har den yngre generationens medievanor och 
datoranvändning kommit att få allt större utrymme i den samtida de-
mokratidebatten. Flera forskare har också pekat på behovet av att diskutera 
medborgarskapets innebörd i en globaliserad och medieberoende värld. 
Medborgarskapets traditionella band till nationalstaten synes bli alltmer 
försvagad till förmån för politiska gemenskaper som formas utifrån andra 
identitetsgrunder. 

Man kan naturligtvis alltid diskutera i vilken grad den här typen av ut-
vecklingsdrag är bestående och formativa för morgondagens demokratier, 
men vi kan inte bortse från att mer traditionella ideal, kopplade till främst 
valdemokratin, knappast är det som upptar den nya generationens domine-
rande intresse för att påverka sin egen framtid. Vi menar alltså att lärarnas 
kompetens att bedriva demokratiundervisning är i behov av förnyelse och 
utveckling. Vi tror då att det behövs både mer av teoretiska insikter (som 
finns representerad i kanske främst statsvetenskaplig forskning, men också 
från ämnen som sociologi, internationella relationer och medievetenskap)55 
och i konkret handlag med det vi här kallat praktisk demokrati (som finns 
representerad i en del mer utbildningsvetenskapligt infärgade studier).56   

Vad som dock också borde få mer utrymme i lärarutbildning och kom-
petensutveckling rör det vi i denna studie kallat värdeteori. Det handlar då 
inte bara om behovet av att bland lärarna ha en grundläggande medvetenhet 
om värdeteoretiska problem. Vi menar att det även i hög grad handlar om 
att i skilda undervisningsmoment åstadkomma kritisk värdering av argu-
ment i olika textmaterial (debattartiklar, vetenskapliga texter, politiska ut-
spel, analys av politiska program osv.). Den sortens färdigheter ger även 
stadga åt både mer organiserade och spontant uppkomna åsiktsbrytningar i 
klassrummet. I stort sett råder naturligtvis möjligheten för elever att yppa 
olika typer av åsikter, men med hjälp av värdeteoretisk medvetenhet och 
systematisk argumentationsanalys kan den typen av debatter granskas på ett 
kritiskt och medvetet sätt. Allt går att hävda, men allt som hävdas i ett 
klassrum kan och bör värderas efter olika typer av kvalitativa måttstockar. 

Avslutningsvis vill vi också säga ett par ord om två andra aspekter som 
delvis hamnar utanför vår analysram. Det gäller dels att det råder stora skill-

                                                 
55 se t.ex. Premfors & Roth 2010, SOU 2000:1, Dahlgren 2009 
56 se t.ex. Jormfeldt 2011, en del av bidragen i Jonsson & Roth 2003, Fritzell 2003,  
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nader mellan demokratiundervisning i yrkesförberedande respektive studie-
förberedande utbildningsprogram och det gäller dels några reflektioner med 
genuskoppling. Vi upplever det som oerhört besvärande för svensk gymna-
sieskola (inte minst ur demokratisynpunkt) att det (om vi får tro intervjuut-
sagorna i undersökningen) råder olika typer av faktisk undervisning mellan 
yrkes- och studieförberedande program. I de studieförberedande program-
men har undervisningen uppenbarligen olikartat innehåll, olika metoder och 
olika typer av material jämfört med motsvarande kurser i de yrkesförbe-
redande programmen. Vi kan därmed också säga att skolan rustar de bli-
vande medborgarna i ett A- och ett B-lag. I detta ligger det naturligtvis ock-
så en didaktisk utmaning. Vi tror nämligen inte yrkesförberedande program 
i sig själv (utifrån den gällande programkaraktären) skulle vara svårförenlig 
med en utvecklad demokratiundervisning. Tvärtom, en del forskning har 
visat att det i flera yrkesprogram (t.ex. fordons- och verkstadsprogrammen) 
finns en stor potential för att tillvarata elevernas intresse för demokrati. Ele-
ver med bakgrund i yrkesprogram har ofta tämligen positiva erfarenheter av 
vardagsdemokratiska aktiviteter i skolan.57  

