
Institutionen för utbildningsvetenskap
Avdelningen för pedagogik

Karlstad University Studies
2005:7

Ann Bernmark-Ottosson

Demokratins stöttepelare

Avhandlingen handlar om synen på demokrati hos blivande gymnasielärare i sam-
hällskunskap. Den handlar också om vilken betydelse lärares demokratisyn kan ha för 
demokratiundervisning i skolor och vid universitet/lärarutbildning.

Läraren i svenska skolor har över tid fått en annorlunda roll i den meningen 
att han/hon gått från en teknisk verkställare av politiskt fattade beslut till en som 
skall ta större ansvar för undervisningens innehåll och utformning. Detta får ses som 
en utmaning för lärare, vilka då måste arbeta med sin egen-förståelse av ämnet och 
samtidigt med frågan om hur undervisningen skall ske. Lärares uppfattningar av 
ämnet påverkar deras val av undervisningsinnehåll, vilket får konsekvenser för vad 
de studerande lär.  

I studien intervjuas blivande samhällskunskapslärare och pol.mag-studerande om 
sina uppfattningar av demokrati och demokratins villkor. Intervjuerna genomfördes 
före och efter deras demokratistudier vid universitetet. Resultaten visar att demokrati 
ses som en ”möjlighet att påverka”, men med olika grad av deltagande i de politiska 
beslutsprocesserna. De studerandes resonemang om demokratins villkor handlar om 
demokratiska värden och att individen bör tillägna sig och använda vissa kompetenser 
för att främja demokratin samt att det måste finnas vissa förutsättningar i samhället 
som möjliggör demokrati. Lärarstuderande försvarar och har stor tilltro till den svenska 
demokratin. Pol.mag-studerande fokuserar mer på att utveckla dess former. 

För universitets- och gymnasielärare blir det en utmaning att i undervisningen 
visa på olika föreställningar om demokrati och att de ibland kan vara både komplexa 
och motsägelsefulla.

Karlstad University Studies
ISSN 1403-8099

ISBN 91-85335-47-9

En studie av lärarstuderandes demokratiuppfattningar

A
nn B

ernm
ark-O

ttosson      D
em

okratins stöttepelare Demokratins stöttepelare

En studie av lärarstuderandes demokratiuppfattningar



Karlstad University Studies

2005:7

Ann Bernmark-Ottosson

Demokratins stöttepelare

En studie av lärarstuderandes demokratiuppfattningar



Ann Bernmark-Ottosson. Demokratins stöttepelare. 
En studie av lärarstuderandes demokratiuppfattningar.

Doktorsavhandling

Karlstad University Studies 2005:7
ISSN 1403-8099
ISBN 91-85335-47-9

© Författaren

Distribution:
Karlstads universitet
Institutionen för utbildningsvetenskap
Avdelningen för pedagogik 
651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 vx

www.kau.se

Tryck: Universitetstryckeriet, 2005



Abstract 
 
   The aim of this thesis is to analyse and describe the way prospective teachers of social 
science understand democracy and its conditions, and, on the basis of these descriptions, 
to discuss the actual and possible forms and contents of teaching democracy both in 
upper secondary school and in teacher training. 
   The assumption is that students’ conceptions of democracy are influenced by the 
society they live in and the education they receive. To contextualize students’ 
conceptions of democracy the theories of Habermas and Dewey as well as some central 
concepts of contemporary democratic theory are drawn upon. The study primarily 
focuses on the content of education in democracy. The teachers’ conceptions of their 
own subject influence the content of their teaching and thus what their students learn. If 
teachers are aware of various ways of conceiving democracy, and the critical 
differences between them, their teaching practices may enable students to experience 
different aspects of democracy and, as a consequence, reach a fuller understanding of it.   
   The empirical data consists of interviews with eight students of political science and 
eight teacher-students of social sciences. These interviews were carried out before and 
after they had studied theories of democracy. The study also includes interviews with 
eight teacher-students who had already finished their theoretical studies in social 
science and were at the end of their teacher training. In total, 40 interviews were carried 
out. The interviews were recorded and transcribed. A phenomenographic analysis of the 
students’ conceptions of democracy was performed, along with a thematic content 
analysis of their ideas of the conditions of democracy. 
   Three main categories of conceptions of democracy were constituted. In the first 
democracy was viewed as a possibility to influence political decisions through 
institutionalized forms. In the second category democracy was seen as a feeling of 
participation in processes of political decision. In the third category democracy was 
understood as the possibility to take part in all decisions that concern one’s life. The 
thematic content analysis showed that the students’ reasoning about the conditions of 
democracy concerned three main themes: the values of democracy, the individual 
conditions and societal conditions. Several teacher-students regarded it as their duty to 
maintain the prevalent forms of democracy in Sweden. Students of political science on 
the other hand, focused more on developing these forms.  
   Finally, the possible didactic consequences of these different views for the education 
in democracy in upper secondary schools and in teacher training are discussed. 
 
Keywords: conceptions of democracy; didactics of social science; phenomenography; 
democratic values; teacher training. 



 



Förord 
 
Arbetet med denna avhandling har varit inspirerande, lärorikt men också mödosamt. 
”Den svenska klassikern” är en bagatell jämfört med det maratonlopp som ett 
avhandlingsarbete kan jämföras med. När jag 1999 påbörjade min forskarutbildning vid 
Karlstads universitet fanns planer på att skapa en forskarmiljö kring demokratifrågor, 
där ämnena pedagogik och statsvetenskap var representerade. Av olika anledningar 
genomfördes inte dessa idéer, men uppmuntrad av Mats Dahlqvist och Bo Dahlin 
påbörjade jag mitt avhandlingsarbete. 
 
Bo, som varit min huvudhandledare under hela arbetet, har med sitt kunnande och sin 
förmåga att formulera konstruktiv kritik tålmodigt lett mig framåt i arbetet. De senaste 
åren har jag också haft Solveig Hägglund och Hans Lödén som biträdande handledare. 
Tillsammans har ni tre, Bo, Solveig och Hans, varit ett fantastiskt handledarteam. Ni har 
på olika sätt bidragit med konstruktiv kritik i en handledning där allvar och skärpa 
blandats med skratt. Ett stort och varmt tack!  
 
Under hela forskarutbildningen har jag haft möjlighet att delta i seminarieverksamheten 
i både pedagogik och statsvetenskap. Till alla vänner och kollegor vill jag säga ett varmt 
tack för att ni kritiskt läst och kommenterat delar av min text, och att ni stöttat och 
uppmuntrat mig. Jag vill rikta ett särskilt tack till Björn Eliasson som har varit 
medbedömare av resultaten av den kvalitativa analysen, till analysgruppens deltagare 
Eva Rhöse, Kerstin Bladini och Ingmarie Sellin-Bergström som har läst och kommit 
med konstruktiva synpunkter på delar av min text, till Ulf Blossing som har varit en 
diskussionspartner och en vän i nöden när dataprogrammen och jag inte kommit 
överens, till Annica Löfdahl som alltifrån arbetets början har varit ett viktigt stöd, till 
Elisabeth Björklund som har språkgranskat min text och till Jeanne Lewis Sturmhoefel 
som har slutgranskat min Summary.  
 
Under arbetets gång har jag också haft hjälp av Curt Räftegård, som lämnat synpunkter 
på delar av mitt arbete, med ibland korta men mycket träffsäkra kommentarer. Mina 
kollegor i samhällskunskap har diskuterat demokratiundervisning med mig och vid 
slutseminariet fick jag värdefulla kommentarer och synpunkter av Ylva Boman. Ett 
varmt tack. 
 
Jag vill också rikta ett tack till personalen vid Karlstads universitetsbibliotek. Er 
inställning att ”allt går att ordna” har underlättat mitt arbete. Ett särskilt tack till Hanna 
Holmedahl. Ytterligare en grupp som jag vill tacka är Ulf Bronner, Peter Sohlberg och 
Lars-Erik Rust på ”datasupporten” som med sitt kunnande och goda humör ställt upp 
när jag behövt hjälp.  



Ett stort tack vill jag också rikta till de lärar- och pol.mag-studerande, som gjort det 
möjligt att genomföra denna studie. Ni har gett mig av er tid och ni har försökt klargöra 
för mig hur ni uppfattar demokrati, något som inte alltid varit så lätt.  
 
Jag vill också tacka Karlstads universitet, som gjort det ekonomiskt möjligt att 
genomföra avhandlingsarbetet. 
 
Slutligen vill jag tacka mina allra närmaste för det stöd och all den uppmuntran jag fått 
under avhandlingsarbetet. Ni har ”hållit mig på jorden” och bidragit till att jag fått 
perspektiv på mitt arbete. Tack Fredrik för att du också har hjälpt mig med den engelska 
översättningen och mor Ruth för att du läst korrektur. Mest av allt vill jag dock tacka 
min make Bo för alla diskussioner om demokrati och undervisning, för stöd och 
uppmuntran och inte minst för din förmåga att analysera och att hjälpa mig hantera olika 
faser i mitt avhandlingsarbete.  
 
Karlstad i februari 2005 
Ann Bernmark-Ottosson 
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1. Inledning 
Den här avhandlingen handlar om synen på demokrati hos blivande 
gymnasielärare i samhällskunskap. Den handlar också om vilken betydelse 
lärares demokratisyn kan ha för demokratiundervisning i skolor och vid 
universitet/lärarutbildning. 
 
Min bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap, och de senaste 
femton åren som lärarutbildare vid Karlstads universitet, har bidragit till 
och förstärkt mitt intresse för undervisningsfrågor. Det är framför allt två 
händelser som under senare delen av 90-talet fått mig att fundera över 
innehållet i demokratiundervisningen och hur det kommuniceras till 
gymnasieelever och universitetsstuderande, samt hur de studerande själva 
uppfattar demokrati. Den första händelsen var när en lärarkandidat i 
samhällskunskap under sin gymnasiepraktik råkade ut för en situation där 
klassens duktigaste elev plötsligt deklarerade att han tog avstånd från 
”demokratin”. Han förklarade att han anslöt sig till de fascistiska idealen 
och att det nu i årskurs tre var dags att deklarera detta. Handledaren och 
lärarkandidaten ägnade mycken tid åt att diskutera, både med eleven och 
med klassen om olika värderingar och dess konsekvenser, samt att läsa in 
aktuell litteratur i ämnet. Kandidatens fråga var ”Hur mycket skall jag 
engagera mig och hur mycken tid skall man som lärare lägga ned på att läsa 
om detta och diskutera med eleven och klassen?” Han upptäckte att hans 
kunskaper inte var tillräckliga för att han på olika sätt skulle kunna 
argumentera för och emot de olika synsätten. Hans handledare påtalade att 
det var lärarens uppgift att på alla sätt argumentera för demokratiska 
värderingar. Skolan skall inte vara värdeneutral menade hon. Det kan 
tilläggas att både eleven, lärarkandidaten och handledaren var mycket 
teoretiskt kunniga och aktiva personer. 
 
Den andra händelsen som påverkade mig var när jag besökte en 
lärarkandidat på hans praktik. Han förklarade demokrati med en modell 
bestående av tomma fyrkanter och pilar mellan dem. Gymnasieeleverna 
fick fylla i ord som statschef, parlament, folk, regering samt dra pilar i 
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olika riktningar. Modellen användes tre gånger. Den första skissen skulle 
beskriva Frankrike, den andra England och den tredje Japan. Detta var 
beskrivningen av olika former av demokrati. Jag betvivlar att 
gymnasieeleverna fick någon större förståelse för demokrati vid det 
tillfället. När jag cirka två år senare lyssnade på undervisningen i 
statsvetenskap B vid universitetet kom dessa skisser upp. De användes som 
modeller och läraren och de studerande resonerade kring dem och anknöt 
till tidigare resonemang. Jag antar att det sättet att använda modeller gav de 
studerande vidgade kunskaper om demokrati, eftersom de hade något att 
”hänga upp” varierande synsätt och erfarenheter på. Lärarkandidaten 
använde den modell han fått vid sina teoretiska studier på universitetet 
direkt och utan diskussioner i en gymnasieklass, där eleverna inte hade 
samma erfarenhet och därmed förmodligen svårt att förstå och införliva den 
nya kunskapen. En del gymnasieelever lärde sig antagligen modellerna 
utantill, men vilken inlärning hade skett?  
 
Exemplen ovan visar på vikten av att i undervisningen tydliggöra 
demokratins olika innebörder och att skapa kunskap om och förståelse för 
dem. Den första lärarkandidaten ställdes inför problemet med att försvara 
demokratins värden och upptäckte att han inte hade kunskap eller redskap 
för att göra det. Den andre använde modeller över styrelseskick på ett sätt 
som innebar reproducerande av kunskap, dock utan att skapa förståelse av 
demokrati vare sig som styrelsesätt, beslutsform eller som idé.  
 
Undervisningen blir olika om demokrati främst uppfattas som ett begrepp, 
grundat på ett antal värden, vilka ibland kan komma i konflikt med 
varandra och med icke-demokratiska värden – eller om demokrati främst 
ses som ett styrelseskick där Sverige framstår som den ”goda modell” som 
skall försvaras och reproduceras. Demokratins innebörder är många och det 
kan vara viktigt att göra en distinktion mellan demokrati som idé och 
demokrati som verklighet. Som idé kan demokrati exempelvis ses som 
”alla människors lika värde” eller som ”alla människors politiska 
jämlikhet”. Som verklighet kan demokrati ses som den enskilda individens 
konkreta möjlighet att påverka sin omgivning, exempelvis huruvida en väg 
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skall byggas genom ett strövområde eller inte. Att i undervisningen 
tydliggöra olika synsätt, att se demokrati som idé och demokrati som 
verklighet och hur de hänger ihop, skulle kunna ge lärare redskap att 
hantera problem som kommer upp i olika undervisningssituationer. 
 
De lärare som jag talar om är blivande gymnasielärare i samhällskunskap, 
verksamma gymnasielärare i samhällskunskap och universitetslärare i 
statsvetenskap/samhällskunskap. När jag fortsättningsvis talar om 
”lärarstuderande” innebär det gymnasielärarstuderande i samhällskunskap.  
 

En allmän samhällsbakgrund 
Demokrati förknippas vanligen med något positivt och önskvärt, något som 
är värt att försvara. Men som jag antytt ovan kan demokrati ha olika 
innebörder. Vad menar vi när vi talar om demokrati? Dagens svenska 
ungdomar är uppvuxna under ett styrelseskick som brukar betecknas som 
demokrati och de tar den måhända för given.  
 
Den stora demokratiutredningen, som av regeringen fick i uppgift att belysa 
nya förutsättningar, problem och möjligheter för det svenska folkstyret, 
bidrog till att fokusera på tillståndet i det svenska politiska systemet när 
den i februari år 2000 lade fram sina resultat (SOU 2000:1). I olika 
forskningsrapporter konstateras att det finns ett politiskt intresse och 
engagemang bland både yngre och äldre i Sverige och att detta intresse 
under senare år till och med ökat. Däremot minskar benägenheten att rösta i 
allmänna val, även om röstdeltagandet internationellt sett fortfarande är 
högt (SOU 1999:64; Skolverket 2001). Viljan till engagemang i 
traditionella politiska partier har minskat, men nya alternativ träder fram 
(SOU 1999:93). Politiskt engagemang kan ta sig uttryck i så kallade 
”enfrågerörelser”, drivna av veganer, husockupanter, trädkramare, 
deltagare i demonstrationer för bevarande av ett sjukhus och så vidare. 
Demokratirådet konstaterade 1998 att ”det är framför allt de enkla och 
minst förpliktigande formerna som ökar. De politiska aktiviteter som 
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kräver större arbetsinsatser och mer permanent engagemang stagnerar 
däremot eller går rent av tillbaka” (Petersson, et al., 1998, s. 56). 
 
Våren 2003 presenterades en rapport om föreningslivet i Sverige som 
bekräftar den nedåtgående tendensen vad gäller mer permanent 
engagemang. I rapporten konstateras att föreningar under tiden 1992 till 
2000 har tappat en halv miljon aktiva föreningsmedlemmar och att 
föreningslivet numera bärs upp av medelålders och äldre. Nyrekryteringen 
bland de unga har minskat märkbart. Som exempel på minskningar kan 
nämnas att de politiska partierna förlorade en tredjedel av sina medlemmar 
och att miljöorganisationernas medlemstal halverades (Vogel, et al., 2003). 
Föreningslivet i Sverige har setts som en plantskola för demokratin och vad 
som fortsättningsvis kan komma att ersätta denna demokratifostran återstår 
att se. Filip Wijkström, som undersökt medlemskap i närmare 200 av de 
allra största svenska organisationerna,1 menar dock att medlemstalet totalt 
sett ökat under perioden 1985-1998, trots de ca 1,5 miljoner medlemmar 
som försvunnit från partier och politiska ungdomsförbund (Wijkström, 
2001). När det gäller ungdomars vilja att engagera sig hänvisar han till en 
studie som Ungdomsbarometern gjort (Eriksson, 2001-01-09), vilken visar 
att ungdomar kan tänka sig att bli medlemmar och även arbeta ideellt i 
organisationer som fredsrörelsen, olika hjälporganisationer, djurskydds-
organisationer och antirasistiska organisationer. Viljan till engagemang i 
politiska partier är mycket svagare. 
 
Främlingsfientliga och nationalistiska rörelser, vilka blivit allt mer synliga i 
både Sverige och övriga Europa, har ytterligare aktualiserat frågor om 
demokrati. Den 30 november 1999 gick de fyra stora Stockholms-
tidningarna ut med en gemensam artikel om hur de uppfattade hotet, från 
bland annat nazistorganisationer, mot den svenska demokratin. Namn och 

                                           
1 De typer av organisationer där Wijkström ser en ökning är vad han kallar ”identitets- eller 
intresseorganisationer”(exempelvis pesnionärs-, handikapp- eller patientorganisationer) ”ekonomi eller 
ägandeorganisationer” (exempelvis Kooperativa Förbundet, Aktiespararna och hyrsegästerna) och 
”allmännyttiga organisationer” (exempelvis Naturskyddsföreningen, Canserfonden, Länkarna och 
Svenska Röda Korset). De största traditionella frikyrko- och nykterhetsorganisationerna tappade 
tillsammans mellan 1985 och 1998 nästan var tredje medlem. Organisationer inom Idrott, Kultur & Fritid 
samt Fack har i princip legat stilla vad gäller medlemsantal (Wijkström, 2001, s. 129-130). 
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bilder på aktiva nazister publicerades, något som tidigare inte skett i 
massmedia.  
 
I det allmänna valet 2002 röstades Sverigedemokraterna in i flera 
kommunfullmäktige. Valet i Orsa kommun, där Sverigedemokraterna 
erövrade ett mandat, fick på grund av några bortglömda röster göras om i 
mars 2003. I omvalet fick Sverigedemokraterna ytterligare några röster och 
behöll sitt mandat. Även Nationaldemokraterna ställde upp i omvalet och 
fick 43 röster (1% av röstetalet) (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2003). 
Antidemokratiska2 partiers framgångar i valet 2002 var påtagliga och 
minskade inte, utan förstärktes i det omval som gjordes i Orsa. 
 
Den allmänna bakgrund och problembild som tecknats ovan kan 
sammanfattas:  
 
1. Politiskt engagemang tenderar att ta sig andra uttryck än tidigare och 

fokuserar på andra typer av problem än tidigare. 
2. Föreningslivet tycks inte längre spela den roll för demokratifostran 

vilket det tidigare gjort. 
3. Antidemokratiska partier går framåt i allmänna val och i skolval. 
 
Om ungdomars politiska engagemang tar sig andra uttryck än tidigare, och 
fokuserar på andra typer av problem, visar det på en problematik som i hög 
grad berör skolan och lärarnas undervisning om demokrati. Kan det 
innebära att demokratiundervisningen behöver få ett delvis nytt innehåll? 
Målet för nuvarande undervisning är bland annat att göra ungdomar aktiva 
och engagerade, men också få dem att acceptera vårt samhällssystem och 
föra det vidare – att reproducera kunskap. Kommer ungdomarna att 
fokusera på annat demokratiinnehåll än det skolans styrdokument 
föreskriver? 

                                           
2 Med antidemokratiska partier menar jag sådana partier som opponerar sig mot vad vi uppfattar som 
vissa demokratiska värden, exempelvis alla människors lika värde, minoritetsrättigheter och rättssäkerhet. 
I andra avseenden däremot kan de kanske till och med vara mer demokratiska än andra partier, 
exempelvis i en strikt beslutsmässig form, då man låter en majoritet bestämma vad som är rätt eller fel. 



 16

Även det förhållande att föreningar och organisationer i samhället inte 
längre spelar samma roll får i förlängningen konsekvenser för skola och 
lärares agerande. Skall den demokratifostrande roll som föreningslivet 
tillskrivits på något sätt axlas av skolan? 
 
Antidemokratiska partiers framgångar i bland annat skolvalen innebär 
ytterligare en utmaning för lärarna. Hur kommer skolan och undervisande 
lärare att hantera det? Vi vet att främlingsfientliga och antidemokratiska 
partier gick starkt fram i skolvalen september 2002 och att de där fick en 
betydligt större andel av rösterna än i det allmänna valet. Om man ser till 
samtliga gymnasieskolor fick exempelvis Sverigedemokraterna 3,8% av 
rösterna. Variationerna mellan olika skolor var dock stor och ”på cirka 40 
skolor fick Sverigedemokraterna och Nationalsocialisterna tillsammans 
mer än 12% av rösterna” (Skolverket, 2003a, s. 5). Något entydigt samband 
mellan ett partis framgångar i skolval och i kommande allmänna val går 
inte att påvisa och man kan naturligtvis säga att skolvalen ”inte är på 
riktigt”, eller att de är uttryck för en allmän ungdomlig protest, men faktum 
kvarstår att de elever som röstade i skolvalen 2002 blir förstagångsväljare 
år 2006. Jag kan också se att, oavsett vad skolvalen indikerar i förhållande 
till allmänna val, så säger det något om debattsituationen och det politiska 
klimatet på skolor där sympatier för antidemokratiska partier är starka. Den 
pedagogiska utmaningen för lärarna blir där påtaglig. 
 

Den specifika bakgrunden: skola och 
lärarutbildning 
De följande avsnitten behandlar den specifika bakgrunden till mitt arbete. 
Först uppmärksammar jag vad styrdokumenten för gymnasieskolan 
föreskriver om innehållet i demokratiundervisningen och hur det förändrats 
över tid. Därefter visar jag på det handlingsutrymme eller ”friutrymme” 
som jag finner att styrdokumenten ger undervisande lärare. Detta i sin tur 
leder till att lärarna måste reflektera över på vilket sätt de skall använda 
detta friutrymme och att deras uppfattningar sannolikt påverkar valet av 
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undervisningsinnehåll. Avslutningsvis pekar jag på lärarutbildningens 
styrdokument och de utmaningar utbildningen står inför. 
 

Gymnasieskolans styrdokument 
Skolans mål och innehåll finns angivna i läroplaner vars riktlinjer 
riksdagen fattat beslut om. I den proposition som låg till grund för Lpf-94 
står att:  

 
Skolverksamheten är politiskt styrd genom att avgörande beslut om mål och 
resurser fattas av förtroendevalda på olika nivåer. Det faktiska 
genomförandeansvaret för att uppnå målen vilar emellertid på rektor och lärare. 
(Prop.1992/93:250, s. 76)  

 
Den samhällsfostran som skolan har att förmedla kan inte vara neutral, utan 
är ett uttryck för det samhälle och de sociala krafter som skolan befinner 
sig i (Englund, 1992). Om man tittar på styrdokumenten, så har de 
innehållsligt förändrats över tid. Göran Bergström (1995) som undersökt 
om målen för ”demokrati” har förändrats påpekar att tanken i 
styrdokumenten under 1970-talet var att eleverna med sin kunskap och sina 
idéer skulle kunna påverka till exempel arbetslivets demokratisering, det 
vill säga påverka något mer än det som rör det egna jaget. På 90-talet 
däremot betonas att eleven skall ha möjlighet att påverka sin egen situation. 
Honnörsordet är nu individens valfrihet, exempelvis vad gäller val av skola 
och kurser. Även Tomas Englund, som i demokratiutredningens Det unga 
folkstyret skriver om den svenska skolan och demokratin, framhåller att det 
skett en förskjutning, från betoning av den stora, den samhällscentrerade 
demokratin till den lilla, den individcentrerade demokratin. Nu framhålls 
individens rättigheter gentemot staten:  

 
I stället för att (inom skolans ram) söka vidareutveckla demokratin som allas 
gemensamma angelägenhet, har utvecklingen under senare tid bidragit till att 
förstärka vad som kallas demokrati på individ- och familjenivå. (Englund, 1999, 
s. 36) 
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Styrdokumenten ger uttryck för en allmän förändring av synen på 
demokrati. Man har gått från en kollektivistisk syn, det vill säga betoning 
av gemensamma angelägenheter, till en individualistisk demokratisyn som 
betonar individens rättigheter, något som också Maktutredningen ger 
uttryck åt (SOU 1990:44). 
 
För att tydliggöra den utveckling som skett vad gäller synen på 
undervisningens innehåll och form på gymnasieskolan (från detaljstyrning 
till målstyrning), redogör jag först för den läroplan (Lgy70) och de 
kursplaner i samhällskunskap som gällde för gymnasieskolan fram till 
1994. Därefter beskriver jag den läroplan (Lpf-94) som då kom samt 
kursplanerna i samhällskunskap. Den förändrade syn som styrdokumenten 
från 1994 ger uttryck för innebär att målen för undervisningen anges, vilket 
öppnar för olika tolkningar av innehållet. 
 

Lgy 70 samt kursplaner i samhällskunskap 

Lgy 70 föreskrev i detalj vad undervisningen i de olika ämnena på 
gymnasieskolan skulle innehålla, hur undervisningen skulle genomföras 
samt att den skulle vara värdeneutral (Skolöverstyrelsen, 1983). Innehållet i 
de olika ämnena och i vilken årskurs stoffet skulle läsas, fanns angivet i 
supplement till Lgy 70 (Skolöverstyrelsen, 1970). Detaljrikedomen var stor 
och ämnet samhällskunskap omfattades av sju huvudmoment, som i sin tur 
var nedbrutna i delmoment och där varje delmoment följdes av 
kommentarer och anvisningar. Ett exempel är huvudmomentet ”Statsskick, 
politiskt liv och politiska åskådningar”. De delmoment som skulle ingå här 
var: 

 
Den rättsliga ramen för svensk politik. 
Den oskrivna författningens betydelse. 
Väljarna och de politiska partierna. 
Parti- och organisationsväsendet.  
Intressegrupperna och politiken. 
Den representativa demokratin. Valen. 
Riksdag, regering och förvaltning. 
Den kommunala självstyrelsens organisation och verksamhetsformer.  
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Den politiska och administrativa processen med utgångspunkt i konkreta frågor 
som illustrerar lagstiftnings- och beskattningsprocessen och förvaltningsarbetet. 
Politiska förhållanden och samhällsproblem i andra länder. 
U-ländernas politiska problem. (Skolöverstyrelsen, 1970, s. 307) 

 
Som ett särskilt delmoment fanns också angivet ”Demokrati och diktatur”, 
vilket skulle behandlas i anslutning till huvudmomentet om 
”opinionsbildning” och innehålla:   

 
Opinionsbildningens funktion. 
Former för fattande och kontroll av politiska beslut. 
Demokratins förutsättningar. (Skolöverstyrelsen, 1970, s. 307) 

 
Kommentarer och anvisningar till varje delmoment var utförliga både vad 
gäller innehåll och undervisningssätt. Där stod till exempel att läraren bör 
undvika att få politiska institutioner och organisationer att framstå enbart 
som formella organisationer för beredning, beslut och registrering, utan ”en 
viktig uppgift är att ge en levande bild av arbetet inom statsmakterna och 
den kommunala och statliga förvaltningen” (Skolöverstyrelsen, 1970, s. 
313). Det skulle konkretiseras med hjälp av material från press, radio och 
TV. Vad gäller demokrati- och diktaturmomentet sades bland annat att 
undervisning om demokratins problem inte borde stanna vid de 
statsrättsliga garantierna utan:  
 

[…] även ta upp till diskussion i första hand demokratins praktiska funktionssätt, 
men även demokratins mer intrikata problem, behovet av värdegemenskap, 
tvånget till kompromiss och nödvändigheten av allmän folkbildning samt 
samförståndet om ”spelreglerna”. (Skolöverstyrelsen, 1970, s. 314) 

 
För ämnet samhällskunskap kom en ny kursplan 1988 (Skolöverstyrelsen, 
1988b), där målen är föreskrivna men inte detaljstyrande.3 Utifrån skilda 
samhällsfrågor skall eleverna till exempel förvärva kunskaper om ”hur 
kommunen och landet styrs, politiskt liv, teorier om demokrati…” men 

                                           
3 Huvudmoment är nu begränsade till fyra: 1) Politik, ekonomi, arbetsliv och sociala förhållanden 2) 
Rumsliga samband: lokalisering, centralitet och naturförutsättningar 3) Internationella relationer. För 
varje huvudmoment ges innehållsexempel 4) Informationssamhället (Skolöverstyrelsen, 1988a, s. 16-22). 
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också ”tillägna sig sådana kunskaper att de aktivt kan verka i och för 
demokratiska samlevnads- och samarbetsformer” (Skolöverstyrelsen, 
1988b, s. 4). 
 

Lpf-94 samt kursplaner i samhällskunskap 

Den detaljreglerade Lgy70 ersattes 1994 av en målstyrd läroplan där 
skolans demokratifostrande uppgift markerades mycket tydligt. Här står 
bland annat:  

 
[…] att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar[…] det gäller att förmedla och hos 
eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 23) 

  
Vidare står att eleverna utifrån sin kunskap om demokratins principer skall 
sträva efter att vidareutveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 
 
Den kursplan i samhällskunskap som gäller från och med 1 juli 2000 inleds 
med orden: 

 
Utbildningen i ämnet samhällskunskap syftar till att med demokratin som 
värdegrund bredda och fördjupa elevernas kunskaper om nutida 
samhällsförhållanden och samhällsfrågor. Ämnet syftar vidare till att ge eleverna 
ökade förutsättningar att aktivt delta i samhället och en beredskap att hantera 
förändringar i samhället. (SKOLFS 2000:7, s. 1)  
 

Två av de sex angivna målen för A-kursen, det vill säga den kurs som läses 
av alla gymnasieelever, är att eleven skall:  

 
[…] ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett 
demokratiskt arbetssätt […] känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara 
medveten om hur värderingar och ställningstaganden formas. (SKOLFS 2000:7, 
s. 4-5)  
 

I förtydligandet av kunskapsområdet ”demokratins innehåll och 
uttryckssätt” i 1994 års kursplan, påpekades att skolan inte skall vara 
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värdeneutral, utan skall sträva efter att alla elever skall hävda och 
praktisera den demokratiska värdegrunden:  

 
Ämnet samhällskunskap har i detta sammanhang en speciell uppgift: att ta upp 
den demokratiska värdegrunden i ett analyserande perspektiv och utveckla 
elevernas förmåga att granska, värdera och ta ställning. […] Det är nödvändigt 
att i ämnet föra en öppen diskussion om hur värdegrunden kan tolkas och 
praktiseras […] På samma sätt skall demokratins uttryckssätt behandlas. 
(Skolverket, 1997, s. 153)  

 
Skolan skall även arbeta för:  

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta. […] Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 
öppen diskussion och aktiva insatser. (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 23) 

 
Det framgår av läroplan och kursplanen i samhällskunskap att skolan nu 
inte skall vara värdeneutral, utan det åligger alla som verkar i skolan att 
försvara och stå upp för grundläggande demokratiska värden. Från att 
Lgy70 mer betonat demokratins beslutsformer och värdeneutralitet, 
framhålls nu demokratiska värden och ett aktivt arbete samt 
ställningstagande för dessa. Ylva Boman resonerar i sin avhandling om 
denna förändring. Hon pekar också på problemet med att alla människor i 
ett mångkulturellt samhälle inte kan förutsättas leva enligt samma värden. 
Hon ställer frågan ”Vad kan en värdegrund göra anspråk på givet att det 
moderna samhället är differentierat och mångkulturellt?” (Boman, 2002, s. 
19). Frågan jag ställer är om de lärarstuderande har kunskaper och förmåga 
att i olika situationer argumentera för demokratiska värden och att 
exempelvis aktivt bemöta främlingsfientlighet och intolerans? Problemet 
blev tydligt när den lärarkandidat som jag inledningsvis berättat om, 
ställdes inför en sådan situation. För att fullfölja sitt uppdrag krävdes enligt 
styrdokumenten ett ingripande och ställningstagande från hans sida. 
 



 22

Val av undervisningsinnehåll 
Lärare har i undervisning alltid ställts inför valsituationer, även då 
styrdokumenten varit detaljreglerade, men införandet av Lpf-94 kan sägas 
innebära en stor utmaning för lärarna, vilka genom olika val av innehåll 
skall nå fram till de uppställda målen. Att riksdagen fattade beslut om en 
målstyrning av den allmänna skolan motiverades bland annat av att 
samhället blivit mer komplext och föränderligt, och att innehållet i 
undervisningen därför inte kunde detaljstyras. I propositionen gavs också 
uttryck för tilltro till lärarnas profession i den meningen att ”lärarens 
kunskaper och erfarenheter skall vara utslagsgivande vid planeringen av 
undervisningen utifrån de mål som gäller” (Prop.1992/93:250, s. 20). Detta 
är en didaktisk utmaning för lärarna. Tillsammans med eleverna skall de 
planera och genomföra undervisningen, (Utbildningsdepartementet, 1994, 
s. 14), men det är alltid lärarna som har huvudansvaret (Prop.1992/93:250, 
s. 20).  
 
Berit Hörnqvist och Ulf P. Lundgren4 menar att läroplanen är ett 
svårhanterligt instrument för att förnya innehållet i undervisningen och att 
”det är lärares uppdrag att utifrån läroplanen och kursplanerna själva göra 
urval och organisera innehållet” (Hörnqvist & Lundgren, 1999, s. 12). 
Läraren spelar följaktligen en central roll när det gäller att välja 
kunskapsinnehåll. Mikael Alexandersson markerar i sin avhandling, med 
hänvisning till undersökningar av Schulman och Gudmundsdottir, 
betydelsen av lärarnas ämneskunskaper, eftersom de påverkar valet av 
undervisningsinnehåll och undervisningsform (Alexandersson, 1994). 
 
Gunnar Berg, som undersökt olika skolkulturer och bland annat lärares 
agerande, menar att det finns ett ”friutrymme”. Med det menar han ett 
handlingsutrymme för den enskilda läraren, till exempel vid val av 
undervisningens innehåll. Han pekar på att de allmänna styrdokumenten för 
skolan sätter en yttre gräns för verksamheten, vilken är densamma som 
skolsystemets politiska uppdrag, men att den enskilde aktören oftast sätter 

                                           
4 Hörnqvist var huvudsekreterare och Lundgren ordförande i den läroplanskommitté, som började arbeta 
1991. 
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en betydligt snävare gräns för verksamheten. Berg menar att den faktiska 
kåranda eller skolkultur, som råder framför allt bland lärarna på en skola, 
sätter denna inre gräns och att den varierar från skola till skola. Det 
kännetecknande är dock att det finns ett friutrymme mellan den yttre och 
inre gränsen. Det är detta friutrymme eller handlingsutrymme som de 
professionella aktörerna skulle kunna utnyttja i sin undervisning (Berg, 
1995; Berg, et al., 1999). 
 
Den socialisation som nya lärare utsätts för på arbetsplatsen är betydande, 
och min erfarenhet är att den skolkultur som finns på skolan till stor del 
anammas av nyanställda lärare. Jag avser både det arbetssätt och det 
kursinnehåll som de mer erfarna lärarna presenterar. Det innebär att de nya 
lärarna anpassar sig till den ”inre gräns” som outtalat finns på skolan. 
Denna anpassning kan vara på både gott och ont. Eftersom en 
nyutexaminerad lärare oftast saknar undervisningserfarenhet och har många 
saker att ta ställning till i sitt nya arbete, kan han/hon finna en trygghet i att 
undervisa ”som de andra lärarna gör”. Att ha hjälp av äldre lärare som 
prövar och resonerar sig fram till innehåll och undervisningssätt kan vara 
positivt, men i de fall där undervisningen sker slentrianmässigt och utan 
ifrågasättande kan det vara en nackdel.  
 
En nyutexaminerad lärare, som har kunskaper om och som bearbetat och 
problematiserat demokratibegreppet, borde ha goda möjligheter att utnyttja 
det friutrymme som finns när det gäller demokratiundervisningens innehåll 
och arbetssätt. Man kan fundera över hur lärarutbildare kan stärka de nya 
lärarna så att de förmår använda sig av detta utrymme. 
 

Lärarkompetens till försvar av demokratins värden 
Vi har konstaterat att skolans styrdokument föreskriver ett aktivt agerande 
och ställningstagande för demokratiska värden. Om man därtill lägger den 
målstyrning av skolan och det friutrymme i undervisningen som finns, 
medför det en didaktisk utmaning för lärare. Riksdag och regering har via 
styrdokumenten lagt en ökad vikt vid demokratiundervisning och 
värdegrundsfrågor, men lämnat till läraren att bestämma vilken 
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”demokrati” man skall undervisa om och aktivt arbeta för. Även begreppet 
”värdegrund” är mångtydigt och det ges många skilda innebörder av 
skolans lärare och elever (Pedersen, 2004). 
  
Utmaningen för lärarna ligger, menar jag, bland annat i att de måste kunna 
behandla frågor där demokratins principer kommer i konflikt med 
varandra. Den klassiska frågan är om en grupp, som i allmänna val kommit 
till makten, kan använda sin majoritetsställning och avskaffa demokratin. 
Ser man demokrati enbart som en beslutsprocess är det möjligt, men om 
demokrati också innebär en livsform med demokratiska värden blir svaret 
mer problematiskt.   
 
Herbert Tingsten är en av dem som tydligt påpekat att demokratins medel 
inte får användas för att avskaffa demokratin:   

 
Majoriteten får icke använda sin ställning för att genomföra en 
maktkoncentration, som innebär att den demokratiska beslutsmetoden begagnas 
till sitt eget avskaffande. Den måste upprätthålla de medborgerliga friheter, som 
är direkt förenade med politisk verksamhet, och alltså respektera även 
minoritetens aktivitet. (Tingsten, 1964, s. 71) 

 
En annan känd statsvetare som efter andra världskriget undersökte och 
diskuterade demokratins problem var Alf Ross (1967). Han menade att 
demokratin, om den vill överleva, måste försvara sig mot sina inre fiender. 
Ross ville inte förbjuda yttrandefriheten, utan ville bekämpa åsikter med 
åsikter. Däremot tog han avstånd från agitation och att en organisation 
skulle använda sig av omoraliska medel: 

 
Liksom demokratin icke kan tolerera våld som medel för att förändra sociala 
förhållanden, kan den icke heller tolerera en agitation som använder sig av andra 
medel, vilka i realiteten går ut på att hindra en fri åsiktsbildning genom att 
förgifta den offentliga diskussionen med en hänsynslös propagandas alla 
raffinerade medel av lögn, förtal och uppvigling. (Ross, 1967, s. 212) 

 
Yttrandefriheten anser han vara en helig princip, men man måste ingripa 
effektivt om det demokratiska samhällslivet hotas att förstöras. 
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Lagstiftningen skall till exempel kunna nå inte bara de som deltar i ett 
upplopp utan även anstiftarna till detta. Han säger vidare att: 

 
[…] demokratin får inte låta sig lönnmördas genom att ställa sina institutioner 
till förfogande för individer, vilkas enda mål är att sabotera demokratins 
institutioner och tvinga dess funktioner att upphöra. (Ross, 1967, s. 218) 

 
Detta leder över till frågan om antidemokratiska partiers rätt att komma in i 
skolan och informera om sina idéer och delta i den politiska debatten. Om 
det råder delade meningar bland lärare och därför gav regeringen 
Skolverket i uppdrag att undersöka vilka möjligheter politiska partier och 
olika organisationer har att verka och medverka i skolan. Utredningen lade 
fram sin rapport i februari 2003 (Skolverket, 2003a) och visade bland annat 
på skolornas osäkerhet om vad som juridiskt reglerar deras 
omvärldskontakter och hur antidemokratiska organisationer och partier 
skall bemötas. I rapporten gjordes en skillnad mellan rätten att verka 
respektive medverka i skolan. Det senare sker utifrån de syften som 
grundas i skolans uppdrag och behov, vilket ger skolan möjlighet att styra 
formerna för hur medverkan skall ske. Rent juridiskt kan rektor och lärare 
inte utestänga antidemokratiska partier från skolorna. Alla partier skall 
behandlas lika. 
 
Min erfarenhet är att de flesta samhällskunskapslärare i gymnasieskolan 
inte vill släppa in antidemokratiska partier och organisationer i skolan, men 
det finns också exempel på motsatsen. De som inte vill ge antidemokratiska 
partier tillträde till skolan hänvisar till att skolan aktivt skall arbeta för 
demokratiska ideal och därför hör inte de antidemokratiska partierna 
hemma i skolan. De som vill bjuda in dem hänvisar till åsikts- och 
yttrandefriheten. Enligt Lpf-94 är det både möjligt och önskvärt att i 
undervisningen även presentera idéer som strider mot den demokratiska 
värdegrunden, men som tidigare nämnts skall till exempel 
främlingsfientlighet och intolerans bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 23).  
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Den uppfattning av demokrati som den enskilde läraren har kommer 
sannolikt att få betydelse för hur han/hon löser problemet med att låta 
politiska partier eller organisationer medverka i skolan. Vilka demokratiska 
värden skall försvaras? I grunden ligger frågan om hur man definierar 
demokrati.5 Om blivande lärare ställs inför skilda synsätt och tillägnar sig 
kunskap om dem, så ökar måhända deras möjlighet att få verktyg för att 
hantera olika konkreta situationer. När frågan om antidemokratiska partiers 
medverkan i skolor aktualiseras har lärare ibland stängt ute partier på grund 
av att de enligt deras uppfattning varit antidemokratiska. Ett annat 
argument har varit att enbart släppa in partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige. Med den senare motiveringen har lärarna inte behövt 
ta ställning till själva sakfrågan. Nu är den motiveringen delvis inaktuell, 
eftersom antidemokratiska partier efter de senaste valen finns 
representerade i flera kommunfullmäktige, även om så inte är fallet i den 
egna kommunen. 
 
För att underlätta svaret på frågan ”hur skall man göra”, det vill säga hur 
skolor skall behandla antidemokratiska rörelsers och partiers medverkan, 
tillsatte regeringen en projektgrupp med uppdrag att ta fram ett 
stödmaterial, vilket presenterades 2004 (Myndigheten för skolutveckling, 
2004). Med utgångspunkt från det demokratiuppdrag som skolan har ges i 
rapporten förslag på olika sätt att möta antidemokratiska, rasistiska och 
främlingsfientliga partier/organisationer. Förslagen kan troligen vara till 
hjälp i den konkreta demokratiundervisningen, men sannolikt kommer den 
enskilde lärarens föreställning om demokrati i högre grad påverka ”hur-
frågan”. Ser exempelvis läraren demokrati som en beslutsform och/eller 
som en livsform? Varför väljer läraren ett visst innehåll och ett visst 
undervisningssätt? Vad- och hur-frågorna måste motiveras. De didaktiska 
frågorna skulle kunna formuleras som ”varför-vad” och ”varför-hur”.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att lärare i demokratiundervisningen 
ställs inför stora utmaningar.  I den målstyrda skolan har de uppdraget att 
försvara demokratins värden, men vi har också sett att demokratin har 

                                           
5 Olika sätt att definiera demokrati behandlas i kap. 3. 
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många innebörder och att lärarna i den konkreta undervisningssituationen 
skall välja innehåll samt utforma undervisning. Har de i sin utbildning fått 
kunskap som möjliggör dessa ställningstaganden?  
 

Lärarutbildningens styrdokument och utbildningsinnehåll 
De stora utmaningar som blivande och verksamma samhällskunskapslärare 
ställs inför leder avslutningsvis över till frågan om hur lärarutbildningen 
behandlar detta. Först vill jag referera till de styrdokument som finns och 
vad de föreskriver för att därefter kort diskutera deras innebörd.  
 
De viktigaste dokumenten är Högskolelagen och Högskoleförordningen. I 
den senare finns bland annat examensförordningen för lärare, där både 
utbildningens omfattning och mål anges. I budgetpropositionen och i 
regleringsbrev från regeringen fastställs dimensionering och ekonomiska 
ramar för lärarutbildningen. Varje lärosäte får i ett regleringsbrev ett 
särskilt utbildningsuppdrag att utbilda ett antal lärare av olika kategorier 
(Prop.1999/2000:135, s. 46).  
 
Styrdokumenten är således relativt få och de ger stor frihet för de olika 
lärosätena att utforma innehållet i lärarutbildningen. Ett allmänt mål för all 
undervisning vid universitet och högskolor är att: 

 
[…] utöver kunskaper och färdigheter ge studenterna förmåga till självständig 
och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att 
följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. 
(UFB3, 2000/2001, kap. 1 § 9)  
 

Efter de riktlinjer för lärarutbildningen som riksdagen fattar beslut om, 
utarbetar enskilda lärosäten lokala utbildningsplaner, vilka i sin tur 
gestaltas i kursplaner. Samtidigt som målstyrning av gymnasieskolan blev 
aktuell aviserades en större frihet för universitet och högskolor: ”Ansvaret 
för undervisningens innehåll och kvalitet bör så långt det är möjligt åvila 
den enskilda institutionen” (Prop.1992/93:1, s. 99). I propositionen sades 
vidare att samarbete mellan lärarna inom en institution eller ett 
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utbildningsprogram är nödvändigt, men att den enskilda läraren har ett 
personligt ansvar för sin undervisning. Utbildningen för samhälls-
kunskapslärare kan följaktligen ha delvis olika ämnesinnehåll och fokusera 
på olika undervisningsfrågor beroende på vad lokala kursplaner och lärare 
framhåller. 
 