En viktig utgångspunkt i en sådan didaktisk ambition bygger på att det 
sker en integration av praktiskt och vardagligt utformade demokratimoment 
med mer teoretiska utgångspunkter. Att exempelvis enbart förlita sig på 
förmedlingsundervisning av ett snävt valdemokratiskt perspektiv vore där-
för, enligt vår uppfattning, kontraproduktivt i de flesta yrkesbaserade pro-
gram. Vår studie visar att lärarna, tyvärr, kompromissar med sina goda am-
bitioner i dessa avseenden och försöker, ofta tappert kämpande, att driva 
igenom en demokratiundervisning som endast förmår förmedla det allra vik-
tigaste för att eleverna ska kunna erhålla godkänt i samhällskunskap. Svå-
righeten ligger alltså i att kunna ta tillvara ett positivt vardagsdemokratiskt 
samtal och sätta in det i mer generella demokratiteoretiska sammanhang el-
ler modeller.  

Och så till sist några ord om könsaspekterna. Vi har medvetet valt bort 
att utforma en analys med hjälp av genusteoretiska glasögon. Likväl kan vi i 
vårt material skönja en del sådana aspekter som kanske borde fått ett mer 
utförligt intresse från vår sida. Det är t.ex. talande att de tre lärare som i 
materialet utmärker sig med att vara både valdemokrater och stå för en ut-
präglad förmedlingsbaserad undervisning i samtliga fall är män. Vi kan också 
notera, och om vi gör en svepande generalisering av hela materialet, att det 
är kvinnorna som förmedlar en bild av sin undervisning som är betydligt mer 
komplex och svårhanterlig jämfört med deras manliga kollegor. Männen 

                                                 
57 jfr Jormfeldt 2011. 
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framställer sin egen undervisning på ett betydligt mer okomplicerat sätt och 
med en större grad av övertygelse om att den egna undervisningsmodellen är 
välfungerande och positiv. Många av kvinnorna i vårt material har under 
intervjun istället uttryckt sig mer sökande och mer problematiserande än 
männen (och kanske också mer tankeväckande). Dessa skillnader kan na-
turligtvis uttrycka en mer allmängiltig genusskillnad – män är genomsnittligt 
sett (och när de får frågan) mer självsäkra och övertygande. Och det skulle 
gälla inte bara bland gymnasielärare utan även bland andra yrkesgrupper. 
Om detta kan vi inte säga något på grundval av den undersökning vi gjort 
här. Det vore dock intressant att gå vidare i denna del. Skiljer sig manliga 
och kvinnliga gymnasielärare åt gällande undervisning om demokrati och 
värdegrundsfrågor. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor (mall) 
 

Frågor till lärare om demokrati, kunskap och moraliska värden 
 
1. Presentation 
Kan du presentera dig själv; Utbildning, antal år som lärare, lärarkarriär (skolor, ämnen 
osv.). 
 
2. Undervisning om demokrati- och värdegrundsfrågor 

 
A1. Hur bedrev du undervisning om demokratifrågor i samhällskunskap vid senaste 

tillfället?  
 
A2. Vilka metoder (hur?) använder du i demokratiundervisningen (material, under-

visningsmetoder, studiebesök, besök av partier på skolan, prov, utvärdering 
osv)?  

 
A3. Vilket innehåll (vad?) har demokratiundervisningen (demokratibegreppet, de-

mokratiteorier/modeller, demokratins historia, demokratiska system m.m.)? 
 
A4. Är eleverna intresserade? Vilka svårigheter är förknippade med er demokratiun-

dervisning? 
 
A5. Anpassar du din demokratiundervisning beroende på vilket program du under-

visar i? 
 
A6. Har demokratiundervisningen fått mer eller mindre utrymme under senare år? 
 
A7. På vilka sätt kan eleverna påverka undervisningen (både vad och hur) i sam-

hällskunskap? 
 
B1. Hur bedrev du undervisning om värdegrundsfrågor inom samhällskunskap vid 

senaste tillfället?  
 
B2. Vilka metoder (hur?) använder du i undervisningen om värdegrundsfrå-

gor(material, undervisningsmetoder, studiebesök, besök av partier på skolan, 
prov, utvärdering osv)?  

 
B3. Vilket innehåll (vad?) har undervisningen i värdegrundsfrågor (begrepp, teorier, 

etiska förhållningssätt m.m.)? 
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B4. Är eleverna intresserade? Vilka svårigheter är förknippade med er undervisning i 

värdegrundsfrågor? 
 
B5. Anpassar du din undervisning rörande värdegrunden beroende på vilket pro-

gram du undervisar i? 
 
B6. Har undervisningen i värdegrundsfrågor fått mer eller mindre utrymme under 

senare år? 
 
 
C1. Vilken är lärarens huvudsakliga roll i undervisningen om demokrati- och värde-

grundsfrågor? Intar du som lärare en annan roll i undervisning om demo-
krati/värdegrundsfrågor jämfört med annan undervisning i SO-ämnen? 

 
C2. Undervisar ni om genus/jämställdhetsaspekter? Vad är manligt och kvinnligt? 

Hur behandlar ni frågor våld mot kvinnor och problem med sexuella trakasse-
rier? 

 
C3. Utgå från kursplanerna i Samhällskunskap (se bilaga 1): Hur ser du på kurspla-

nemålen i samhällskunskap gällande demokratiundervisning och undervisning 
om värdegrundsfrågor? Jobbar ni uttryckligen med kursplanemålen? Vilka svå-
righeter finns med detta? 

 
C4. Hur upplever du betygssättningsmomentet kopplat till undervisningen i demo-

krati- och värdegrundsfrågor (se bilaga 2)? 
 
3. Demokrati 
 

• Vad är demokrati, enligt dig? (definition) 
• När fungerar demokrati som bäst? (idealet) 
• Förutsätter demokrati vissa egenskaper hos medborgaren? (medborgarnas egen-

skaper) 
• Förutsätter demokrati vissa egenskaper hos politikerna? (politikernas egenska-

per) 
• Anser du att medborgaren bör engagera sig mer eller mindre i demokratiska 

frågor? (syn på medborgaren) 
• Anser du att politikerna i hög grad är kompetenta eller inte? (syn på politiker) 

 
4. Kunskap 
 

• Vad är kunskap, enligt dig? (definition) 
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• Hur ser du på läroplanens kunskapsformer om fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet? Är dessa kunskapsformer viktiga för hur undervisningen utfor-
mas? 

• Krävs det särskilda kunskaper hos dem som styr (politisk kunskap hos politi-
kerna) 

• Krävs det särskilda kunskaper hos medborgarna i en demokrati för att demo-
kratin ska fungera väl? (politisk kunskap hos medborgarna) 

 
5. Moraliska värden 
 

• Vilken är din syn på moraliska värden? (definition) 
• Ska läraren förhålla sig neutral i sin undervisning rörande värderingar? 
• Vilken är egentligen skillnaden mellan fakta och värderingar? 
• Var går gränsen för vad en elev får ha åsikter om? Går allt an att säga? 

- ge exempel ("här finns det ju inget som är rätt eller fel") 
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Bilaga 2 

Intervjupersoner (i alfabetisk ordning – ej i den numrerade ordning som åter-
finns vid citat i texten) 
 
 

Anita Bengtsson  Falkenbergs gymnasieskola 

Jan-Olof Falk  Sturegymnasiet, Halmstad 

Lars Glimvik  Falkenbergs gymnasieskola 

Annie Green Bartler Sturegymnasiet, Halmstad 

Christer Gunnarsson  Sannarpsgymnasiet, Halmstad 

Thomas Göransson  Sturegymnasiet, Halmstad 

Anna Hammarlund Kattegattgymnasiet, Halmstad 

Karin Hansson   Sturegymnasiet, Halmstad 

Inger Helmstad  Sannarpsgymnasiet, Halmstad 

Karin Nilsson  Kattegattgymnasiet, Halmstad 

Ola Schlyter  Båstads gymnasium 

Hans Strandberg  Sannarpsgymnasiet, Halmstad 
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