I samband med utarbetandet av Lpf-94 uttryckte regeringen behov av en ny 
lärarroll samt en vidgad kompetens. Så här formulerade man sig: 
 

Djupa kunskaper om och i undervisningsämnena är en självklar utgångspunkt, 
liksom förmågan att stimulera lärande […] Läraren skall också både undervisa i 
och tillämpa demokrati. (Prop.1992/93:250, s. 77-78) 

 
Lärarutbildningen förnyades än en gång från och med höstterminen 2001, 
bland annat med motivering att lärarutbildningar hitintills inte i önskvärd 
utsträckning förmått placera förskolan, skolan eller vuxenutbildningen i ett 
större sammanhang. De studerande hade heller inte fått möjlighet att 
utveckla de kunskaper vilka har att göra med läraryrkets sociala och 
elevvårdande uppgifter. Dessutom poängterades att ett vetenskapligt 
förhållningssätt måste knytas till lärarens dagliga arbete. Det innebär att: 

 
Varje del i utbildningen skall uppmuntra till kritiska analyser och jämförelser av 
olika praktiska erfarenheter och teoretiska utgångspunkter samt ifrågasättande av 
såväl egna som andras värderingar […] Den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen skall också bidra till att studenterna i högre grad relaterar 
ämneskunskaperna till lärprocesser och urval av ämnesstoff. Lärarutbildningen 
skall därför mer än tidigare förankras i konkreta och praktiska erfarenheter. 
(Prop.1999/2000:135, s. 11)  

 
För att förvissa sig om att utbildningarna håller en god kvalité har 
riksdagen fattat beslut om att Högskoleverket skall genomföra 
återkommande kvalitetsgranskningar av program och ämnen vid de olika 
lärosätena (Prop.1999/2000:28). Trots statens behov av att styra 
lärarutbildningen, i syfte att få en likvärdig skola, framhåller regeringen 
vikten av att varje högskola tar ett samlat ansvar för utbildningen och 
utnyttjar den kompetens man har för detta (Prop.1999/2000:135). 
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I den examensordning som gäller för de lärarstuderande som ingår i min 
studie,6 står bland annat att den studerande skall ha: 

 
[…] goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper, 
de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som lärare förverkliga 
skolans mål och medverka i utvecklingen av gymnasieskolans och den 
gymnasiala vuxenutbildningens verksamhet, 
god självkännedom och social kompetens och därigenom förmåga att bedriva 
lärararbete samt att i samarbete med andra lösa de i skolan förekommande 
uppgifterna, 
sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi och metodik 
som krävs för att bedriva den undervisning som utbildningen är inriktad mot och 
lösa normala elevvårdsproblem i skolan, 
redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga teorier 
studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna. (UFB3, 
2000/01, s. 86-87)  

 
”De kunskaper och de färdigheter som behövs för att som lärare förverkliga 
skolans mål” finns angivna i skolans läroplan och det betyder att lärarna, 
som tjänstemän, skall känna till och arbeta efter nu gällande läroplan, men 
att de även skall kunna förverkliga skolans mål enligt kommande 
läroplaner. Det borde innebära att de studerande skall ha ett kritiskt och 
analytiskt förhållningssätt till både den nu gällande och till kommande 
läroplaner. 
 
De lärarstuderande skall således tillägna sig kunskaper för att klara det 
politiskt formulerade uppdrag som samhällskunskapslärare och även andra 
lärare i gymnasieskolan har. Med hjälp av dessa kunskaper skall de kunna 
försvara demokratins värden och fostra ungdomar till aktiva demokratiska 
medborgare. De skall medvetet arbeta för att få eleverna att omfatta 
demokratiska värderingar. Exempelvis skall främlingsfientlighet mötas 
med aktiva insatser. Det ställer särskilda krav på undervisningen vid 
lärarutbildningarna inte bara vad gäller ämnesinnehåll utan också vad gäller 

                                           
6 I den examensordning som gäller för de studerande antagna efter höstterminen 2001 står, att de förutom 
att kunna förverkliga skolans mål, bland annat skall 1) kunna omsätta goda och relevanta kunskaper i 
ämnen eller ämnesområden så att alla elever lär och utvecklas, samt 2) kunna förmedla och förankra 
samhällets och demokratins värdegrund (UFB3, 2003/04, s. 97). 
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didaktisk förmåga. Bidrar lärarutbildningen till att de blivande lärarna 
utvecklar sin förståelse för demokrati? Förändras deras syn på demokrati 
under utbildningens gång? 
 
När styrdokumenten ger ett utrymme för lärare vid universitet och 
gymnasieskolor att delvis själva besluta om ämnesinnehåll och hur 
undervisning skall organiseras, ställer det stora krav på deras kompetens 
och förmåga. Om lärare skall kunna göra ett aktivt val när det gäller 
innehållet i demokratiundervisningen, måste de också ha kunskaper att 
kunna göra detta val. De måste ha kunskaper såväl om det de väljer bort 
som kunskaper om det de väljer att behandla. I denna urvalsprocess 
kommer också deras egen uppfattning och förståelse av demokrati att vara 
betydelsefull.  
 

Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag visat att på den samhälleliga arenan tenderar det 
politiska engagemanget i Sverige att ta sig andra uttryck än de vi är vana 
vid. Till exempel ökar människors engagemang i så kallade 
”enfrågerörelser”, under det att engagemanget i traditionella politiska 
partier minskar. Vidare att den demokratiska fostran i föreningslivet, vilken 
tidigare ansetts betydelsefull för ungdomar, inte längre har samma roll. 
Dessutom har antidemokratiska organisationer/partier blivit mer synliga. 
Dessa samhälls- och strukturförändringar ställer nya krav på skola, 
universitet och undervisande lärare. 
 
Vid närmare granskning av gymnasieskolans styrdokument förefaller det 
som om demokratifostran alltid varit central, men att styrdokumenten under 
det senaste decenniet lägger en allt större vikt vid demokratifostran i skolan 
genom att också begreppet ”värdegrund” tillkommit. Dessutom har det 
friutrymme som styrdokumenten från 1994 ger gymnasielärarna vad gäller 
val av innehåll och sätt att organisera undervisningen ökat, vilket innebär 
ett större ansvar för läraren. Även genomgången av styrdokumenten för 
lärarutbildningen visar ett friutrymme för lärarna att välja innehåll och 
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undervisningsform. Dessa tre saker – en ökad demokratifostran, ett ökat 
friutrymme och ett ökat ansvar för den enskilde läraren – är viktiga för min 
studie. 
 
Val av innehåll och undervisningsform är sannolikt beroende av hur läraren 
tänker om och förstår demokratins innebörder. Inledningsvis pekade jag på 
skillnaden i att uppfatta demokrati som idé eller verklighet. Som idé kan 
exempelvis demokrati ses som idén om ”alla människors lika värde” och 
som verklighet kan den ses som enskilda individers faktiska möjlighet att 
påverka sin omgivning.  
 

Syfte 
Det övergripande syftet med min studie är att beskriva lärarstuderandes syn 
på demokrati och demokratins villkor. I syftet ingår också att undersöka om 
denna förändras under utbildningens gång. Vidare vill jag föra en 
diskussion kring vilka tänkbara konsekvenser olika sätt att förstå demokrati 
kan få för undervisning i gymnasieskola och lärarutbildning. 
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2. Tidigare forskning 
Det forskningsfält inom vilket undersökningen utförs är omfattande och 
berör demokrati, undervisning och skola. Mitt specialområde inom detta 
fält handlar om demokratiuppfattningar. Efter genomgång av tidigare 
forskning7 finner jag att studier som rör uppfattningar av demokrati ofta 
kopplas samman med frågor om undervisning. Eftersom jag kommer att 
diskutera mina resultat om demokratiuppfattningar utifrån de eventuella 
konsekvenser dessa uppfattningar eller synsätt kan få för undervisningen på 
gymnasieskola och vid lärarutbildning, finner jag dessa studier intressanta.  
 
Tidigare forskning rörande uppfattningar av demokrati handlar om 
demokrati i vid mening. Det kan till exempel vara frågor som hur 
demokrati, demokratiska värden och demokratiskt medborgarskap 
uppfattas och beskrivs av bland annat elever, lärarstuderande och 
verksamma lärare. Till detta fält räknar jag också läromedelsforskning, med 
fokus på hur svenska läroböcker i samhällskunskap framställer olika 
innebörder av demokrati. 
 
Forskningsöversikten omfattar studier från 1970-talet till år 2003. Förutom 
den empiriska forskningen förekommer en icke-empirisk, där filosofiska 
eller normativa resonemang om demokratiuppfattningar, samt vilken 
betydelse de kan ha för undervisningens form och innehåll, förs. Denna 
litteratur uppmärksammar jag i teorikapitlet och i slutdiskussionen kommer 
jag också att relatera mina resultat till den.  
 

Studier av föreställningar om demokrati 
Med utgångspunkt från syftet med min studie har jag intresserat mig för 
forskning som handlar om gymnasieungdomars samt blivande och 
verksamma lärares uppfattningar av demokrati. De studier jag 

                                           
7 Vid sökning i databaser efter tidigare forskning utgick jag från ”conceptions of democracy”. Andra 
sökord var: democratic+values; students+attitudes+democracy; democracy+attitudes+education; 
democracy+education+teacher training; politics+democracy+attitudes; social 
science+democracy+attitudes 
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uppmärksammar är gjorda i USA, Canada, Australien och Sverige. 
Dessutom finns tjugofyra (främst europeiska) länder summariskt 
representerade via en stor internationell studie – The IEA Civic Education 
Study – där bland annat frågor om ungdomars demokratisyn kartläggs. 
  

Ungdomars föreställningar om demokrati 
John May (1980) gjorde i slutet av 1970-talet en studie om australiensiska 
gymnasieungdomars och universitetsstuderandes föreställningar om 
demokrati. Studien omfattade 375 personer från fem olika gymnasieskolor 
och ett universitet. Den undersökningsmetod May använde var att ställa 
deltagarna inför sju olika problem, där de skulle föreslå den mest 
”demokratiska lösningen” eller ”the democratic way of reaching a 
solution” (May, 1980, s. 326). Exempel på ett sådant problem var hur 
flöjter av varierande musikalisk kvalité skulle fördelas till några musiker 
vars förmåga att hantera instrumentet var mycket olika. Resultatet av hela 
undersökningen pekade på en osäkerhet hos respondenterna och svaren var 
ytliga och undvikande. Genom uppföljande frågor till de intervjuade visade 
det sig också att svaren var ombytliga och osammanhängande. De fyra 
vanligaste uppfattningarna av demokrati var: 1) Att individer skall få lika 
stora delar av något förmodat ”gott” (Equal Shares). 2) Att individer skall 
ha lika rätt att yttra sig och ha lika stort inflytande på innehåll i en åtgärd 
(Equal Say). 3) Att det skall finnas resurser för att utjämna olikheter, värde 
och karaktär på det de gör (Levelling). 4) Att resurserna – inklusive politisk 
makt – skall fördelas så att man uppnår maximal nytta (Productivity) (May, 
1980, s. 346).  
 
May gör gällande att den metod han använder sig av tvingar deltagarna att 
koncentrera sig på vad de menar vara en demokratisk lösning eller ett 
demokratiskt sätt att nå en lösning (at least what they take ”the democratic 
way” to be) (May, 1980, s. 326). Han menar att metoden hindrar dem från 
att använda slentrianmässiga uttryckssätt eller från att räkna upp sådant de 
anser vara nödvändigt för demokrati. 
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Den osäkerhet i svaren som uppvisades skulle delvis kunna förklaras av att 
uppgifterna öppnade för resonemang i termer av ”det beror på det och 
det…”, något som också May påpekar i sin analys. Osäkerheten och de 
osammanhängande resonemangen kvarstår dock även efter kompletterande 
frågor. Det menar jag är ett resultat värt att uppmärksamma förutom de 
mycket divergerande demokratiuppfattningarna. 
 
För att visa att det inte enbart är skol- och universitetsungdomar som har 
svårigheter med att redogöra för vad demokrati är, vill jag nämna en studie 
som May refererar till och som gjordes i slutet av 1960-talet. Det handlar 
om en undersökning bland den representativa demokratins kanske 
viktigaste företrädare. Robert Putman bad då 93 brittiska och 83 italienska 
parlamentsledamöter att förklara vad demokrati är (Putnam, 1973). Han 
använde sig av semistrukturerade intervjuer, vilka kodades efter ett 
uppgjort schema. Utan att här närmare redovisa resultaten kan nämnas att 
Putnam fann svaren vara anmärkningsvärt vaga, sakna sammanhang och 
begriplighet, samt innehålla begreppsmässiga förvrängningar. 
 
En undersökning av gymnasieelevers uppfattningar av demokrati, som 
också May refererar till, gjordes av Roberta Sigel i slutet av 1970-talet 
(Sigel, 1979). Hon intervjuade 1000 elever från 25 olika skolor i 
Pennsylvania om hur de, till en hypotetisk främling, skulle vilja förklara 
vad det är som gör ett land demokratiskt. Deltagarna fick efter intervjun 
dessutom besvara en enkät.  
 
Det resultat som hon presenterar visar på svårigheten för de studerande att 
uttrycka vad de menar med demokrati. Ordet demokrati är däremot 
välbekant och eleverna ersatte det nästan reflexmässigt med ett annat ord - 
ett ´nyckelord´ (key concept). Det mest frekventa svaret handlade om 
individuella friheter och/eller folkstyre. För att om möjligt få fram bättre 
förståelse för vad eleverna menade med demokrati ställdes två följdfrågor. 
Fem procent av de tillfrågade erkände då att de inte förstod vad demokrati 
innebar ”I really don´t understand it myself” ”I wouldn´t know”. Nio 
procent svarade något som inte hade med ämnet att göra och 44 procent 
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visade sig sakna verkligt innehåll och förståelse. Ett mer komplext svar 
gavs av 25 procent. Dessa visade en större medvetenhet om sambanden 
mellan principer och processer. Slutligen fanns en grupp på 16 procent som 
presenterade mer sofistikerade svar. Förutom att de associerade demokrati 
med fler än ett kännetecken, kunde de förklara sambandet mellan 
företeelserna liksom relationen mellan de individuella friheterna och den 
kollektiva makten (Sigel, 1979, s. 50-51).  
 
Sigel utgår i sin undersökning från the rational-activist model, vilken hon 
menar är förhärskande i de flesta amerikanska samhällskunskapsböcker, i 
massmedia och i den allmänna retoriken. Modellen innebär att ett lands 
styrelse måste grunda sig på majoritetens vilja och vara ansvarig inför 
folket. Den innebär också såväl skydd av minoriteters rättigheter som alla 
medborgares individuella rättigheter. Förutsatt dessa grundprinciper står 
det medborgarna fritt att hävda motstridiga intressen. Sigel menar att denna 
konfliktaspekt av demokrati tenderar att tonas ned i skolorna, trots att den 
är vital för verklig förståelse för demokrati. Modellen kräver att 
medborgarna håller ett öga på regeringen. Samtycker man inte med den är 
politisk aktivitet en plikt, det vill säga man får inte dra sig undan. Politisk 
apati ses som en antites av demokratiskt medborgarskap. 
 
Utifrån denna modell undersökte Sigel också hur ungdomarna skulle bete 
sig som demokratiska medborgare om de hamnade på kollisionskurs med 
regeringen i en fråga eller tillfogades någon skada eller förlust av 
regeringen. Exempel på det senare var om regeringen beslutar att dra in 
körkorten för alla medborgare under 21 år. Resultatet blev att de som hade 
visat störst förståelse för demokrati och hade minst svårighet att applicera 
demokratiska lösningar på politiska problem, och som såg konflikter som 
nödvändiga inslag i demokratin, var något mer benägna att agera, i 
synnerhet om det var de själva eller samhället som hotades.  
 
De tolkningar som Sigel utifrån sina resultat gör är att demokrati som idé är 
komplex och att den är svår att förstå för de flesta människor, särskilt för 
unga och politiskt oerfarna. Hon kopplar också sina resultat till 
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undervisning och menar att svåra koncept och mycket abstrakta problem 
kräver en undervisning som, genom att knyta problemen till 
vardagserfarenheter, utmanar de studerande att tänka i termer av principer 
och dessas tillämpningar på verkliga problem. Den typen av undervisning, 
menar hon, saknas i amerikanska skolor och lärare tränas oftare i att se 
strukturer än principer och memorera snarare än att tänka kritiskt. Hon 
hänvisar till forskare som funnit att gymnasieungdomar i både USA och 
Tyskland under sin studietid anser att samhällsundervisning är det minst 
användbara ämnet (Sigel, 1979, s. 62). För att ändra på detta förordar Sigel 
en provokativ undervisning, där de studerande uppmuntras att kritisera och 
inte enbart lovorda rådande förhållanden samt att undersöka dem i ljuset av 
demokratiska idéer. De studenter som får möjlighet att ta del av sådan 
undervisning, lämnar skolan med en större förståelse för demokrati, menar 
hon. ”Democracy as a concept is comprehensible. Good teaching can make 
it so” (Sigel, 1979, s. 63). 
 
John Patrick, ledare för The Social Studies Development Center i USA, 
presenterar en rapport där han resonerar kring och drar slutsatser utifrån 
andra forskares studier om demokratiuppfattningar och 
medborgarundervisning (Patrick, 1988).8 Han menar att social studies i 
skolorna på ett grundläggande sätt bidrar till de studerandes kunskaper om 
värderingar och beteenden som associeras med amerikanskt styrelseskick, 
lagstiftning, politik och medborgarskap. Han påpekar dock att den 
undervisning som sker i gymnasieskolornas standardkurser vad gäller detta 
innehåll inte har någon större inverkan på de studerandes 
medborgerliga/samhälleliga (civic) attityder och värderingar. För att främja 
en utveckling av demokratiska attityder och värden hos 
gymnasieungdomar, menar han att det krävs analyser och diskussioner av 
samhällsfrågor och att detta måste ske i ett stödjande klassrumsklimat 
(Patrick, 1988). 
 

                                           
8 Trots att Patrick inte lägger fram någon egen empirisk forskning i denna rapport har jag valt att 
presentera hans tankar här eftersom de bygger på andras omfattande empiriska forskning. 
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Vidare konstaterar han att den formella läroplans- och klassrums-
undervisningen visat sig ha ingen eller liten effekt på amerikanernas 
politiska deltagande. Longitudinella studier visar snarare att 
socioekonomisk status, och de värderingar, attityder och möjligheter som 
denna status medför, är direkt kopplat till aktiviteter som röstning i 
allmänna val och deltagande i politiska organisationer (Patrick, 1988, s. 
10). Det kan nämnas att den svenska delen av IEA-studien som omfattade 
gymnasieungdomar kom fram till samma resultat (Skolverket, 2003b). 
 
Patrick konstaterar också att hälften av de amerikanska ungdomarna slutar 
gymnasiet med en ytlig kunskap om och ett ytligt engagemang i 
huvudinnehållet i medborgerliga värden/rättigheter (civic values). 
Ungdomar och vuxna verkar sakna kunskap om ”the Bill of Rights”. Den 
allmänna attityden till dessa fri- och rättigheter är positiv men stödet för 
dem minskar markant när de skall tillämpas på impopulära individer och 
minoritetsgrupper (Patrick, 1988, s. 10). Att effekterna av skolunder-
visningen inte blir större menar Patrik beror på både ämnesinnehåll och 
pedagogik. Här ser han en utmaning för lärare i samhällskunskap. Själv 
förordar han en nära koppling mellan de formella skolprogrammen och det 
lokala samhället, där de studerande i praktiken kan konfronteras med 
frågeställningar och problem som rör demokratiska värden. Vad jag kan se 
förordar både Patrick och Sigel en form av ”konfrontationsundervisning” 
för att ungdomarna skall få en bättre förståelse för 
medborgerliga/demokratiska värden. Sigel uppmanar dock på ett tydligare 
sätt att undersöka dessa värden/värderingar i ljuset av demokratiska 
principer. 
 
Det jag särskilt uppmärksammar är att Patrick, med stöd av andra forskare, 
menar att den formella läroplans- och klassrumsundervisningen inte haft 
någon större inverkan på amerikaners politiska deltagande. De kunskaper 
om amerikanskt styrelseskick, lagstiftning och politik som ungdomarna får 
i gymnasieskolan, visar sig heller inte ha någon större inverkan på deras 
värderingar och attityder till medborgare och samhälle. De amerikanska 
studier som Patrick refererar till är gjorda på 1980-talet och går inte att 
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direkt överföra till svenska förhållanden. De kan dock tjäna som en 
påminnelse om att ungdomars värderingar och politiska deltagande inte 
automatiskt påverkas av genomgångna kurser där man följt den formella 
läroplanen. Den utmaning som följer av Patricks konstaterande gäller både 
lärarutbildning och lärare på gymnasieskolor. 
 
Samhällsorienterande kunskap är nödvändig, men inte tillräcklig, för att 
skapa demokratiska medborgare. Den slutsatsen drar forskarna av en stor 
internationell studie9 där bland annat gymnasieungdomars föreställningar 
om demokrati kartlagts (Torney-Purta, et al., 1999). Forskare i de 24 
deltagande länderna hävdade att tonvikten i samhällsundervisningen till 
största delen lades på läroböcker och formella läroplaner som gav eleverna 
en positiv syn på demokratiska institutioner och processer, medan den 
lämnade andra frågor obesvarade. En sådan fråga var om ungdomarna 
förstod på vilket sätt demokratin kan hotas eller stärkas. I en andra fas av 
studien undersöktes just dessa frågor samt frågan om huruvida det fanns 
någon samstämmighet mellan ungdomar i olika länder om vad som ansågs 
bra respektive dåligt för demokrati (Amadeo, et al., 2002). 
 
Ungdomarna fick i en enkät ta ställning till 25 olika påståenden och på en 
fyrgradig skala markera vad de ansåg vara mycket bra, bra, dåligt eller 
mycket dåligt för demokratin.10 Resultaten visade att ungdomarna verkade 
ha en ganska klar uppfattning av demokratins grunder, inklusive de faktorer 
som sannolikt stärker eller försvagar den, och samstämmigheten mellan 
länderna var god (Amadeo, et al., 2002). Ungdomarnas föreställningar om 
vad som kännetecknar en god medborgare innebar att denne skall lyda 
lagen, använda sin rösträtt och följa med i politiska frågor. 
 
Den svenska studie som ingår i IEA-studien undersökte 
gymnasieungdomars kunskaper, attityder, värderingar och engagemang 

                                           
9 IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Civic Education 
Project. 
10Exempel på frågor i enkäten: Är det bra eller dåligt för demokratin när medborgarna har rätt att fritt 
välja politiska ledare? Är det bra eller dåligt för demokratin när ett företag äger alla nyhetstidningar? 
Frågor och resultat finns redovisade i (Amadeo, et al., 2002, s. 78). 
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inom området demokrati- och samhällsfrågor (Skolverket, 2003b). Ett stort 
antal gymnasieelever (2678) i årskurs 3, fördelade på 88 skolor, deltog i 
studien som genomfördes år 2000. 
 
Resultatet visar att gymnasieungdomarna beskriver en bild av demokrati 
som i stort överensstämmer med den situation med fria val, yttrande- och 
demonstrationsfrihet samt politiska och sociala rättigheter, som i dag råder 
i Sverige. Ungdomar har en tilltro till demokratiska institutioner, 
medborgaraktiviteter och politiska debatter. I enkätfrågor som handlar om 
hur en ”god medborgare” skall vara ansåg en majoritet av ungdomarna att 
det var viktigt att denne röstar vid val och även följer med i den politiska 
debatten, aktiverar sig för att skydda miljön samt hjälper andra människor i 
samhället.11 Här, liksom för de internationella studierna, gäller att man bör 
vara införstådd med att elever lätt kan instämma i något som i största 
allmänhet anses gott och önskvärt och att resultaten skall ses i ljuset av 
detta. 
 
De variationer i kunskaper om och inställning till demokrati och politiskt 
deltagande som studien visar, menar forskarna kan förklaras av 
socioekonomiska faktorer. Ungdomar som kommer från hem med 
högutbildade föräldrar, med fler böcker i hemmet och som går på 
studieförberedande gymnasieprogram visar större kunskaper om, tilltro till 
och engagemang för demokrati än de ungdomar som har föräldrar med 
lägre utbildning, färre böcker i hemmet och går på yrkesförberedande 
gymnasieprogram. De senare uppvisar ett svagare stöd och en svagare 
förståelse för demokratin och har en mer passiv inställning till 
medborgarskapet.  
 
Forskarna drar slutsatsen att ”En mer deltagarinriktad demokrati med 
aktiva, kritiska medborgare, som både röstar och är föreningsaktiva, står 
mot en representativ demokrati kännetecknad av en större grad av 
passivitet och till och med en icke ifrågasättande auktoritetstro i vissa 

                                           
11 Frågorna hade definierats av forskarna och eleverna hade att ta ställning till dem genom att markera på 
en femgradig skala om de tyckte påståendet var ’Mycket viktigt’, och Ganska viktigt’; ’Inte särskilt 
viktigt’, och ’Inte viktigt alls’ samt ’Vet ej’ (Skolverket, 2003b, s. 96). 
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grupper”. Slutkommentaren är att ”demokrati kräver kunniga medborgare. 
Kunniga elever är mer demokratiska elever” (Skolverket, 2003b, s. 104). 
 
Resultatet väcker frågor om hur demokrati definieras i undersökningen. Ses 
demokrati som ett mått på engagemang och aktivitet? Är en representativ 
demokrati mindre demokratisk än en mer deltagarinriktad demokrati? Om 
förståelse för demokrati har att göra med graden av utbildning, vilken i sin 
tur är beroende av socioekonomiska faktorer, finns här en utmaning för 
lärarutbildning och inte minst för de gymnasielärare som undervisar på 
yrkesförberedande gymnasieprogram. Vilka kunskaper skall förmedlas? En 
representativ respektive en mer deltagarinriktad (direkt) demokrati 
fokuserar på delvis olika kunskaper, något som jag närmare diskuterar i 
teorikapitlet (s. 53). 
 
Vad gäller forskning om gymnasieelevers demokratiuppfattningar vill jag 
slutligen nämna en mindre, fenomenografisk, studie som gjordes av några 
lärarkandidater i mitten av 1980-talet inom ramen för didaktiska studier om 
hur olika samhälleliga fenomen uppfattas (Dahlgren & Vernersson, 1987). I 
djupintervjuer med 20 gymnasieelever ställdes frågan ”Vad innebär 
begreppet demokrati för dig?” Analysen av intervjuerna resulterade i fyra 
kategorier. I kategori A fanns en kärna av demokratins innebörd (folkvilja, 
folkstyre) och dess viktigaste förutsättningar (till exempel fria val, tryck- 
och åsiktsfrihet). I kategori B fanns enbart något om demokratins innebörd, 
i C återfanns mer opreciserade svar och i kategori D blev svaret ”vet ej”. 
Det samlade resultatet visar att de flesta svaren12 hamnade i kategorier som 
pekade på en oreflekterad innebörd i demokratibegreppet.  
 
Undersökningen, som gjordes för drygt 15 år sedan, är liten. För de 
lärarkandidater i samhällskunskap som genomförde studien väckte den 
emellertid frågor om demokratiundervisningens innehåll. Även denna 
studie visar att elever uttrycker sig vagt och använder slagord och 
nyckelord och att det är en minoritet av eleverna som har något 
substantiellt att säga om demokrati. Dahlgren och Vernersson 

                                           
12 Kategori A 4 elever, B 4 elever, C 7 elever och D 5 elever (Dahlgren & Vernersson, 1987, s. 47). 
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sammanställde och bearbetade denna och andra fenomenografiska studier 
som lärarkandidaterna gjorde. De påpekar att lärarkandidaterna, genom att 
göra undersökningarna, blivit medvetna om att det finns en kvalitativ 
variation vad gäller uppfattningar om bland annat demokrati. Att förstå 
skillnader i tänkande menar de vara grunden för lärares eget handlande 
(Dahlgren & Vernersson, 1987, s. 62). 
 

Blivande lärares föreställningar om demokrati/demokratiskt 
medborgarskap 
Forskning om blivande lärares uppfattningar av demokrati är mycket 
sparsam. I en relativt ny amerikansk studie har Todd Dinkelman13 (1999) 
undersökt blivande lärares uppfattningar av demokratiskt medborgarskap. 
Dinkelman grundar sin undersökning på antagandet att förståelsen av 
komplexiteten av värderingar och uppfattningar som de blivande lärarna 
har kan bidra till mer effektiva försök att påverka utvecklingen av 
undervisningen, både vid gymnasieskolor och i lärarutbildning.  
 
Dinkelmans syfte var att undersöka i vilken utsträckning blivande 
samhällslärares föreställningar om demokratiskt medborgarskap utvecklas i 
deras personliga teorier om undervisning. Blir deras uppfattningar av 
demokratiskt medborgarskap mer än idéer? Omsätts de i undervisningen 
och i så fall hur sker det? Även om tyngdpunkten ligger på ”demokratiskt 
medborgarskap” uppmanades deltagarna av Dinkelman att fundera över sin 
demokratisyn eller sina demokratiska ideal. 
 
I undersökningen följde Dinkelman fem blivande samhällslärare under 
deras sista utbildningsår. Datainsamlingen skedde i form av intervjuer 
under den första terminens teoretiska studier. Under den andra terminen 
observerades de blivande lärarna under sin praktik samt vid seminarier. De 

                                           
13 Dinkelman finns inom fältet för forskning om undervisning och lärares reflektioner över sin 
undervisning. Undersökningen om blivande lärares uppfattningar av demokratiskt medborgarskap 
presenterades i form av ett paper vid den årliga konferensen för ”The American Education Research 
Association”, April 1999.  
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skrivna arbeten som de producerade under de två terminerna, bland annat 
lektionsplaneringar, fanns också med som data.  
 
Resultatet visar att de blivande samhällslärarna gav uttryck för en mer eller 
mindre utvecklad syn på demokratiskt medborgarskap och att detta 
återspeglades i deras undervisning. De två deltagare som visade en mer 
utvecklad förståelse för demokrati hade en mer uttalad vilja att påverka och 
förändra samhället. De arbetade för att eleverna aktivt skulle delta i en 
undervisning som präglades av öppenhet  
 
De övriga tre blivande lärarna ansåg att demokratiidealen var perifera, 
något som också speglades i deras undervisning. Någon sade sig till 
exempel inte ha tid att reflektera över innebörder. De tre menade sig ha 
fullt upp med att försöka undervisa och använde därvid lärobokens 
innehåll. Dinkelman fann att det demokratiska idealet delvis var 
främmande för dem och att det inte passade in i deras ursprungliga 
värderingar. Enligt Dinkelman stämmer resultaten överens med vad andra 
forskare har funnit (Dinkelman, 1999, s. 30). I slutet av utbildningen visade 
dock de blivande lärarna, bland annat under påverkan av handledare, 
engagemang för en undervisning som ställde eleven i centrum och de 
uttalade en önskan att eleverna skulle ta aktiv del i läroprocessen. 
 
Undersökningen med de fem blivande samhällslärarna visar på den 
utmaning lärarutbildningar står inför, att utveckla blivande lärares 
demokratiuppfattningar och att översätta dem till undervisningssituationer. 
De lärarkandidater som inte hade utvecklat någon större förståelse för 
demokrati visade sig också ha problem med undervisningen. Deras tid och 
kraft gick åt till att försöka undervisa, och reflektioner över innebörder 
uteblev. Därmed blev de också beroende av läroboken och de koncept som 
den presenterade. I slutet av utbildningen hade dock en förändring skett i 
deras uppfattningar, som innebar en mer elevcentrerad inställning. Man kan 
också se det som att lärarnas uppfattningar visar sig ha större betydelse för 
undervisningens form och innehåll än vad läroplaner och kursplaner har. 
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Dinkelmans studie visar att blivande lärare under utbildningen utvecklar 
begrepp och förhållningssätt vilka har relevans för deras pågående 
utveckling av olika sätt att se på och genomföra sin undervisning. 
 
Jag finner Dinkelmans studie intressant och relevant för min forskning. 
Uppfattningar av demokrati och demokratiskt medborgarskap menar jag 
delvis överlappar varandra. Demokrati kan dels ses som ett sätt att fatta 
beslut på, dels som grundläggande värden (se teorikapitlet s. 58-67). 
Demokratiskt medborgarskap menar jag mer betecknar de inlärda 
beteenden eller ”egenskaper” hos medborgarna vilka är av betydelse för att 
de skall kunna forma och delta i en demokrati. Uppfattningen av ett 
demokratiskt medborgarskap är alltså delvis beroende av hur man 
definierar demokrati. Mitt bidrag till detta forskningsfält blir att klarlägga 
hur blivande lärare uppfattar demokrati och vilka förutsättningar eller 
villkor de menar krävs för denna demokrati.  
 

Verksamma lärares föreställningar om demokrati 
De kanadensiska forskarna Dwight Boyd och Mary Louise Arnold (Boyd 
& Arnold, 2000) visar att lärares uppfattningar av målen med 
undervisningen har att göra med deras sätt att bearbeta en fråga. Forskarna 
genomförde en kvalitativ studie i syfte att försöka förstå hur nyblivna lärare 
arbetade med värdefrågor, och då främst frågor om antirasistisk påverkan. 
De menar att alla undervisningsmål, exempelvis vad gäller antirasism, finns 
uttryckta i utbildningsprogram, men att det blir svårigheter med 
genomförandet när det finns ett gap mellan de definierade målen och 
lärarnas olika tolkningar av dem. De 20 nyutexaminerade lärare som deltog 
i undersökningen intervjuades individuellt samt fick fylla i en enkät och 
besvara ett frågeformulär. Studien hade sin utgångspunkt i tre etiska 
perspektiv på det goda som utbildningen skall ge och till vem det skall ges. 
De tre perspektiven hade tidigare arbetats fram av Boyd.14 Han fann att 

                                           
14 De tre perspektiven utarbetades av Boyd i en studie som han genomförde med studerande i en kurs i 
undervisningsfilosofi vid Ontario Institute for Studies in Education 1994 (Boyd & Arnold, 2000, s. 24). 
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lärare ofta använder sig av något av dessa perspektiv när de motiverar sina 
uppfattningar. 
 
Det första perspektivet utgår från det personliga välbefinnandet – det 
individuella perspektivet. Utbildningen skall utifrån detta bidra till elevens 
självförverkligande. De kognitiva och sociala förmågorna skall utvecklas.  
 
Det andra perspektivet utgår från det sociala samspelets väl – det 
interpersonella perspektivet. Utbildningen inriktas på kvalitén på 
interaktioner mellan individer. Vikten av att eleverna respekterar varandra, 
att de kan samarbeta och att de är toleranta mot varandra betonas. 
 
Det tredje perspektivet handlar om förhållandet mellan sociala grupper – 
det politiska perspektivet. Det fokuserar på de sociala grupper där 
individerna finns och det samspel som sker mellan grupperna. 
 
Målen för den antirasistiska undervisningen blev olika för lärarna beroende 
på vilket av de tre ovanstående perspektiven de hade. De som utgick från 
det individuella perspektivet fick svårt att uppfylla de politiska och 
moraliska målen med undervisningen. Deras uppfattning innebar att fokus 
skulle ligga på elevens framgång och självförverkligande och då var det fel 
att komma med pekpinnar och tala om vad som var rätt eller fel inställning. 
Det andra perspektivet poängterar interaktionen mellan individer i syfte att 
bidra till ett fungerande samhälle där individer behandlas lika och där alla 
får del av samhällets goda. I undervisningen betonas då att olikheter är 
något bra och genom att eleverna utvecklar tolerans och respekt för 
varandra skall negativa attityder mellan dem motarbetas. Det tredje, 
politiska perspektivet, fokuserar inte bara på individer och interpersonella 
relationer utan också på samhällets strukturer. Hur är det samhälle 
uppbyggt som skapar förtryck av individer och grupper? 
 
Resultatet av Boyds och Arnolds studie har stor betydelse då det visar att 
lärares uppfattningar av värdefrågor får följder för den undervisning de 
bedriver. Lärarna tolkar och formar innehållet efter sina uppfattningar och 
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studien som handlar om värdefrågor – med exemplet undervisning om 
antirasistisk påverkan – hör hemma inom mitt forskningsfält. 
 
En svensk studie om lärares syn på demokrati presenterar Britta Wikman i 
sin licentiatuppsats (Wikman, 2003). Hon har intervjuat fyra 
samhällskunskapslärare på olika gymnasieskolor och de ger sina bilder av 
demokrati. Dessa analyseras sedan i förhållande till berättelser ur deras 
livshistorier och undervisning. De resultat jag finner vara av intresse 
handlar om lärarnas demokratisyn och hur den får eller inte får genomslag i 
klassrummet.  
 
Det dominerande inslaget i lärarnas demokratiuppfattning är betydelsen av 
att kunna göra sin röst hörd, något som de anser har blivit allt svårare med 
åren. Att i en demokrati få delta i det offentliga rummet handlar för dem 
om ”… att som individ synliggöra hur politiska beslut får konsekvenser 
ända ned på gräsrotsnivå (Stefan)”, ”… att som enskild individ, i rollen som 
medborgare, få göra självständiga livsval, oavsett om de hamnar i kollision 
med förväntningar från statsmakten om ett aktivt politiskt deltagande. 
(Nils)”, ”… möjlighet att påverka den politiska beslutsprocessen. 
(Elisabeth)” och ”Det är i det lilla samhället som demokratin kan stärkas – i 
samvaron med eleverna… (Sofia)” (Wikman, 2003, s. 103). 
 
När Wikman redovisar hur lärarna ser på det faktiska elevinflytandet blir 
bilden en annan. Resultaten visar att elevinflytandet, framför allt vad gäller 
innehållsfrågor, begränsas av lärarna utifrån olika argument. Stefan menar 
att det är svårt för eleverna att välja mellan olika moment eftersom de inte 
känner till alla begrepp som läroboken använder. Nils säger att 
medbestämmande inte handlar om undervisningens innehåll av demokrati, 
utan att det mer är en arbetsfördelningsfråga. Elisabeth framhåller att 
eleverna tänker mest på betygen och därför inte är så intresserade av att 
vara med och bestämma. Sofia slutligen säger att det är hennes sak att 
känna in elevernas mognad och vad de klarar av att studera och därför blir 
det hon som bestämmer (Wikman, 2003, s. 109). 
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I sina resultat visar Wikman att de fyra lärarna på olika sätt uttrycker 
svårigheter med demokratiundervisningen. I enlighet med sitt syfte 
relaterar hon deras demokratiuppfattningar till deras livsberättelser och 
undervisning. Ur mitt perspektiv vill jag lyfta fram att Wikman i sina 
resultat visar att lärarnas demokratiuppfattningar (som dialog, deltagande, 
möjlighet att påverka och förändra) inte stämmer med hur de själva 
bedriver sin undervisning. Möjligheten för eleverna att påverka innehållet i 
undervisningen begränsades eller underkändes av lärarna med olika 
motiveringar.   
 
Det kan nämnas att lärarna förutom deltagande framhåller att 
demokratiundervisningen skall innehålla formella inslag som statsskick, 
kommunens styrelse och partier. En av lärarna säger att eleverna skall ”lära 
sig vad en demokrati är” och syftar då på statsskick. Den nyutexaminerade 
läraren säger att lärobokens innehåll styr. I den studie som Dinkelman 
gjorde visade han att blivande lärare som var osäkra på sin 
demokratiuppfattning också styrdes av läroboken. Detta gör att jag 
avslutningsvis i denna forskningsöversikt presenterar något från aktuell 
forskning om svenska läroböckers innehåll. 
 

Svenska läroböckers framställning av demokrati 
I nationella utvärderingar visas att demokratiundervisning i svenska skolor 
till väsentlig del styrs av läroböcker i samhällskunskap (Svingby, et al., 
1990; Svingby, 1993). Vid övergången till den mål- och resultatstyrda 
skolan uttryckte regeringen att kursplanerna skulle innehålla ”syfte och mål 
samt de kunskaper eleverna skall ha fått genom undervisningen”. Alltför 
abstrakta kursplaner skulle medföra att läromedelsförfattarna i för hög grad 
skulle styra innehållet och det var inte regeringens mening 
(Prop.1992/93:250, s. 44). Vad säger då läroböckerna om demokrati? 
Staffan Selander (1998) finner i sin genomgång av läroböcker skrivna efter 
1994 att de inte ger eleverna verktyg att analysera och reflektera kring 
begreppet demokrati. Han konstaterar att undervisningen blir ett instrument 
för att bevara den svenska demokratimodellen.  
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Agneta Bronäs (2000) har studerat hur demokrati framställs i svenska 
samhällskunskapsböcker för gymnasieskolan under andra hälften av 1900-
talet.15 Hon visar att innehållet i stor utsträckning består av faktakunskaper 
om statens uppbyggnad och organisation under det att demokratibegreppet 
och de politiska idealen får mindre utrymme. Hon finner att demokrati 
beskrivs som en beslutsmetod, där harmoni och samförstånd betonas.  
 
För att kunna förstå och analysera de bilder av demokrati som framträder i 
läroböckerna har Bronäs skapat några demokratimodeller som används som 
ett analysraster: Beslutsmetodens demokrat – ser demokrati som en 
beslutsmetod baserad på en majoritetsprincip. Frihetens demokrat – ser 
demokrati som mycket centralt och resultatet blir ett pluralistiskt samhälle. 
Gemenskapens demokrati – ser gemenskap och jämlikhet som centrala 
värden (Bronäs, 2000, s. 17-21). 
 
När västerländsk demokrat skildras sker det med utgångspunkt från den 
svenska modellen. Enligt styrdokumenten, säger Bronäs, skall Sverige 
respektera andra länder och kulturer. De bilder av demokrati som 
läroböckerna målar upp finner hon emellertid kolliderar med de bilder som 
styrdokumenten ger:  
 

Det som beskrivs i läroböckerna är förvisso också en officiell bild av demokrati, 
men en bild som delvis kolliderar med den officiella bild som finns i skolans 
styrdokument. Så sägs det till exempel i läroplaner och i media att Sverige 
respekterar andra länder och kulturer samt alla människors lika värde. I 
läroböckerna framstår det dock som om Sverige och den svenska 
demokratimodellen framhävs på bekostnad av andra länder och deras 
demokratimodeller. (Bronäs, 2000, s. 223) 

 
Frågan är om man inte kan respektera andra länders kulturer och samtidigt 
vara kritisk mot deras politiska regimer? Skall alla kulturella företeelser 
respekteras? Skall vi till exempel ha förståelse för och respektera 
könsstympning? Är det så att läroböckerna inte gör en klar distinktion 

                                           
15 Avhandlingen omfattar en jämförelse av demokratibilder i tyska och svenska samhällskunskapsböcker 
för gymnasiet, men här tar jag enbart upp de svenska. 
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mellan förståelse för länders kulturer och länders styrelseskick? I 
läroplanen står att skolan skall sträva mot att varje elev ”förstår och 
respekterar andra folk och kulturer” samt att varje elev ”utifrån kunskap om 
demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 13-14). En 
pedagogisk finess i undervisningen är att anlägga ett jämförande 
perspektiv, vilket också påpekas i läroplan och kursplaner.  
 
Att Sverige i samhällskunskapsläroböcker på gymnasiet framställs som en 
demokratisk förebild framkom också i en tidigare studie, vilken gjordes på 
uppdrag av SIL (Statens institut för läromedel). Syftet med den studien var 
att undersöka om det fanns rasism och främlingsfientlighet i läroböcker 
utgivna på 1980-talet.16 Utan att gå in på problemet om det förekommer 
rasism eller inte, vill jag uppmärksamma att forskarna bland annat 
undersökte teman som behandlade frågor om vad demokrati är och hur det 
svenska statsskicket fungerar i förhållande till andra länders. De 
konstaterade att Sverige är ”nästan undantagslöst måttstocken mot vilken 
alla andra länder mäts och bedöms” (Selander, et al., 1990, s. 42). 
 
Bronäs menar att den kunskapssyn som läroböckerna förmedlar, bland 
annat om demokrati, går ut på att det finns en enda objektiv och saklig 
kunskap och att eleverna passivt skall lära sig denna. Samtidigt talar texten 
i läroboken om vikten att ha ett kritiskt förhållningssätt. Arbetsuppgifter 
som uppmanar till resonerande och reflekterande är relativt sällsynta, även 
om lärobokstexterna ger möjlighet till detta: 
 

Det ges dock inte många tillfällen för eleverna att få göra egna bedömningar av 
olika politiska frågor och värdera konsekvenser av olika ställningstaganden […] 
Den diskussionen blir helt avhängigt av vad som händer i klassrummet och hur 
undervisningen i övrigt läggs upp. (Bronäs, 2000, s. 243-244) 

 

                                           
16 De läroböcker i religion, samhällskunskap och historia som undersöktes omfattade skolans alla stadier 
och tillhandahölls av SIL. Forskarna utgår från att ”SIL tillhandahållit samtliga tillgängliga läroböcker 
aktuella för undersökningen” (Selander, et al., 1990, s. 7). 
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När Bronäs undersökt hur läroböckerna framställer innehållet i demokrati 
har hon gjort en periodindelning: 1950-67, 1968-75, 1976-89 och 1990-
99.17 Mitt intresse inriktas på de två sista perioderna eftersom läroplanerna 
Lgy 70 och Lpf 94 gällde under denna tid och de flesta nu verksamma 
lärare har utbildats efter dem. För perioden 1976-89 är det övergripande 
temat den autonoma medborgaren. Medborgaren sågs som en aktiv 
deltagare i politiska och dagliga frågor. Demokratin och 
demokratibegreppet beskrevs som både en beslutsform och en livsform. 
För perioden 1990-99 är det beslutsprocessen i sig som fokuseras. 
Medborgaren förväntas vara aktiv och engagerad, men engagemanget skall 
grunda sig på kunskap om samhället och de politiska spelreglerna. 
Valdeltagandet betonas och den indirekta demokratin lyfts fram. Bronäs 
säger att:  
 

Den form av deltagande och inflytande som texterna både argumenterar för och 
slår fast är sålunda valdeltagande. Samtliga läroböcker framhäver valens 
betydelse, oftast på ett övertalande och fastslående sätt. (Bronäs, 2000, s. 208) 

 
Här finns en diskrepans mellan styrdokumenten som betonar demokratins 
värden och läroböckerna som fokuserar på demokratin som beslutsprocess. 
Avsnitten om statsskick och demokrati i läroböckerna skrivs sällan om 
menar Bronäs och pekar på att det även finns en viss eftersläpning när nya 
läroböcker skrivs.  
 
Avslutningsvis vill jag visa på en diskussionsuppgift som förekommer i 
olika versioner i samhällskunskapsläroböcker från år 2000 och framåt, där 
jag menar att lärarens kunskaper och demokratiuppfattning är av betydelse 
för att diskussionen i klassrummet inte enbart skall bli ett ”tyckande”. 
Uppgiften lyder: 
 

Ibland blir människor rasande och tar till olagliga metoder – i strid med 
demokratiskt fattade beslut. Ungdomar ockuperar rivningshotade hyreshus för 
att protestera mot bostadsbrist eller höga hyror. Greenpeaceaktivister hindrar 

                                           
17 Tidsperioderna har Bronäs skapat efter genomläsningar av samtliga samhällskunskapsböcker och 
indelningen baserar sig på övergripande teman som hon funnit samt vissa konfliktområden. 
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fartyg från att dumpa skadligt avfall i havet. Vapenvägrare (s k plog-billare) 
försöker sabotera tillverkningen av stridsflygplan och annan militär utrustning. 
Hur skall den västerländska demokratin agera i sådana fall? Låta polisen slå till 
och domstolarna döma ut stränga straff? Eller? (Bengtsson, 2001, s. A 47)  

 
För att vända och vrida på problemet krävs till exempel kunskaper om olika 
sätt att fatta demokratiska beslut, om vilka fri- och rättigheter medborgarna 
har, om vad lagstiftningen säger, om vilka alternativ till påverkan som 
finns, samt en medvetenhet om att det finns olika meningar om av vad som 
är ”demokratiskt”.   
 

Vad har forskningen visat? 
Vad har då forskning om gymnasieungdomars, blivande och verksamma 
lärares demokratiuppfattningar visat? Och hur ser svenska läroböckers 
framställning av demokrati ut? De undersökningar som gjorts om 
gymnasieungdomars demokratiuppfattningar med hjälp av intervjuer visar 
på vaga och osammanhängande svar från respondenterna (May, 1980). 
Svaren handlar om att ordet demokrati är välbekant och ofta associeras med 
ett annat begrepp, till exempel folkstyre eller individuella friheter (Sigel, 
1979). 
 
Undersökningar har pekat på att studerande som visat förståelse av 
demokrati också har lättare att applicera demokratiska lösningar på 
politiska problem. Enbart kunskap om styrelseskick och lagstiftning tycks 
inte ha någon större inverkan på de studerandes demokratiska attityder och 
värden (Amadeo, et al., 2002). Formell klassundervisning utifrån 
läroplaner/kursplaner visade sig ha liten eller ingen effekt på amerikaners 
politiska deltagande (Patrick,1988, s.10). Slutligen har studier visat att 
samhällsorienterande kunskap är viktig, men inte tillräcklig, för att 
ungdomar skall bli kompetenta medborgare (Torney-Purta, et al., 1999).   
 
Några forskare har hävdat att konfliktaspekten i demokratiundervisningen 
måste föras fram i syfte att eleverna därmed skall få större förståelse för 
demokrati och de dilemman som här finns. Undervisningen, menar man, 
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måste vara provokativ och tillåta att olika uppfattningar diskuteras (Patrick, 
1988; Sigel, 1979).  
 
Vad har då forskningsöversikten visat om blivande och verksamma lärares 
demokratiuppfattningar? För det första att lärares uppfattningar påverkar 
deras undervisning (Boyd & Arnold, 2000). Lärares uppfattning av 
demokrati och demokratiskt medborgarskap, och deras uppfattningar av 
målen med undervisningen, tycks ha betydelse för hur undervisningen 
genomförs. För det andra att lärare med en genomtänkt 
demokratiuppfattning tycks ha lättare att genomföra undervisningen än de 
som var osäkra eller oklara i sin uppfattning. De senare kan bli mer 
beroende av lärobokens framställningar (Dinkelman, 1999). 
 
Genomgången indikerar också att demokratiundervisningen i svenska 
skolor till väsentlig del styrs av läroböcker i samhällskunskap (Svingby, et 
al., 1990; Svingby, 1993). Vad säger då läroböcker i samhällskunskap om 
demokrati? Här framtonar en tämligen entydig bild av demokrati som en 
beslutsmetod där harmoni och samförstånd råder. Sverige framställs som 
en demokratisk förebild, med vilken andra länder jämförs (Selander, et al., 
1990; Bronäs, 2000). Forskning om läroböcker visar också att det finns en 
diskrepans mellan styrdokumenten som betonar demokratins värden och 
läroböcker som fokuserar på demokrati som beslutsprocess (Bronäs, 2000). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenterar jag de perspektiv och teorier som är 
utgångspunkter för min studie. Den del av studien som handlar om att 
klarlägga de studerandes olika demokratiuppfattningar har fenomenografin 
som utgångspunkt. Det innebär att olika demokratiuppfattningar synliggörs, 
men någon förklaring till varför en uppfattning kommer till uttryck 
eftersträvas inte. Däremot kan resultaten diskuteras utifrån de teorier och 
perspektiv som presenteras i detta kapitel. 
 
Kapitlet är indelat i tre avsnitt. I det första avsnittet behandlas teorier om 
hur samhället kan påverka individen och hans/hennes föreställningar om 
demokrati. Här presenteras Jürgen Habermas begrepp ”livsvärld”, 
”systemvärld” och ”kommunikativt handlande”. John Deweys 
demokratiteori belyser betydelsen av kommunikation för att påverka 
samhällsutvecklingen.  
 
Det andra avsnittet handlar om de demokratiteorier, modeller av och 
synsätt på demokrati som de studerande kommer i kontakt med i sina 
statsvetenskapliga studier. Här behandlas Robert Dahls demokratiteori och 
Curt Räftegårds modell av ”demokrati som idé och demokrati som 
verklighet”.   
 
Det tredje avsnittet handlar om didaktik eller den undervisning som 
elever/studerande kan tänkas få vid utbildning i och om demokrati. Det sätt 
på vilket detta sker vid universitet och gymnasieskolor påverkar de 
studerandes föreställningar om demokrati. Jag belyser här några didaktiska 
traditioner. Fokus ligger emellertid på den fenomenografiska didaktiken. 
Avsnittet innehåller också en redogörelse för yt- och djupinlärning 
respektive yt- och djupinriktade studiemönster.  
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Samhället, individen och demokratin 
I detta avsnitt presenteras ett teoretiskt perspektiv som belyser hur 
studerandes föreställningar om demokrati ingår i, påverkas av och 
upprätthålls i en samhällelig kontext.  
 

Livsvärld, systemvärld och kommunikativt handlande 
I Habermas stora samhällsteoretiska bygge finns några begrepp jag vill ta 
hjälp av för att försöka förstå studerandes föreställningar om demokrati. 
Det är begreppen ”livsvärld” och ”systemvärld” samt ”kommunikativt 
handlande”. Med hjälp av de begreppen har jag även för avsikt att diskutera 
tänkbara konsekvenser som de studerandes föreställningar om demokrati 
kan få för demokratiundervisning, den enskilde medborgaren och 
samhället.  
 
En av de bärande idéerna i Habermas teori är att förhållandet mellan livs- 
och systemvärld får konsekvenser för samhället och den enskilda 
människan (Habermas, 1987). Han använder begreppen bland annat för att 
visa hur individen inlemmas i samhället, men också för att förklara varför 
människor kan komma att uppleva ett främlingskap. Livsvärlden betecknar 
enligt Habermas människors vardagliga, konkreta och upplevda liv. Det är 
verkligheten så som människor uppfattar den, en subjektiv och 
intersubjektiv förståelse av olika fenomen. I livsvärlden finns en kultur och 
förståelse som till stora delar tas för given och möjliggör kommunikation 
mellan människor.  
 
Det kommunikativa handlandet sker inom en subjekt-subjekt relation där 
man utgår från en ömsesidig förståelse, det vill säga ett bakgrundsvetande 
som människor inte närmare reflekterar över. Livsvärlden är den 
gemensamma referensramen. Medlet i det kommunikativa handlandet är 
enligt Habermas språket och det ger en möjlighet till kommunikation på 
lika villkor. De punkter, där man upptäcker sig inte ha en gemensam 
förståelse, kan kritiskt diskuteras i syfte att uppnå denna förståelse.  
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Livsvärlden bildar således ramen kring individens liv och genom att utgå 
från förhållanden i livsvärlden, belysa dem, kritiskt granska och resonera 
kring dem, kan individens livsvärld gradvis förändras. Habermas ser det 
kommunikativa handlandet som en förutsättning för att den enskilde 
individen skall integreras i samhället, det vill säga göra samhällets normer 
till sina egna (Habermas, 1987). Den maktlöshet eller främlingskap som 
människor ibland upplever inför det nya de möter, kan minimeras eller 
elimineras genom denna kommunikation (Habermas, 1992a). 
 
Till skillnad från livsvärlden består systemvärlden av helt opersonliga 
relationer. Här finns inte kravet på att förklara och legitimera sina 
handlingar såsom det gör i livsvärlden. Habermas talar om systemvärldens 
och livsvärldens olika rationaliteter, det vill säga de motiv eller drivkrafter 
som finns för handlandet. Livsvärldens rationalitet bygger på det 
kommunikativa handlandet, där målet är att uppnå en ökad förståelse. Det 
handlar då om etik och moral. Systemvärldens rationalitet bygger på andra 
principer. Syftet är här att uppnå effektivitet och framgång och det görs 
genom ett strategiskt handlande. Det innebär till exempel att en person som 
har en avsikt med sitt handlande, beräknar att om han/hon handlar på ett 
visst sätt, kommer den andre att svara med ett önskat beteende. De 
styrmedier som används är pengar (marknaden) och makt 
(administrationen) och människor kan tvingas, skrämmas eller köpas till 
följsamhet (Habermas, 1987). Habermas medger dock att inte heller 
livsvärlden är helt fri från maktrelationer och strategiskt handlande 
(Habermas, 1995, s. 385). Även om han vill se ett större mått av 
kommunikativt handlande (i form av kommunikativ opinionsbildning) 
menar han att det i sig inte kan lösa konflikter eller förverkliga mål, utan att 
det i praktiken måste ske genom en institutionaliserad politisk process 
(Habermas, 1992b). 
 

Systemvärlden koloniserar livsvärlden 

Habermas menar att både livsvärld och systemvärld är ofrånkomliga 
komponenter för vår förståelse av samhällsutvecklingen, men att det ibland 
blir svårt att skilja på dessa två nivåer eftersom samhället blivit alltmer 
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komplext. Han ser det som oroande att systemvärlden med sina styrmedier 
alltmer kommit att kolonisera livsvärlden. Det leder till ett förtingligande 
även av den personliga sfären och till en känsla av främlingskap. Av den 
anledningen önskar han att relationerna mellan livs- och systemvärld i 
dagens samhälle förändras. Ett sätt att minska känslan av främlingskap vore 
att även den opersonliga systemvärlden använder mer av det 
kommunikativa handlandet i försök att närma sig livsvärlden (Habermas, 
1987). 
 
Vad får då denna ”inre kolonisering” för konsekvenser, då makt och 
pengar genomsyrar även människans livsvärld? Habermas ser att olika 
proteströrelser uppstår. Människor försöker sätta gränser för denna 
invasion. Habermas menar att det inte längre är genom partier och 
etablerade organisationer som konflikter kanaliseras, utan det sker 
underifrån och i en utomparlamentarisk ordning. Protesterna gäller inte 
fördelningspolitiska frågor utan försvar av gamla livsmönster. De frågor 
som nu lyfts fram handlar om ”livskvaliteten, jämlikheten, individens 
självförverkligande, medbestämmande och de mänskliga rättigheterna” 
(Habermas, 1992a, s. 285-286). 
 
Anhängarna till den ”gamla politiken” med fördelningspolitiska frågor 
finns enligt Habermas inom grupperna företagare, arbetare och den 
affärsdrivande medelklassen. Den ”nya politikens” anhängare återfinns 
inom den nya medelklassen, vilken består av en yngre generation med 
mycket god utbildning. Proteströrelser eller nya strömningar i Tyskland 
som Habermas ger exempel på är:  
 

[…] anti-kärnkrafts- och miljörörelse, fredsrörelse (här syftas då också på nord- 
och sydkonflikten), medborgarinitiativ, alternativrörelse (som omfattar såväl 
storstäderna, med sina husockupationer och alternativprojekt, som 
landskommunerna), minoriteter (äldregrupper, homosexuella, handikappade 
osv), andligt inriktade rörelser, såväl livshjälpsgrupper och ungdomssekter; 
religiös fundamentalism; skatteproteströrelser, föräldragruppers protester 
rörande skolfrågor, motstånd mot ”modernistiska reformer” och slutligen 
kvinnorörelsen. Därtill kommer rörelser med internationell inriktning som 
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kämpar för regional, språklig, kulturell eller konfessionell självständighet. 
(Habermas, 1992a, s. 286-287) 
 

Systemet (marknaden och administrationen i stat och kommun) är dock 
beroende av livsvärldens lojalitet. Exempel kan tas från utbildningsområdet 
där skolsystem som utformas av statliga myndigheter och politiker, måste – 
för att fungera väl – uppfattas som något gott och bra av föräldrar, elever 
och lärare. Ett numera klassiskt exempel på betydelsen av att förankra 
systemvärldsförändringar i livsvärlden är den så kallade ”Sputnikeffekten” 
(Marton, 1986; Papert, 1993; Arfwedson, 1994; Barber, 1998). På 1960-
talet ändrades de amerikanska läroplanerna då USA gjorde bedömningen 
att man blivit förbisprungen av Sovjetunionen i sitt rymdforskningsprojekt. 
För att göra undervisningen i till exempel matematik bättre och mer 
effektiv utarbetade och genomförde man nya kursplaner och ett nytt 
arbetssätt. Den förändrade undervisningen resulterade emellertid inte i 
förbättrade matematikkunskaper. Papert pekar på förhållandet att barnens 
föräldrar inte förstod fördelarna med ”det nya”. I stället för att förstärka 
”det nya” inför sina barn, förlöjligade de det. Förändringarna i systemet 
saknade förankring i livsvärlden.  
 
Hur skulle då de studerandes situation kunna förstås utifrån system- och 
livsvärldsmodellen? Jag menar att de studerandes livsvärldar kan te sig 
något olika, men enligt Habermas modell har de studerande möjlighet att 
nå förståelse genom att diskutera/kommunicera med varandra. 
Systemvärlden med dess rationalitet, möter de studerande i sin utbildning – 
till exempel i beslut som handlar om hur utbildningen skall utformas och 
bedrivas – där betydelsen av ekonomi och makt/status blir tydlig. De möter 
systemvärlden också i sina teoretiska studier, då samhällsstrukturer 
studeras och de ser att politiska beslut och den förvaltning som skall 
verkställa besluten präglas av expertvälde och abstrakta kalkyler. Deras 
livssituation påverkas av det omgivande samhället med olika politiska 
beslutsnivåer där systemvärldens rationalitet blir uppenbar. Frågan är hur 
de studerande förhåller sig till möjligheterna att påverka det politiska 
handlande som enligt Habermas teori i mycket styrs av ekonomi och 
resultattänkande. Ger den undervisning som de studerande deltar i upphov 
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till nya tankar, vilka kan diskuteras i förhållande till Habermas system- och 
livsvärldsmodell?   
  

Demokrati som livsform 
Om Habermas beskriver och försöker förstå samhällsutvecklingen genom 
sin system- och livsvärldsmodell är Dewey mer pragmatiskt inriktad. Han 
ser kommunikation mellan människor som en förutsättning för demokrati 
och demokrati som något mer än en styrelseform.  
 
Dewey menar att demokrati främst är en livsform; att demokrati är en 
social gemenskap mellan grupper och människor där man bygger vidare på 
delade erfarenheter av gemensamma aktiviteter. För att uppnå denna form 
av demokrati krävs att alla människor får utbildning och att de 
kommunicerar med varandra (Dewey, 1999).18 Utbildning är central för 
Dewey eftersom han ser den som ett medel för förändring och utveckling 
av demokratin. Han visar på något som är ett dilemma för varje generation, 
nämligen å ena sidan en strävan efter att utbilda för att klara den situation 
som råder och å andra sidan ha siktet inställt på framtida förändringar. 
Dewey uttrycker detta så här: 

 
Det är dock stor skillnad mellan en färdighet som inskränker sig till den 
omedelbara uppgiften och en kompetens som vidgats till förståelse av dess 
sociala sammanhang, mellan att vara duktig på att fullfölja andras planer och på 
att utforma egna. (Dewey 1999, s. 370) 

 
Han menar att unga människor skall lära sig vad demokrati innebär, och 
utveckla en färdighet som gör att de kan hantera förändringar och driva en 
utveckling av samhället. Genom att skaffa sig kunskap kan individen se 
klarare och därmed också handla på ett sätt som bidrar till en önskad 
samhällsutveckling. Frågan är vad utbildningen skall innehålla och vem 

                                           
18 John Deweys Demokrati och utbildning utkom 1916, men de tankar han då framförde, känns aktuella 
även i början av 2000-talet. De hänvisningar jag gör till Demokrati och utbildning gäller den svenska 
översättningen från 1999. 



 59

eller vad den skall tjäna? Här ser Dewey en risk i att utbildning blir ett 
medel främst för att trygga samhällets behov av exempelvis teknisk 
kompetens. Han varnar för en utbildning på sådana grunder, eftersom man 
då inte inser vad den enskilde individens utveckling betyder för samhällets 
utveckling.   
 
En annan förutsättning för demokrati är enligt Dewey att människor 
kommunicerar med varandra. För att på bästa sätt utveckla ett demokratiskt 
samhälle krävs att individer från olika grupper samtalar och utbyter åsikter 
med varandra. Genom ömsesidig påverkan växer en mognad och insikt 
fram, som främjar individens aktiva deltagande och ansvar för samhället. 
Dewey utgår således från att individens mognad och ökande insikt leder till 
ett ansvarstagande för samhället och att det i sin tur bidrar till en god 
samhällsutveckling.   
 
Deweys idé om att människor måste mötas och kommunicera med varandra 
i syfte att bryta ned barriärer mellan folk och klasser innebär också att 
människor och grupper måste mötas över gränser. Påverkan från andra 
kulturer och människor menar han måste bli märkbara i människors vardag. 
Det samhälle där människor och grupper slår vakt om sina traditioner och 
inte önskar någon förändring eller förnyelse genom influenser från andra, 
utvecklas heller inte. Dewey säger att: 
 

Varje expansiv era i mänsklighetens historia har sammanfallit med inverkan av 
faktorer som har tenderat att eliminera avståndet mellan folk och klasser som 
varit skilda åt. (Dewey, 1999, s. 126) 
 

Vad jag förstår menar Dewey förutom sociala och kulturella avstånd även 
rumsliga. Han säger att resor och den ekonomiska utvecklingen gjort det 
möjligt för människor att få närmare kontakt och utbyte med varandra. Vi 
vet att denna utveckling formligen exploderat under senare delen av 1900-
talet.  
 
Vad har då Deweys demokratiteori för betydelse för min studie? Hans teori 
ligger inte till grund för mina analyser, men jag kommer att diskutera 
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studiens resultat i förhållande till hans demokratiteori. Jag finner det 
intressant att han ser demokrati som något mer än en beslutsprocess, att 
demokrati främst är en livsform, en social gemenskap där man tillsammans 
utvecklar samhället. En samhällsutveckling, säger han, kräver 
kommunikation mellan människor från olika grupper och kulturer samt en 
utbildning där människor lär sig färdigheter som gör att de kan hantera 
förändringar. Kommer sådana tankar till uttryck bland de studerande?  
 

Sammanfattning och reflektion 
I syfte att bättre förstå de studerandes föreställningar av demokrati har jag i 
detta avsnitt presenterat ett teoretiskt perspektiv. Det illustrerar hur 
studerandes föreställningar om demokrati ingår i, påverkas av och 
upprätthålls i en samhällelig kontext. Detta perspektiv belyses med hjälp av 
Habermas begrepp ”livsvärld”, ”systemvärld” och ”kommunikativt 
handlande” samt Deweys demokratiteori, där demokrati främst ses som en 
livsform. 
 
Med begreppen ”livsvärld” och ”systemvärld” visar Habermas skillnaden 
mellan människors vardagliga, konkreta liv där man utgår från en 
ömsesidig förståelse (livsvärlden) och den opersonliga värld där beslut 
fattas med hjälp av makt och ekonomi (systemvärlden). Det handlar om 
relationer mellan olika nivåer i samhället där systemvärlden allt mer 
kommit att kolonisera livsvärlden. För människor har det inneburit en 
känsla av maktlöshet, vilket bland annat tar sig uttryck i proteströrelser.   
 
Med hjälp av Dewey har jag visat att demokrati kan ses som en livsform; 
en social gemenskap mellan människor där man bygger vidare på delade 
erfarenheter av gemensamma aktiviteter. Kommunikation och åsiktsutbyten 
mellan individer medför enligt Dewey nya impulser och bidrar till en 
demokratisk samhällsutveckling. 
 
Även i Habermas samhällsteori finns ett starkt inslag av det kommunika-
tiva handlandets betydelse för demokrati och samhällsutveckling. 
Människor kommunicerar med varandra, främst genom språket, och de kan 
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därigenom uppnå en gemensam förståelse. Denna kommunikation leder 
också till att individen vidgar sin livsvärld och alltmer inlemmas i 
samhället. Både Dewey och Habermas behandlar således kommunikation, 
men de gör det på olika sätt. Dewey, som pragmatiker, ser 
kommunikationen mellan individer som en förutsättning för 
samhällsbygge, under det att Habermas, som är inriktad på att belysa 
samhällets strukturer och de olika krafter som påverkar 
samhällsutvecklingen, använder kommunikationsbegreppet på ett mer 
övergripande plan. Deras gemensamma grundidé är dock att 
kommunikation är väsentlig för samhällsbygget. 
 
Vad har då Habermas och Deweys teorier för betydelse för min studie? 
Min avsikt är att diskutera studiens resultat i förhållande till dessa teorier. 
Kan möjligen de studerandes uppfattningar förstås utifrån Habermas 
modell (system- och livsvärldsmodellen)? Har innehållet i den 
undervisning som de studerande tagit del av mellan intervjuomgångarna 
gett upphov till nya tankar hos de studerande? Dewey förutsätter att 
människor vill delta i samhällsutvecklingen. Ger de studerande uttryck för 
en vilja att delta i en sådan utveckling? Är det så att de studerande under 
utbildningen har möjlighet att framföra sina meningar genom att delta i 
diskussioner och därigenom få större klarhet i olika frågor? Är 
gymnasieskolor och universitet platser där en kritisk diskussion, om det 
som elever/de studerande inte har en ömsesidig förståelse för, kan äga rum? 
 
Studiens huvudsyfte är att klarlägga de studerandes olika 
demokratiuppfattningar och jag utgår från att innehållet i deras utbildning 
till viss del påverkar deras uppfattningar. Dewey, som ser utbildning som 
ett medel för förändring och utveckling av demokratin, menar att individen 
skall skaffa sig kunskaper för att därigenom kunna bidra till ett bättre 
samhälle. Det kan ses som en balansakt att utbilda unga människor för att 
kunna påverka och förändra samhället, dess styrelseskick och värderingar 
och samtidigt inte rasera systemvärldens funktioner och de värden de 
grundar sig på. Frågan om undervisningens innehåll leder över till nästa 
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avsnitt där jag presenterar demokratiteorier och modeller som de 
studerande förvärvar kunskaper om genom sina statsvetenskapliga studier. 
 

Statsvetenskapliga perspektiv 
I detta avsnitt presenterar jag demokratiteorier, modeller av och synsätt på 
demokrati som de studerande möter i sina statsvetenskapliga studier. 
Inledningsvis introducerar jag en modell av Räftegård som visar skillnaden 
mellan att se demokrati som idé och demokrati som verklighet. Därefter 
behandlas, med hjälp av Dahls demokratiteori, synen på demokrati som en 
beslutsprocess. Avslutningsvis visar jag på några variationer i att se 
demokrati som beslutsprocess där bland annat graden av medborgarnas 
deltagande varierar. 
 

Demokrati som idé och verklighet 
När man skall förstå och förhålla sig till demokrati är det viktigt att först 
göra en distinktion mellan demokrati som idé och demokrati som 
verklighet. Räftegård (1998) presenterar en modell, som tydliggör denna 
distinktion.  
 
 
  Principer 
Demokratins idéer   
  Modeller 
   
  Formella normer 
Demokratins verklighet   
  Verksamma normer 

 

Figur 1 Demokratins analysnivåer. Källa: Räftegård, 1998, s. 39.  

 



 63

Demokratins idéer består av principer och modeller. Principerna är 
överordnade modellerna och ändras som regel mycket sällan. På 
modellnivån beskrivs till exempel institutionella ordningar och samband 
mellan företeelser och fenomen som kan få demokratin att fungera i en 
verklighet. Ett exempel med anknytning till utbildningsområdet skulle 
kunna vara att organisera en pedagogisk modell för studentinflytande, som 
förslagsvis bygger på principen ”en man – en röst”.  
 
Demokratins verklighet består av formella normer och av verksamma 
normer. Med formella normer menas de regler som stadgar hur demokratin 
skall utövas, till exempel våra grundlagar, arbetsmarknadslagar eller 
skollagen. De verksamma normerna visar hur dessa i praktiken tillämpas. 
Räftegård menar att det är de verksamma normerna som avgör graden av 
demokrati i en sammanslutning. ”Det är i slutändan de procedurer som 
tillämpas som skall räknas, inte de som avses eller blott påstås tillämpas” 
(Räftegård, 1998, s. 39).  
 

Demokrati som beslutsprocess 
Ur ett statsvetenskapligt perspektiv ses demokrati i första hand som en 
beslutsprocess. Den amerikanske statsvetaren Robert Dahl, som är central i 
senare decenniers demokratiteoretiska debatt, beskriver detta på ett tydligt 
sätt. Han menar att demokrati betecknar beslutsprocesser som förverkligar 
principen om politisk jämlikhet. Med ”beslutsprocesser” avser han 
konsekvenser av handlingar, som skapar en bindande reglering för en grupp 
personer. När det gäller ”principen om politisk jämlikhet” åsyftas att alla 
människor skall betraktas som jämlika att delta i den politiska processen, 
det vill säga de skall ha samma möjlighet att framföra sina åsikter och alla 
åsikter skall vara lika värda i omröstningen. De medborgare som skall 
regleras skall följaktligen också vara med och fatta beslut om denna 
reglering. Dahl anser inte att det finns några politiska system i dag som är 
fullt demokratiska men det finns de som är på väg att förverkliga 
demokratin. Detta tillstånd kallar han för polyarki (Dahl, 1997). Dahl gör 
således en klar skillnad mellan demokrati som idé och demokrati som 
verklighet. Han markerar denna skillnad genom att använda ordet 
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demokrati för ”demokrati som idé” och ordet polyarki för att beteckna 
”demokrati i verkligheten”. 
 
Dahl anser att följande fem kriterier måste vara uppfyllda för att en stat 
skall kunna kallas för demokratisk. I korthet innebär de (Dahl, 1989, s. 
109-120): 
 
• att alla medborgare skall ha adekvata och lika möjligheter att delta i 

beslutsprocessen  
• att alla medborgare vid det slutliga beslutsfattandet skall ha lika 

möjlighet att uttrycka sitt val och att detta val skall tillmätas samma 
betydelse som de övrigas  

• att varje medborgare skall ha samma möjlighet att sätta sig in i de 
politiska frågorna, vilket dock inte leder till att medborgarna får samma 
förståelse för frågorna. Här är vi olika, men den proceduriella 
möjligheten skall vara lika  

• att medborgarna skall ha kontroll över den politiska agendan 
• att demos (”folket” som skall få vara med och besluta) innefattar alla 

vuxna medlemmar som är underkastade sammanslutningens bindande 
beslut, med två undantag: de personer som är på tillfälligt besök och de 
som bevisligen är mentalt handikappade 

 
Av dessa fem kriterier är det de två första som i strikt mening behandlar 
beslutsprocessen, medan de övriga sträcker sig utanför själva 
beslutssituationen. 
 
Även om många statsvetare i grunden ser demokrati som en beslutsprocess 
upprätthålls inte alltid distinktionen mellan demokrati som beslutsprocess 
och demokrati som livsform. Som exempel kan nämnas att Tingsten (1964) 
och Ross (1967), vilka båda retoriskt hävdar att demokrati är en 
beslutsprocess, inte klart upprätthåller distinktionen. De resonerar till 
exempel om vikten av den personliga friheten och åsiktsbildningen och 
säger att demokratiska värden och medborgerliga friheter inte kan röstas 
bort av en majoritet genom en ”demokratisk beslutsprocess”. Tingsten 
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avslutar sin bok Demokratins problem med orden: ”… att demokratin 
förutsätter personlig självständighet, och att den icke kan motiveras annat 
än som en strävan att frigöra och utveckla personligheten” (Tingsten, 1964, 
s. 159). 
 
Räftegård, som i grunden ser demokrati som en beslutsprocess,19 säger att 
det kan vara fel att helt avgränsa demokrati som livsform från demokrati 
som beslutsprocess (Räftegård, 1998, s. 43). Han poängterar emellertid att 
statsvetare främst arbetar med och tänker kring begreppet demokrati i 
betydelsen beslutsprocess. Det kan ta sig olika uttryck och jag visar 
avslutningsvis på några variationer i att se demokrati som en 
beslutsprocess. Jag har valt att kalla dem för ansvarsdemokratiska, 
deltagardemokratiska respektive radikaldemokratiska synsätt.  
 

Ansvarsdemokratiska, deltagardemokratiska och 
radikaldemokratiska synsätt 

Det finns olika sätt att betrakta demokrati som en beslutsprocess. Några 
individer menar att beslutsfattandet helt bör överlåtas till valda 
representanter, medan andra mer aktivt vill vara med och påverka eller 
direkt delta i besluten. Dessa synsätt säger också något om relationen 
mellan väljaren och den valde. Jag har här kallat dem för 
ansvarsdemokratiska, deltagardemokratiska och radikaldemokratiska 
synsätt – väl medveten om att det finns andra sätt att synliggöra variationer 
av att se demokrati som en beslutsprocess. 
 
Ansvarsdemokratiska synsätt utgår från att medborgarna i allmänna val 
skall välja mellan olika partier och kandidater, men att de därefter inte skall 
blanda sig i det politiska arbetet utan överlåta det till sina valda 
representanter (Holmberg, 1999). Joseph Schumpeter, som stod för denna 
idé, ifrågasätter till och med om medborgarna inte lagstiftningsvägen skulle 
förbjudas att utöva påtryckningar på sina representanter mellan 

                                           
19 Räftegård avgränsar kärnan i begreppet demokrati till fem principer: ”Demokrati är ett styrelsesätt där 
styrelsen är ’av folket’, och där folkets, de enskildas, medverkan är autonom och politiskt jämlik, samt där 
beslutsregeln anger att flertalet bestämmer” (Räftegård, 1998, s. 42).  
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valtillfällena (Schumpeter, 1950, s. 295). Politikerna skall få genomföra det 
de inför valet lovade och medborgarna skall ges möjlighet till 
ansvarsutkrävande, genom att i nästa val inte återvälja en representant man 
är missbelåten med. Detta ansvarsutkrävande blir tydligare i ett 
tvåpartisystem än i ett flerpartisystem där ansvaret, eller regeringsmakten 
genom koalitioner eller hoppande majoriteter, inte klart framgår.  
 
Ansvarsdemokratiska synsätt fokuserar på effektivitet och ledarskap liksom 
på de röstberättigades valdeltagande. Det är genom valet som ledarna får 
sin legitimitet. En annan central tanke är att ledarna besitter en större 
kunskap än medborgarna i allmänhet. Väljarkåren anses ointresserad, vara 
dåligt informerad och ha svårt att överblicka frågorna. Schumpeter är 
mycket bestämd i detta och säger:  
 

The typical citizen drops down to a lower level of mental performance as soon 
as he enters the political field… This will make it still more difficult for him to 
see things in their correct proportions or even to see more than one aspect of one 
thing at a time. (Schumpeter, 1950, s. 262)  

 
Deltagardemokratiska synsätt förespråkar politiskt aktiva medborgare, inte 
bara vid valtillfället, utan också under tiden mellan valen. Här utgår man 
från att medborgarna har tillräcklig kompetens och tillräckligt intresse av 
att delta i politiken. Det finns en önskan och en strävan efter ett stort 
folkligt deltagande (Holmberg, 1999). Demokratiutredningen, som 
presenterade sitt betänkande år 2000, gav sitt stöd för en deltagardemokrati. 
Här betonades att människan är en social varelse som lever i gemenskap 
med andra, och som utvecklas genom att aktivt delta i den politiska 
debatten (SOU 2000:1).  
 
Putnam menar att möjligheten för medborgarna att påverka politiken även 
mellan valen främjar inte bara demokratin, utan ökar också tilliten mellan 
människor (Putnam, 1993). Medborgarna måste fås att se till helheten och 
inte bara till sitt eget intresse. En sådan medborgaranda ligger till grund för 
en fungerande demokrati. I en studie undersökte Putnam hur 
medborgarandan påverkade den demokratiska styrelsen i de regionråd som 
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på 1970-talet inrättades i Italien. Han fann att demokratin fungerade bäst i 
de norra regionerna, vilka sedan lång tid tillbaka präglades av en stark 
medborgaranda. Människor var där engagerade i frivilliga organisationer 
och visade ett aktivt engagemang i lokala angelägenheter. Människor 
strävade efter politisk jämlikhet, var laglydiga och kände förtroende för 
varandra. I de södra regionerna var tillståndet i flera avseenden det 
motsatta. Resultatet menar Putnam visade att ”Democratic government is 
strengthened, not weakened, when it faces a vigorous civil society” 
(Putnam, 1993, s. 182). 
 
Radikaldemokratiska synsätt innebär att man ser deltagandet som direkt 
beslutsfattande och inte som ett sätt att påverka beslutsfattarna. Teorell 
(2003) menar att synen på deltagande som direkt beslutsfattande inte skall 
uppfattas som ett avskaffande av alla representativa institutioner, men 
”utrymmet för direkt deltagande bör vidgas, genom att man skapar nya 
arenor utanför det traditionella representativa systemet – framför allt i 
småskaliga sammanhang” (Teorell, 2003, s. 326). 
 
Som argument för ett direkt deltagande i beslutsfattandet framförs dels att 
enskilda individers intressen aldrig kan skyddas av representanter, utan 
endast kan tillförsäkras om man som myndig medborgare tar besluten i 
egna händer, dels att direkt deltagande är legitimitetsskapande. Det senare 
innebär att individen själv är med och fattar beslut för att det skall 
accepteras. Teorell föreslår att dessa föreställningar prövas i kommande 
studier eftersom tidigare studier om olika påverkansformer handlat om 
varianter av deltagande i betydelsen att försöka påverka beslutsfattarna 
(Teorell, 2003).  
 

Sammanfattning och reflektion  
I detta avsnitt har jag presenterat några statsvetenskapliga perspektiv på 
demokrati. Först introducerades Räftegårds modell som visar skillnaden 
mellan att se demokrati som idé och demokrati som verklighet. Därefter 
presenterades synsätt där demokrati i första hand ses som en 
beslutsprocess. 
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Dahl beskriver att demokrati betecknar beslutsprocesser som förverkligar 
principen om politisk jämlikhet och han ställer upp fem kriterier som måste 
vara uppfyllda för att en sådan beslutsprocess skall kunna äga rum. Kravet 
på att dessa kriterier skall vara uppfyllda får till följd, att man inte enkelt 
kan säga att demokrati är en beslutsprocess där majoriteten avgör vad som 
är rätt eller fel. Enligt hans definition kan man ha nått olika långt på vägen 
mot demokrati. Det innebär att man vid en viss tidpunkt kan ha mer eller 
mindre demokrati. 
 
Jag menar att Dahls demokratiteori kan vara ett verktyg för lärare i 
konkreta undervisningssituationer, till exempel när det gäller att hantera 
diskussioner där elever hävdar att ett majoritetsbeslut skall gälla med 
motiveringen att ”det är ett demokratiskt beslut”. Genom att resonera om 
demokrati som beslutsprocess utifrån Dahls olika kriterier, kan 
demokratibegreppet belysas och få en mer nyanserad innebörd. Detsamma 
gäller Räftegårds demokratimodell. Den kan också bli till hjälp att i 
undervisningssammanhang skilja på om det är demokrati som idé, eller 
demokrati som den tar sig uttryck i verkligheten, som diskuteras. 
 
Det kan här nämnas att jag, för att få en fylligare bild av de studerandes 
uppfattningar av demokrati, också frågat dem om eventuella villkor för 
demokrati. Analysen av dessa utsagor har inte skett utifrån Dahls 
demokratiteori, men jag menar att mina resultat kan diskuteras i förhållande 
till de kriterier som Dahl sätter upp för demokrati. 
 
Avslutningsvis presenterade jag i detta avsnitt tre olika sätt att se demokrati 
som en beslutsprocess. För det första ett ansvarsdemokratiskt synsätt där 
medborgaren i allmänna val väljer sina representanter och helt överlåter 
beslutsfattandet till dem. För det andra ett deltagardemokratiskt synsätt där 
medborgaren har möjlighet att mer aktivt påverka beslut. Slutligen ett 
radikaldemokratiskt synsätt där medborgarna direkt kan delta i beslut. 
Demokrati som beslutsprocess kan naturligtvis beskrivas på många olika 
sätt, men de tre ovannämnda synsätten – där medborgarnas olika grad av 
deltagande tydliggörs – kan i undervisningssammanhang vara en tänkbar 
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utgångspunkt. Därmed har jag beskrivit några av de modeller för och 
definitioner av demokrati som statsvetenskaplig teori kan förväntas bidra 
med i den undervisning som på högskolenivå ges i ämnet. 
 

Didaktiska perspektiv 
Ett syfte med studien har varit att mot bakgrund av undersökningens 
resultat diskutera tänkbara konsekvenser för undervisning i lärarutbildning 
och vid gymnasieskolor. De didaktiska perspektiv som här presenteras 
utgör utgångspunkter för en sådan diskussion.  
 
Till att börja med behandlar jag några didaktiska traditioner, med 
utgångspunkt i frågor om undervisningens innehåll och metod. Därefter 
fokuserar jag på fenomenografin och den fenomenografiska didaktiken. 
Avslutningsvis presenterar jag en del av den fenomenografiska forskning 
som visar relationen mellan variationer i uppfattningar och lärares 
förståelse av innehåll.   
 

Didaktiska traditioner 
Vad avses då med didaktik? Ordet didaktik översätts vanligen med 
undervisningslära. Kansanen menar att didaktik avser ”all vetenskaplig och 
upplyst analys av och reflektion över undervisningens helhet” (Kansanen, 
1997, s. 146). Även om didaktik vanligen leder tankarna till skola och 
lärarutbildning påpekar bland andra Jank och Meyer (1997) att didaktik 
också är giltig i andra sammanhang, till exempel när man skall lära sig köra 
bil eller använda datorer. Deras definition av didaktik är kortfattat: 
”Didaktik = Undervisningens och inlärningens teori och praktik” (Jank & 
Meyer, 1997, s. 18). Själv har jag valt att behandla didaktiska frågor i ett 
skol- och lärarutbildningsperspektiv. 
 
Det var i samband med att skolundervisning och lärarutbildning blev mer 
allmän, som de didaktiska frågorna om undervisningens innehåll och dess 
behandling kom att uppmärksammas (Hopmann & Riquarts, 1995). Än i 
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dag förs resonemang om didaktik som uppdelad i olika fält och i termer av 
allmändidaktik och ämnesdidaktik. Genom den lärarutbildningsreform som 
började gälla 1 juli 2001 har undervisningsfrågor kommit att knytas till ett 
skol- eller universitetsämne. Reformen förutsätter exempelvis ett didaktiskt 
tänkande om ämnesstoffet (Prop.1999/2000:135, s. 11). Ämnesdidaktiken 
har också blivit mer uppmärksammad i svensk forskning och 
forskarutbildning. År 2002 bildades ett nätverk för ämnesdidaktik vid 
universitet och högskolor i Sverige, och den definition av ämnesdidaktik 
man då enades om (inspirerad av Svein Sjöberg), lyder:  

 
Med ämnesdidaktik menar vi överväganden som är knutna till ett ämnes 
situation i skola och utbildning. Alla överväganden, alla problem som upplevs 
som viktiga för den som arbetar med ämnet i undervisningssammanhang. 
(http://www.hig.se/hs/littsv/Natvadid.html) 

 
För att synliggöra den didaktiska processen används vanligen en triangel 
där hörnen utgörs av undervisningens innehåll, eleven och läraren (Maltén, 
2003, s. 12-13). Den vill visa att undervisningsprocessen påverkas av 
relationerna mellan lärare, studerande och innehåll. 
 
          

 

 
 
 
      Lärare                   Studerande  
 
Figur 2. En didaktisk triangel. 
 
För min studie är denna triangel intressant främst med avseende på hur ett 
innehåll uppfattas av de studerande. De lärarstuderande som i min studie 
befinner sig i triangelns högra hörn, kommer inom kort att återfinnas i 
vänstra hörnet (lärarnas position) och de skall då (tillsammans med sina 
elever) utforma undervisningen av demokrati det vill säga både 
undervisningens innehåll och form. 

Innehåll 
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Frågor som vanligen ställs i samband med undervisning är: ”Vad skall den 
innehålla?” ”Hur skall den genomföras?” och ”Varför väljer man ett visst 
innehåll eller en viss metod?”. Enligt Kroksmark (1989) bidrog Herbart i 
början av 1800-talet till en uppdelning av didaktiken i en vad- och en hur-
fråga. Herbart skiljde mellan innehåll och metod,20 där etiken blev grunden 
för vad-aspekten och psykologin för hur-aspekten. Säfström har dock gjort 
en annan tolkning. Han menar att det är ett misstag att hänvisa till Herbart 
när det gäller att legitimera en statisk och disciplinär uppdelning mellan 
mål och medel. Möjligen kan denna uppdelning tillskrivas Herbarts 
efterföljare (Säfström, 1994, s. 59-60). 
 
Uppdelningen i en vad- och en hur-aspekt öppnade för två separata 
forskningsfält. Forskning kring didaktiska teorier har under senare delen av 
1900-talet främst funnits inom dessa två traditioner: 1) den 
läroplansteoretiska som problematiserar utbildningens innehåll samt 2) den 
undervisningsmetodiska som prövar sätten att behandla ett givet innehåll 
(Gundem, 1996; Englund, 1998; Fritzén, 1998; Ahlström & Wallin, 2000).  
 
En indelning av det didaktiska forskningsområdet kan sammanfattas i 
nedanstående översikt (Figur 3). Den bygger på Martons modell om 
avgränsning av didaktiska kunskapsfält (Marton, 1986, s. 62): 
 

 Läroplansteori Undervisningsmetodik 
Allmändidaktik          A           B 
Ämnesdidaktik          C           D 

 
     Figur 3. Didaktiska kunskapsfält. 
 
Fälten A – D är idealtyper som sällan finns renodlade i verkligheten. En del 
didaktiska teorier har sin tyngdpunkt i något av de fyra fälten, andra griper 
över flera fält.   
 

                                           
20 Herbart argumenterade samtidigt för ett aktivt samspel mellan innehåll, lärare och elev (Hopmann & 
Riquarts, 1995). 
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Läroplansteori 

Det svenska utbildningsväsendet och sättet att se på lärande var under 
efterkrigstiden (fram till början av 1990-talet) starkt påverkat av 
amerikansk forskning om läroplansteori och undervisningsmetoder. 
Konkret visade det sig i statligt beslutade läroplaner med detaljerat innehåll 
och Englund menar att lärarna i hög grad var att betrakta ”som tekniska 
verkställare av politiskt fattade beslut” (Englund, 1997, s. 125). 
 
I USA har innehållet eller målet i undervisningen inriktats på att svara mot 
de behov och krav som avnämarna i samhället framfört (Fritzén, 1998). 
Men läroplanerna, menar den amerikanske läroplansteoretikern Goodlad, 
beslutas och tolkas på flera olika nivåer och kan därmed komma att få olika 
innebörder (för politiker, forskare, lärare och elever). Han urskiljer en 
samhällelig nivå där idéer, värden och den samhälleliga situation som råder 
påverkar läroplanens utformning. På den institutionella nivån som till 
exempel omfattar den enskilda skolan, skall politiker och administratörer 
tolka, förstå och fatta lokala beslut om de undervisningsmål som finns i de 
centralt skrivna dokumenten. Även om man strävar efter att uppnå ”politisk 
enighet”, innebär det inte att innehållet nödvändigtvis tolkas på samma sätt. 
Den tredje nivån gäller undervisningsnivån, där undervisningsmålen skall 
tolkas och genomföras av lärare. Slutligen finns den personliga nivån, där 
de studerandes egna beslut och tolkningar blir avgörande för den inlärning 
som sker (Goodlad, 1979, s. 19 ff). 
 
Utifrån dessa nivåer menar Goodlad att olika läroplaner framträder: 
idéernas läroplan, den formella läroplanen, den uppfattade läroplanen, den 
verkställda (operativa) läroplanen samt den upplevda läroplanen (Goodlad, 
1979, s. 60-64). 
 
Vilket innehåll kommer då undervisning och inlärning att bestå av? Utifrån 
Goodlads idéer – att den gemensamma läroplanen i praktiken framträder 
som olika läroplaner, vilka i sin tur kan tolkas på olika sätt – är det troligt 
att undervisnings- och inlärningsinnehåll kommer att variera. Vad gäller 
demokratiundervisning kan detta ses som ett dilemma. Den amerikanske 
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undervisnings- och demokratiteoretikern Amy Gutmanns och den 
amerikanske politiske teoretikern William Galstons uppfattningar om 
demokrati och undervisning visar på problemet och på vikten av att 
klargöra undervisningsinnehållet. Gutmanns utgångspunkt är att 
demokratiinnehåll och undervisning skall inrikta sig på ”demokratisk 
förmåga”, en förmåga hos den enskilde att överväga olika ståndpunkter och 
att delta i ett medvetet samhällsbygge. Gutmann använder orden 
”conscious social reproduction” (Gutmann, 1999, s. 14). Med detta uttryck 
menar hon olika sätt på vilka medborgarna skall få möjlighet att påverka 
undervisningen, vilken i sin tur skapar politiska värden, attityder och 
beteenden hos kommande medborgare. Galston instämmer i detta, men 
påpekar att det bara är en del av helheten. Det blir fel om 
demokratiundervisningen stannar vid det. Han menar att i liberala 
demokratier ersätter ofta representativa institutioner ett direkt självstyre 
och därför bör mycket av de ungas kunskaper också omfattas av den 
förmåga och den kompetens som behövs för en representativ form av 
demokrati, för det första att på ett klokt sätt kunna välja representanter, för 
det andra att på lämpligt sätt ha kontakt med dem och för det tredje att 
kunna utvärdera deras tjänsteutövande (Galston, 1991, s. 245 ff). Dessa 
färdigheter skiljer sig på betydande sätt från de som behövs för ett direkt 
politiskt deltagande. Dessa skilda sätt att se på innehållet i 
demokratiundervisningen, menar jag, måste få följder för hur 
undervisningen genomförs. 
 

Undervisningsmetodik 

Undervisningsmetoder har formats, förändrats och utvecklats över tid, 
bland annat beroende på resultat av inlärningsteoretisk forskning. Den 
forskning som bedrivits i USA, och som Sverige påverkats av, har varit 
inriktad på att finna metoder som effektivt leder fram till det önskade 
målet. Skinner, som utvecklade sin teori om instrumentell betingning, fann 
att ett beteende förstärktes om det på något sätt belönades och tvärt om 
försvagades (eller utsläcktes) om det utsattes för någon typ av negativ 
förstärkning. Hans teori kom sedan att ligga till grund för instrumentell 
inlärning, vilket ledde till utvecklingen av programmerad undervisning. 



 74

Denna undervisningsmetod innebar att stoffet presenterades i små steg med 
stigande svårighetsgrad och att elevernas väg genom stoffet berodde på de 
svar han/hon gav. Metoden innebar en hög grad av individualisering och 
hade under 1960- och början av 70-talet viss framgång också i Sverige. 
Något utrymme för lärarens egen tolkning av läroplanen gavs i princip inte 
inom ramen för detta synsätt (Dahlgren, 1989; Ahlström & Wallin, 2000). 
 
Under samma tid kom också en annan undervisningsmetod att få gehör i 
Sverige. Den bestod av undervisningsprinciper där varje lektion var indelad 
i olika sekvenser. Metoden fick förkortningen MAKIS, vilket stod för 
Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering och Samarbete. 
Metoden var inspirerad av Herbarts allmänna undervisningsteori, men kom 
att likna den metod för skolundervisning som hans lärjungar utarbetade 
(Kroksmark, 1989). Herbarts lärjungar menade att skolundervisning var en 
särskild disciplin och de formade en undervisning där varje lektion var 
strikt indelad i olika sekvenser: förberedelse, presentation, association, 
systematisering och tillämpning (Hopmann & Riquarts, 1995, s. 5). 
 
Herbart utgick i sin undervisningsteori från att elever, för att lära nytt, skall 
motiveras till detta genom att läraren anknyter till deras tidigare kunskaper 
och erfarenheter (deras totala medvetna tankeinnehåll). Därefter skall 
läraren konfrontera eleverna med det nya och få dem att associera till 
liknande föreställningar. Slutsatser skall formuleras och eleverna skall till 
sist kunna använda sina nya kunskaper på nya, närbesläktade uppgifter 
(Kroksmark, 2003, s. 314). 
 
När resultatet av den programmerade undervisningen och MAKIS inte blev 
det förväntade, började forskare undersöka hur lärare tänkte och agerade i 
samband med undervisning. Forskning om ”teacher thinking”, den 
reflekterande läraren och bearbetning av innehålls- och undervisnings-
frågor, kom i fokus (Arfwedson, 1994, s. 60).  
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Sammanvävning av innehålls- och metodfrågor 

Att väva samman innehålls- och metodfrågor är en utmaning för lärare. De 
måste då arbeta med sin egen förståelse av ämnet och samtidigt med frågan 
om hur undervisningen skall ske. En forskare som väver samman innehålls- 
och metodfrågor och tagit fasta på lärares faktiska tänkande kring detta är 
Wolfgang Klafki. Han menar att innehållet i läroplaner är samhälleligt 
konstruerat och därför kritiserbart ur ett lärarperspektiv (Hopmann, 1997). 
För att undervisningen skall engagera eleverna måste de känna att 
innehållet berör deras livssituation, men också att det leder vidare för att 
kunna ses i ett generellt sammanhang.21 Den didaktiska utmaningen menar 
han ligger i att väva samman dessa perspektiv: 

 
Försöket att lösa detta didaktiska problem endast genom ”elevorientering” är 
vilseledande, precis på samma sätt som det är fel att fastställa undervisningens 
tema endast ur den fostrande generationens synvinkel. (Klafki, 1997, s. 222-
223) 
 

Hur vetenskapsorienterad eller verklighetsnära skall undervisningen på 
gymnasieskolan vara? Vad gäller ”undervisningens vetenskapsorientering” 
menar Klafki att det är en komplicerad process och att det inte går att se 
ämnes- och områdesdidaktik enbart som en förmedlingsprocess mellan 
vetenskapliga ämnen och skolämnen. Skolundervisning innebär inte att så 
fullständigt som möjligt förmedla den vetenskapliga disciplinens innehåll. 
Man bör i stället utgå från dagens ”nyckelproblem” såsom problematiken 
kring fred, miljöfrågor, arbetslöshet, social orättvisa eller massmedier och 
deras inverkan. Vid behandlingen av ett sådant problem kan de olika 
vetenskaperna bidra till att skapa en helhet (Klafki, 1997, s. 225-226).  
 
Från att ha betraktat lärarna som verkställare av ett givet innehåll med hjälp 
av givna metoder har nu lärare i Sverige givits möjligheter att ta ett större 
ansvar för både innehåll och undervisningssätt.22 Ahlström och Wallin 
                                           
21 Exempel på frågor som lärare, enligt Klafki, bör ställa sig inför lektionsplanering är: Vilket är det 
vidare eller generella sammanhang eller kunskapsområde som detta innehåll representerar? Vilken 
betydelse har innehållet från början i elevernas medvetande? Vilken betydelse har lärostoffet för elevens 
framtid? Hur är innehållet konstruerat? Vilka företeelser, fenomen […] kan användas för att göra 
innehållet intressant, värt att ställa frågor kring? (Hopmann, 1997, s. 208) 
22 Se kapitel 1 om nya läro- och kursplaner. 
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(2000) menar att det ligger en poäng i att nu rikta strålkastarljuset mot 
pedagogiskt handlande och intentionerna bakom det, att: 

 
[…] göra oss medvetna om motiven och konsekvenserna av våra handlingar som 
fostrare och lärare och på så vis göra oss bättre skickade på sikt att göra 
rationella val av form och innehåll i utbildning, undervisning och fostran. 
(Ahlström & Wallin, 2000, s. 40) 

  
Ett sätt att medvetandegöra lärare om olika ämnesinnehåll och 
undervisningssätt kan vara att klarlägga och presentera de variationer av 
uppfattningar som finns. Vad gäller uppfattningar av innehållet i 
demokratibegreppet visade exemplet med Gutmann och Galston att 
uppfattningar bör få konsekvenser för vad de studerande lär. Lärarna har att 
ta ställning till undervisningens innehåll och genomförande utifrån vetskap 
om variationer av sätt att förstå. I följande avsnitt behandlar jag 
fenomenografi, delar av den fenomenografiska forskning som är relevant 
för min studie, samt den fenomenografiska didaktik som betonar att formen 
för undervisning är beroende av hur ett innehåll uppfattas av främst läraren. 
 

Fenomenografi, fenomenografisk forskning och didaktik 
Den fenomenografiska forskningen har sina rötter i inlärningsforskning och 
utgår från att vi uppfattar samma sak på olika sätt. Inlärning är alltid 
inlärning av något och denna inlärning består av kvalitativa förändringar av 
sätt att förstå detta något (Larsson, 1986). Det innebär att man till exempel 
lär sig att se olika sidor hos en sak eller att se flera aspekter av den 
samtidigt, vilket betyder att man får en annorlunda kunskap än den man 
hade från början (Marton & Booth, 2000). Fenomenografin ser således 
lärande som förändringar i vårt sätt att förstå olika företeelser i vår 
omvärld. 
 
I det fenomenografiska forskningsfältet har olika områden eller inriktningar 
utkristalliserats. Larsson (1986) och Uljens (1989) beskriver tre 
inriktningar i den tidiga fenomenografiska forskningen. 
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Den första inriktningen koncentreras kring samband mellan människors 
uppfattningar av inlärning, deras sätt att studera och hur man förstår det 
lästa. Här uppmärksammas även den effekt som utbildning har på 
förändringar av uppfattningar genom undersökningar av individers 
uppfattningar före och efter en viss utbildning eller undervisning.  
 
Den andra inriktningen rör uppfattningar av centrala begrepp inom olika 
ämnesområden. I undervisningssituationer är det angeläget att exempelvis 
lärare får kunskap om och förståelse för hur studerande uppfattar de 
fenomen som undervisningen handlar om. Det är framför allt inom denna 
grupp som den ämnesdidaktiska forskningen finns. 
 
Den tredje inriktningen handlar om hur människor uppfattar företeelser av 
allmänt eller mer specifikt slag. Det kan vara övergripande fenomen som 
har betydelse för utbildning, till exempel lärares uppfattningar av 
undervisning (Uljens, 1989).23 
 
Undervisningsfrågor har därefter studerats ytterligare. Den intressanta 
frågan här är hur variationer i sätt att uppfatta ett fenomen tillämpas i 
undervisningssammanhang.24 Med stöd av de senaste årens forskning inom 
detta område har den så kallade variationsteorin utvecklats (se avsnittet om 
fenomenografisk didaktik) (Marton & Booth, 2000; Marton & Morris, 
2002). 
 
Min undersökning handlar om att kartlägga uppfattningar inom ett 
ämnesområde och ansluter därmed till den andra inriktningen som 
beskrivits ovan. Dessutom har jag undersökt eventuella effekter av 
utbildning och den kategorin av frågeställningar återfinns i den första 
inriktningen. Min avsikt är också att utifrån mina resultat diskutera 
tänkbara konsekvenser för undervisning, dock ej ur ett renodlat 
variationsteoretiskt perspektiv. 
  

                                           
23 Uljens ger exempel på studier som gjorts inom de olika inriktningarna (Uljens, 1989, s. 9).  
24 För aktuell information om fenomenografins inriktningar och fenomenografiska avhandlingar se 
www.ped.gu.se/biorn/phgraph. 
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En distinktion mellan hur något är och hur något uppfattas vara 

Eftersom jag i min studie gör en fenomenografisk analys av hur studerande 
uppfattar demokrati vill jag peka på att fenomenografin gör en distinktion 
mellan hur något är och hur något uppfattas vara. Man skiljer på första och 
andra ordningens perspektiv. Om man har ett första ordningens perspektiv 
handlar det om fakta, något som kan observeras utifrån. Man försöker 
beskriva och förklara olika fenomen, det vill säga vad något är. Andra 
ordningens perspektiv handlar om hur en individ upplever något, hur 
fenomenet ”visar sig” för denne eller hur han/hon föreställer sig det 
(Marton & Booth, 2000).  
 
Marton ger exempel på denna skillnad genom följande: 

 
In Educational Psychology questions are frequently asked about, for example, 
why some children succeed better than others in school. Any answer to this 
question is a statement about reality. An alternative is a question of the kind 
asked by Säljö (1981): What do people think about why some children succeed 
better than others in school? Any answer to this second kind of question is a 
statement about people´s conception of reality. (Marton, 1981, s. 177-178) 

 
För att kunna uttrycka en uppfattning av fenomenet måste personen ha en 
erfarenhet av det. Fenomenografin betonar att det är utifrån denna 
erfarenhet som uppfattningarna skapas (Uljens, 1989). Fenomenografin vill 
följaktligen beskriva en relation mellan människan och objekten (Dahlin, 
1989; Kroksmark, 1989).  
 
En undersökning av ”demokrati” enligt första ordningens perspektiv skulle 
kunna innebära försök att fastställa och förklara vad demokrati är utifrån en 
statsvetenskaplig eller sociologisk horisont. En fenomenografisk studie, 
som i princip tar upp andra ordningens perspektiv, beskriver människors 
uppfattningar av demokrati. Om man sedan undersöker varför en person 
upplever ett fenomen på ett visst sätt, det vill säga söker förklaringsgrunder 
i yttre eller inre orsaker (kulturella, sociala eller psykologiska), är man 
tillbaka i första ordningens perspektiv.  
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Att beskriva variationen av föreställningar är ett resultat i sig, men om 
studien har ett didaktiskt syfte är det också av intresse att peka på likheter 
och skillnader mellan ämnesstoffet (första ordningens perspektiv) och de 
studerandes egna uppfattningar (andra ordningens perspektiv). Dahlin 
pekar på möjligheten att ”relatera sina resultat till trender och 
tankeströmningar i samtiden” och även om man inte i kausala termer söker 
förklara variationerna, kan man relatera dem till delar av den 
sociokulturella omgivningen (Dahlin, 1989, s. 38). 
 

Vad fokuseras vid undervisning?  

I början av didaktikavsnittet visade jag en triangel (se figur 2 s. 70) som 
används för att strukturera den didaktiska processen. Triangelns hörn 
utgörs av innehåll, lärare och studerande. Jag vill här peka på tre 
fenomenografiska studier som visar spänningen i detta fält. 
 
I den första studien undersökte Alexandersson (1994) vad lärarnas 
medvetande var riktat mot när de undervisade. Han fann att lärarnas 
medvetande fokuserades på tre olika sätt, mot den pågående 
undervisningen, mot syften av mer allmänkaraktär och mot ett specifikt 
innehåll som undervisningen skulle förmedla. Att ha fokus på det innehåll 
som skulle förmedlas visade sig vara det minst frekventa av de tre sätten.25  
 
Det andra exemplet gäller en studie av Rolf Sundqvist (1995) som 
tydliggör skillnaden mellan 1) att ha fokus på innehållet som då betraktas 
som potentiellt varierande och inte på eleverna som betraktas som givna 
och 2) att ha fokus på eleverna som då betraktas som potentiellt varierande 
och inte på innehållet som betraktades som givet. Sundqvist gav i sin studie 
en text, hämtad från en gymnasielärobok, som behandlade olika teorier om 
politisk makt, till lärarstuderande och till studerande på ett 
samhällsvetenskapligt program.26 Därefter intervjuades varje studerande 

                                           
25 Marton och Booth ger exempel på studier som visar att lärare i allmänhet fokuserar på sina elever på 
bekostnad av innehållet och hur eleverna förstår innehållet (Marton & Booth, 2000, s. 220-223). 
26 Studien genomfördes vid Åbo Akademi i Vasa, Finland. De lärarstuderande var klasslärarstuderande, 
som blir formellt kompetenta att undervisa i alla undervisningsämnen (med undantag av engelska) i 
årskurserna 1-6. Detta torde innebära att ämneskunskaperna inte blir så djupa (Sundqvist, 1995, s. 49). 
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om hur han/hon skulle undervisa om detta textinnehåll i skolan. Skillnaden 
mellan lärarstuderande och ämnesstuderande i att hantera denna situation 
var tydlig i den senare delen av utbildningen, men inte i början. I slutet av 
sin utbildning (efter tre-fyra år) betraktade de lärarstuderande texten som 
given och inriktade sitt fokus på den möjliga variationen bland eleverna. 
De ämnesstuderande gjorde tvärt om då de tog eleverna för givna och 
fokuserade främst på den möjliga variationen i hur en text om teorier kring 
politisk makt kunde tolkas. Denna skillnad mellan lärarstuderande och de 
studerande på samhällsvetenskapligt program är intressant för min egen 
studie. Det kan vara så att lärarstuderande i slutet av sin utbildning tar 
textinnehållet för givet medan de övriga studerande fokuserar på den 
möjliga variationen i textinnehållet.  
 
Den tredje studien som jag vill uppmärksamma handlar om hur historie- 
och fysiklärare på gymnasienivå erfar och hanterar innehållet i sina ämnen. 
Det är en australiensisk studie gjord av Katharine Patrick (1998). Hennes 
resultat visar att lärarnas sätt att uppfatta sina ämnen och innehållet i 
undervisningen påverkar deras undervisningssätt (och därmed även vad och 
på vilket sätt eleverna lär sig):  

 
How teachers understand what needs to be taught shapes the lessons they teach, 
and that there is a powerful connection between what teachers teach, and how 
they expect students to learn. (Patrick, 1998, Preface s. 3) 

 
Patrick fann tre olika kategorier av uppfattningar hos de femton intervjuade 
historielärarna. Det fanns kvalitativa skillnader i deras sätt att uppfatta 
historieämnet och det påverkade elevernas inlärning av ämnet. Den ena 
gruppen betonade framställning av historia, presentation och teknik. 
Lärarna ville ”visa” och ”ge” eleverna något. Den andra gruppen ville att 
eleverna skulle samla in och ta till sig viktig information och därefter tolka 
den för att uppnå förståelse. För den tredje gruppen innebar undervisningen 
av historia en process i syfte att utveckla elevernas förmåga att göra olika 
tolkningar. Läraren visade här på olika sätt att se på de idéer som 
framfördes. Efter de två år som studien omfattade fick eleverna svara på 
frågor kring en text och då visade sig en anmärkningsvärd 
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överensstämmelse mellan hur lärarna och deras elever grep sig an den 
historiska texten. Patrick skriver att: 

 
I have shown that even working within the same subject and the same 
curriculum, different teachers constructed different versions of their discipline in 
the classroom, which powerfully affected their students´ conceptions of the 
central activities of the discipline and their understanding of key ideas within it. 
(Patrick, 1998, s. 280) 

 
Patricks studie tyder på att undervisningen utformas efter lärarnas sätt att 
uppfatta sitt ämne. Resultatet blir att elever i olika klasser får olika 
kunskaper trots identiska kursplaner och läroplaner. 
 

Fenomenografisk didaktik 

I inledningen av det fenomenografiska avsnittet beskrevs lärande som ett 
sätt att erfara nya aspekter av ”något”. För att kunna göra det måste det 
finnas en möjlighet att se variationer eller olika aspekter av detta ”något”. 
Tanken i den fenomenografiska didaktiken är att läraren är medveten om 
olika sätt att uppfatta ett innehåll och att lärarens undervisningssätt eller 
handlingar gör det möjligt för den studerande att erfara olika aspekter av 
undervisningsinnehållet. Den fenomenografiska forskningen har alltmer 
kommit att studera undervisning ur ett variationsteoretiskt perspektiv 
(Marton & Morris, 2002). För att hjälpa eleverna att erfara olika aspekter 
av undervisningsobjektet finns ingen given metod, däremot en ”metodisk 
princip” som innebär att de kritiska aspekterna i fenomenets variation 
tydliggörs. Läraren har att, med hänsyn till sina egna och de studerandes 
uppfattningar samt de intentioner som kommer till uttryck i 
styrdokumenten, utforma undervisningen på ett sätt som vidgar och/eller 
förändrar de studerandes förståelse av exempelvis demokrati. Det viktiga är 
inte vilken metod som används, utan hur den används. Som tidigare 
konstaterats ger inte styrdokumenten, varken vid lärarutbildning eller på 
gymnasieskolan, någon klar bild av vad undervisning om och i demokrati 
skall innehålla. Ur ett fenomenografiskt perspektiv bör lärarnas uppgift bli 
att få de studerande att upptäcka olika innebörder av demokrati för att 
därigenom vidga sina kunskaper om och förståelse av begreppet.  
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Till överväganden som har att göra med vad och hur eleven lär kan också 
fogas den fenomenografiska forskning som visar hur de studerande 
uppfattar sitt lärande. Därför vill jag även uppmärksamma fenomenografins 
sätt att se på yt- och djupinlärning och jämföra det med de yt- respektive 
djupinriktade studiemönster som mäts med hjälp av det test av 
studiemönster, Study Process Questionnaire, jag använder som 
urvalsinstrument i min studie (se nedan).  
 

Yt- och djupinlärning respektive yt- och djupinriktade 
studiemönster 

För att visa på kvalitativa skillnader i hur studerande uppfattar sitt lärande 
vill jag redogöra för en undersökning som Marton, Beaty och Dall´Alba 
genomfört bland 29 studerande på the Social Science Foundation Course of 
the Open University 1980 (Marton & Booth, 2000). De studerande 
intervjuades vid olika tillfällen under sin studietid och forskarna fann 
därvid distinkta uttalanden från de studerande vilka pekade på kvalitativt 
olika sätt att se på sitt lärande. Två huvudgrupper utkristalliserades, 
nämligen de med ytinlärning, som anser att lärande är att återge, och de 
med djupinlärning, som anser att lärande är att söka en mening. Inom dessa 
två huvudgrupper identifierades dessutom tre kvalitativt olika uppfattningar 
av lärande (Marton & Booth, 2000, s. 58-61). 
 
I gruppen ytinlärning, som ”lärde för att kunna återge” fanns följande tre 
uppfattningar: 
 
”Lärande som att utöka sin kunskap” (A). Fakta och information erövras då 
först och främst som något som ”man fylls av, tar in, tillägnar sig” och 
synen på lärande är kvantitativ. 
 
”Lärande som att memorera och återge” (B). De studerande talar här om 
vad de skall göra med kunskapen, men då enbart i studiesammanhanget. 
”Att banka in den, att lära sig utantill, korvstoppning” och vid eventuell 
användning – ”att repetera den, upprepa den vid prov, och röja den undan 
när den är förbrukad”. 
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”Lärande som att tillämpa” (C). Den lärande är även beredd att använda 
den nya kunskapen i andra, ännu okända sammanhang. 
 
I gruppen djupinlärning, som ”lärde för att söka en mening” fanns följande 
tre uppfattningar: 
 
”Lärande som att förstå” (D). De studerande har en distans till de 
kunskaper de förvärvar. De memorerar, tillämpar och reflekterar över stoff 
som skall läras. De integrerar kunskapen i sin egen livsvärld, gör 
jämförelser, granskar, vänder och vrider på stoffet.   
 
”Lärande som att se något på ett annat sätt” (E). Här vidgas förståelsen 
ytterligare. Kunskapen får verkligen världen att framstå på ett annat sätt. 
Lärandet går längre än till det som det studerade ämnet direkt avsåg. 
 
”Lärande som att förändras som människa” (F). Studenten är den yttersta 
mottagaren av lärandets effekter. Det är inte bara att tillämpa och dra nytta 
av kunskapen, utan den påverkar och förändrar dig som människa. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att undersökningen visar att människor, som 
lär sig saker, har olika sätt att se på eller förstå det de gör (se figur 4). I de 
olika uppfattningarna kan man främst urskilja två sätt att se på inlärning: 1) 
ytinlärning då lärande i första hand är att återge något och fokus ligger på 
texten. 2) djupinlärning då lärande i första hand är att söka förstå innebörd 
i text och fokus ligger på att söka en mening. 
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Lärande som att… 
 
A   …utöka sin kunskap 
 
B   …memorera och återge  Lärande är i första hand att återge 
 
C   …tillämpa 
 
D   …förstå   
 
E   …se på något på ett annat sätt Lärande är i första hand att söka en mening 
 
F   …förändras som människa 

 
Figur 4. Sammanfattning av sex uppfattningar av lärande. Källa: Marton & Booth, 
2000, s. 61.  

 
Det finns en parallell till dessa fenomenografiska undersökningar i det 
SPQ-test som Biggs konstruerat för att mäta studiemönster, det så kallade 
Study Process Questionaire, SPQ. Testet mäter tre studiemönster: det 
ytinriktade, det djupinriktade och det prestationsinriktade. Varje 
studiemönster består av två undervariabler: motivation och strategi. 
Variablerna är operationaliserade i ett antal påståenden som man instämmer 
i eller tar avstånd från. Biggs finner att motivation och strategi korrelerar 
och att de studerande väljer strategi utifrån sin motivation. Biggs gör även 
antagandet att de studerande i de flesta fall håller fast vid endera yt- eller 
djupinriktade studiemönster, även om olika studiesituationer kan locka 
fram olika studiemönster (jfr. Lander, 1996, s. 22).  
 
SPQ utarbetades för att användas bland studenter i Kanada och Australien. 
Även om Sverige i flera avseenden kan anses ha likheter med dessa länder 
bland annat vad gäller demokrati och ekonomisk utveckling, finns det dock 
skillnader i språk och kultur. Watkins och Dahlin (1997) redovisar en 
undersökning, där testet översatts till svenska och utprovats bland 
högskolestuderande. Reliabiliteten visade sig här bli lika god som i de 
anglosaxiska länderna. 
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De två studiemönster som framträder i en jämförelse med de 
fenomenografiska studierna om uppfattningar av lärande är de yt- och 
djupinriktade. Vid ett ytinriktat studiemönster går den studerande ofta in 
för att ”lära sig till provet”, att kunna rabbla och ”klara tentan” enligt 
kursplanen. Han/hon är inte särskilt intresserad av att skaffa sig djupare 
förståelse för det han läser. Den studerande är mer motiverad av yttre 
faktorer eller av rädsla att misslyckas. En person med ett djupinriktat 
studiemönster söker däremot finna en förståelse och en personlig mening i 
studierna. Han försöker integrera ny kunskap med den han tidigare tillägnat 
sig och är intresserad av sitt ämne (Biggs, 1987).  
 
Eley, som använt SPQ för att se relationen mellan studiemönster och 
utfallsmått, påvisade positiva samband mellan lärarbedömda prestationer 
och djupa studiemönster och negativt samband för ytliga studiemönster 
(Eley, 1992; Lander, 1996, s. 43). Det finns alltså en tendens att studerande 
med olika studiemönster tar till sig kursinnehåll på olika sätt. 
 

Yta och djup i lärande och studiemönster 

I fenomenografi används begreppen yt- och djupinlärning och i det SPQ-
test jag använder som urvalsinstrument (se metodavsnittet) används 
begreppen yt- och djupinriktade studiemönster. Dessa begrepp liknar 
varandra, men är inte identiska. De fenomenografiska begreppen yt- och 
djupinlärning säger något om hur den studerande uppfattar sitt lärande, 
under det att studiemönstren, som fokuserar på strategi och motivation 
enligt Biggs definition, anger hur den studerande griper sig an uppgiften 
samt motivationen bakom. 
    
Har den studerande som mål att snabbt och enkelt klara av en tentamen, 
blir studiemönstret ofta ytinriktat. Om man däremot tror att det vid 
tentamen lönar sig att ha förståelse för innehållet, väljer man ofta en 
djupinriktad strategi. I de fall den studerande inte alls är intresserad av sitt 
ämne, är det mindre sannolikt att han/hon bemödar sig om att tränga in i 
texten, utan söker då enbart memorera den. Om han/hon däremot tycker 
ämnet är intressant, ökar troligtvis också intresset för innehållet och därmed 
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sker en fokusering på innebörden i stoffet. Distinktionen mellan 
målet/avsikten och sättet att gripa sig an uppgiften (yt- och djupinlärning) 
korrelerar med motiv och strategi (yt- och djupinriktade studiemönster) 
(Biggs, 1987, s. 14). 
 

Sammanfattning 
För att begreppsliggöra den didaktiska processen har jag i detta avsnitt 
utgått från en triangel (se figur 2, s. 70), vars hörn består av undervis-
ningens innehåll, läraren samt den studerande. Medveten om att den 
didaktiska processen utgör ett samspel mellan dessa tre delar, fokuserar jag 
i min studie på innehållet och hur det uppfattas av blivande lärare.  
 
Tidigare didaktisk forskning kan beskrivas i termer av ett 
läroplansteoretiskt och ett undervisningsmetodiskt fält, samt i en allmän 
och ämnesinriktad didaktik. Numera försöker man i större utsträckning att 
väva samman innehålls- och metodfrågor. Läroplaner tolkas på flera olika 
nivåer, från ett idéplan till elevernas sätt att uppleva sin läroplan, något som 
påverkar undervisningen och det eleven slutligen lär.  
 
Läraren har över tid fått en annorlunda roll i den meningen att han/hon gått 
från en teknisk verkställare av politiskt fattade beslut till en som skall ta 
större ansvar för undervisningens innehåll och utformning. Att väva 
samman innehålls- och metodfrågor får ses som en utmaning för lärare. Det 
borde också vara inspirerande för lärare att få arbeta med den egna 
förståelsen av ämnet och samtidigt med frågan om hur undervisningen skall 
ske.  
 
Den fenomenografiska synen på lärande och undervisning har sin utgångs-
punkt i hur innehållet uppfattas. Därefter utformas undervisningssättet. I ett 
fenomenografiskt perspektiv är lärarnas uppgift att hjälpa de studerande att 
upptäcka nya aspekter av det undervisningen handlar om – att finna 
variationer i ett undervisningsinnehåll. Det innebär att stimulera till ett 
djupinriktat lärande. 
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Forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med min studie är att beskriva lärarstuderandes syn 
på demokrati och demokratins villkor samt om de studerandes synsätt 
förändras under utbildningens gång. Studien omfattar två grupper av 
lärarstuderande – de som är i början av sin utbildning och de som är i slutet 
av den.  
 
Avhandlingsarbetet har en didaktisk inriktning och ett andra syfte är att 
utifrån mina resultat diskutera tänkbara konsekvenser som olika sätt att 
förstå demokrati kan få för undervisningen vid gymnasieskola och i 
lärarutbildning. För att ge bättre underlag till resonemang om didaktik i 
universitetskurser inkluderades även pol.mag-studerande i undersökningen. 
De två grupperna (lärar- och pol.mag-studerande) läste samma kurser i 
statsvetenskap, men de skulle komma att arbeta inom olika fält. De som 
valt gymnasielärarutbildning i samhällskunskap antogs ha siktet inställt på 
att arbeta som lärare, medan de pol.mag-studerande förmodades komma att 
arbeta med kvalificerade utrednings- och utvärderingsuppgifter inom 
förvaltningar, partier, universitet, forskningsinstitutioner och liknande (se 
kap. 4 s. 90).   
 
Utifrån den forskningsöversikt och teorigenomgång som gjorts i detta och 
föregående kapitel, utgår jag från att lärares uppfattningar av demokrati 
påverkar undervisningens innehåll och form och att denna undervisning 
påverkar elevers/de studerandes uppfattningar. Därtill menar jag att 
demokratiuppfattningar är beroende av de samhälleliga och kulturella 
sammanhang människor lever i. Mot bakgrund av detta ställer jag följande 
frågor:   
 
1. Vad finns det för variationer av uppfattningar av demokrati bland lärar- 

respektive pol.mag-studerande och vilka villkor för demokrati urskiljer 
de båda studerandegrupperna?   

2. Finns det några kvalitativa skillnader i uppfattningar av demokrati och 
demokratins villkor hos  
a) lärar- respektive pol.mag-studerande?  
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b) lärarstuderande i början respektive i slutet av sin utbildning?  
c) studerande med yt- respektive djupinriktade studiemönster? 

3. Hur kan eventuella förändringar i de studerandes synsätt beskrivas och 
förstås? 

4. Vilka konsekvenser kan de olika sätten att beskriva demokrati och dess 
villkor tänkas få för undervisningen i gymnasieskola och högskola? 
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4. Metod 
Avsikten med min studie är att nå en djupare kunskap om lärarstuderandes 
uppfattningar av demokrati. För att uppnå detta används den 
fenomenografiska kvalitativa forskningsansatsen, vilken innebär att man 
ingående och på djupet undersöker ett begränsat antal individers 
uppfattningar. Urvalet av individer sker så, att det förmodas uppvisa en så 
stor variation av uppfattningar som möjligt. 
 
I detta kapitel redogör jag först för urvalet av deltagare, det bortfall som 
förekom, innehållet i de kurser deltagarna läste under tiden mellan 
intervjutillfällena samt den information som gavs dem om deltagandet i 
studien. Därefter följer en redogörelse för hur intervjuerna planerades, 
genomfördes och transkriberades. Därpå redogör jag för de 
fenomenografiska och tematiska analysmetoder jag använt och avslutar 
med ett resonemang om studiens tillförlitlighet. 
 

Datainsamling 

Urval av grupper 
Urvalet baserar sig på samtliga pol.mag- och lärarstuderande som 
påbörjade sina statsvetenskapliga studier vid Karlstads universitet 
höstterminen 1999. Mitt huvudsakliga intresse riktas dock mot de 
lärarstuderande. Fördelar med att också ta med pol.mag-studerande i 
studien var dels att därigenom kunna uppnå en större variation av 
uppfattningar, dels att kunna göra en jämförelse och lyfta fram och 
medvetandegöra eventuella skillnader som skulle kunna relateras till de 
olika gruppernas kommande profession. Eftersom jag utifrån mina resultat 
hade för avsikt att diskutera didaktiska konsekvenser för statsvetenskaplig 
undervisning fanns anledning att också låta undersökningen omfatta hela 
den statsvetenskapliga studiegruppen och inte enbart de lärarstuderande. 
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Pol.mag-studerande, som kommer att arbeta inom förvaltningar, partier, 
universitet, forskningsinstitutioner och liknande, skall efter avslutad 
utbildning ha:  

 
[…] en bred och generell kompetens för jobb i många olika yrkesområden inom 
offentlig sektor, organisationer eller näringsliv… Arbetsuppgifterna kan vara 
kvalificerade utrednings-, utvärderings- och analysuppgifter inom nämnda 
områden. (Utbildningskatalog, 1999, s. 12)  

 
De lärarstuderande skall kunna: 

 
På grundval av de kunskaper och färdigheter samt den kritiska skolning, som de 
studerande förvärvar under utbildningen, skall de efter avslutad utbildning 
kunna arbeta för att förverkliga skolans mål enligt gällande läroplaner. 
(Utbildningsplan, 1999-05-31, s. 3)  

 
Det innebär att de lärarstuderande som blivande tjänstemän (lärare) skall 
känna till och arbeta efter gällande läroplanen med dess värdegrund, och 
kunna förverkliga målen i kommande läroplaner. 
 

Urval av individer 
Jag gjorde bedömningen att antalet deltagare i den empiriska studien skulle 
omfatta maximalt 10 stycken från vardera pol.mag- och lärarstuderande-
grupperna. Urvalet av deltagarna skedde med hjälp av ”Study Process 
Questionnaire” (SPQ),27 vilket mäter yt- och djupinriktning i studierna, 
men också prestationsinriktning (se bilaga 1 för den svenska version av 
testet som användes). Deltagarna svarade på alla frågorna, men jag valde 
att bara använda de frågor som rör de yt- respektive djupinriktade 
studiemönstren. Det anses vara befogat att begränsa arbetet till dessa två 
dimensioner när man arbetar med högskolestuderande (Lander, 1996). 
 
Med hjälp av SPQ-testet, valdes i varje grupp, fem individer som visade sig 
vara de mest ytinriktade och fem individer som var de mest djupinriktade 

                                           
27 Se även avsnittet om ”yt- och djupinlärning respektive yt- och djupinriktade studiemönster” i 
teorikapitlet. 
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(se vidare nedan). Någon undersökning av skillnaderna i uppfattningar 
beroende på variabler som exempelvis kön, ålder och tidigare studier 
ämnade jag inte göra. Deltagarnas ålder varierar och även deras tidigare 
studietid. För somliga var statsvetenskap det första ämnet, medan andra 
hade läst ett eller flera ämnen tidigare vid universitetet.  
 
Avsikten med att välja ut ytterlighetsgrupperna i den del av SPQ-testet som 
mätte yt- respektive djupinriktade studiemönster var att åstadkomma en 
heterogen grupp beträffande studiemönster och att därigenom öka 
möjligheterna att finna variationer i uppfattningar av demokrati. 
Naturligtvis är inte gruppen heterogent sammansatt om man ser till hela 
Sveriges befolkning. Ett visst urval har redan skett genom att personerna 
sökt sig till universitetsstudier i ämnet statsvetenskap. Som gemensam 
bakgrund finns förmodligen ett intresse för ämnet. 
 
Vid kursstarten i slutet av augusti 1999 fick samtliga 37 studerande i 
pol.mag-gruppen och de 29 studerande i lärargruppen genomföra SPQ-
testet. Testresultatet registrerades av mig i SPSS och överlämnades till en 
kollega för bearbetning. Genom att göra en sammanvägning av det 
djupinriktade och det ytinriktade studiemönstret konstruerades ett ”djup-yt-
index” (DI). Detta bestod av kvoten mellan värdena för djupinriktning och 
ytinriktning, en operation som kan motiveras av att de två variablerna i 
princip är oberoende av varandra. DI varierar därigenom mellan 0.2 och 
5.0. Ju mer värdet på DI överstiger 1, desto mer dominerar 
djupinriktningen över ytinriktningen. Med utgångspunkt från detta ”djup-
yt-index” togs tio studerande ut från varje grupp: de fem som var mest 
djupinriktade och de fem som var mest ytinriktade i sina studiemönster. 
Variationen i pol.mag- och lärargrupperna var för de fem djupinriktade 
1.34–1.16 och för de fem ytinriktade 0.94–0.78. För att inte påverkas vid 
intervjuerna och analysen hade jag inte vetskap om vilka som uppvisade yt- 
respektive djupinriktade studiemönster förrän efter det att den 
fenomenografiska och den tematiska analysen genomförts.  
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I slutet av vårterminen 2000 beslöt jag att utöka antalet personer i 
undersökningen med åtta gymnasielärarstuderande, som då avslutade sin 
teoretiska utbildning i samhällskunskap. De benämns i undersökningen 
som ”den äldre lärargruppen”, då de studerat samhällskunskap i fyra 
terminer. Syftet med utökningen av antalet studerande var att se om de 
tillförde ytterligare variationer av uppfattningar. Dessutom ville jag 
undersöka om det fanns någon skillnad i uppfattningar mellan de som nu 
var färdiga med sina teoretiska studier och de som påbörjade sina studier. 
De åtta äldre lärarstuderande valdes ut på samma sätt som de övriga. 
Gruppen äldre lärarstuderande som genomförde SPQ-testet omfattade 
samtliga (20 stycken) lärarstuderande som då läste D-kursen i 
samhällskunskap. Variationen av DI för de med djupinriktade 
studiemönster var i denna grupp 1.57–1.22 och för de med ytinriktade 
studiemönster 0.87–0.79. 
 
På grund av bortfall, som jag redogör för i nästa avsnitt, kom deltagarna i 
den empiriska undersökningen att omfatta tre grupper med totalt 24 
studeranden/intervjupersoner. Beteckningarna på de studerande är: yngre 
lärarstuderande YL 1–8, pol.mag-studerande P 9–16 och äldre 
lärarstuderande ÄL 17–24. De tre grupperna omfattar:  
 
• åtta yngre lärarstuderande, som genomförde två intervjuomgångar 
• åtta pol.mag-studerande, som genomförde två intervjuomgångar 
• åtta äldre lärarstuderande, som genomförde en intervjuomgång 

 
I var och en av dessa grupper fanns fyra studerande med djupinriktade 
studiemönster och fyra stycken med ytinriktade studiemönster. När 
undersökningen utvidgades med de äldre lärarstuderande visade sig 
könsfördelningen i hela undersökningsgruppen bli förhållandevis jämn: 13 
män och 11 kvinnor (pol.mag-gruppen 5 män + 3 kvinnor, yngre 
lärargruppen 7 män + 1 kvinna och äldre lärargruppen 1 man + 7 kvinnor). 
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Bortfall 
Under tiden mellan första och andra intervjun avbröt fyra deltagare (två i 
vardera pol.mag- och den yngre lärarstuderandegruppen) sina utbildningar 
och ”försvann” därmed ur undersökningen. De två lärarstuderanden avbröt 
sina studier relativt tidigt på höstterminen 1999 och vid tidpunkten för den 
andra intervjun visade det sig att även två pol.mag-studerande avbrutit sina 
studier. En tredje pol.mag-studerande, som läst hela A-kursen i 
statsvetenskap, men därefter bytt studieinriktning, var dock villig att 
fortfarande delta i undersökningen. Senare visade det sig att bortfallet av de 
fyra personerna fördelades jämnt mellan de studerande med yt- respektive 
djupinriktade studiemönster. 
 
Inspelningen av en intervju (i den äldre lärargruppen) missades på grund av 
ett tekniskt fel. Då jag direkt efter intervjun upptäckte felet, försökte jag 
med stöd av de små anteckningar jag fört under intervjun att rekapitulera 
och skriva ned vad personen sagt. Denne fick dagen därpå läsa igenom min 
”rekonstruktion” och komma med förslag till justeringar. Innehållet i den 
nedskrivna texten ansågs av den studerande väl motsvara vad som sagts i 
intervjun, varför jag beslöt att behålla denna person i undersökningen. 
Internt bortfall i den bemärkelsen att de intervjuade inte ville besvara någon 
fråga fanns inte. 
 
Det kan nämnas att undersökningen var tänkt att även omfatta de äldre 
lärarstuderandes undervisning om demokrati. Då sex av dessa åtta 
studerande under senare delen av höstterminen 2000 skulle genomföra sin 
praktik, hade jag föreslagit att de om möjligt skulle välja att undervisa om 
demokrati. Min avsikt var att därefter åter intervjua dem om vad och hur de 
undervisat sina elever samt ta del av deras skriftliga lektionsplaneringar. De 
var villiga att göra det, varvid jag kontaktade deras handledare både per 
telefon och via brev för att informera om mitt forskningsprojekt. Trots 
löften om att de lärarstuderande själva skulle få planera och genomföra 
”demokratiundervisningen”, visade det sig vid intervjuerna efter praktiken 
att de i de flesta fall varit tvungna att ”ta med det och det” och att i stort 
följa läroboken. Avsikten att jämföra vad de studerandes sagt i första 
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intervjun och vad de sedan i praktiken undervisade om, var då inte möjlig 
att göra utan momentet och andra intervjun med dem ströks ur 
undersökningen. 
 

Innehållet i de statsvetenskapliga kurserna 
Vid tiden för undersökningen läste de pol.mag- och lärarstuderande i stort 
sett samma kurser i statsvetenskap (A och B-kurser) där 
demokratibegreppet behandlades. I A-kursen fanns en skillnad på fyra 
poäng då de pol.mag-studerande, som övning inför kommande PM-
skrivande, arbetade med delar av demokratiutredningen28 och de 
lärarstuderande under motsvarande tid skaffade sig kunskaper om 
massmedia. De lärarstuderande hade dessutom viss (icke poängsatt) 
didaktikundervisning, då läroplan och kursplanen i samhällskunskap för 
gymnasieskolan behandlades. Syftet med A-kursen är att studerande bland 
annat skall tillägna sig: 

 
Grundläggande kunskaper om politik i Sverige, i andra länder och i det 
internationella systemet, samt om nutida politiska idéer och ideologier… 
Elementär förmåga till förståelse och analys av politiska fenomen, det vill säga 
av politiska händelser, processer, institutioner och idéer. (Karlstads universitet, 
1999a)  

 
Vad gäller B-kursen är innehållet identiskt för pol.mag- och lärargruppen. 
De studerande hade vid andra intervjutillfället läst delkurserna 
”Politikvetenskaplig teori och analys” – då de bland annat studerade Dahls 
demokratiteori – och ”Svensk och jämförande politik”. Dessutom hade de 
påbörjat en valfri kurs som ger fördjupade kunskaper inom något 
politikvetenskapligt område (Karlstads universitet, 1999b).  
 
Det skall påpekas att de lärarstuderande hade möjlighet att i stället för den 
statsvetenskapliga B-kursen läsa nationalekonomi eller sociologi. Det 
visade sig att tre av de yngre lärarstuderande som ingick i undersökningen 

                                           
28 Demokratiutredningens (SOU 2000:1, ) betänkande kom i februari år 2000, men under tiden juli 1999 
till januari 2000 har utredningen presenterat tretton forskarvolymer, som belyst demokratirelevant 
forskning. 
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(YL2, YL7 och YL8) valde att studera sociologi. Samtliga i den äldre 
lärargruppen hade valt statsvetenskap B. 
 

Information till deltagarna 
Vid kursstarten hösten 1999 träffade jag samtliga pol.mag- och 
lärarstuderande och informerade dem muntligen om mitt forskningsprojekt. 
Jag berättade att jag ville undersöka deras uppfattningar av demokrati och 
därför önskade intervjua tio personer i vardera gruppen vid två tillfällen. 
Jag sa att min avsikt var att välja ut dessa personer genom att använda ett 
test som bland annat visar ”hur man ser på sina studier”. Testresultat 
liksom kommande intervjuer skulle kodas och redovisas så att deltagarna 
förblev anonyma. Dock kunde man se från vilken grupp de kom. Jag 
poängterade att deltagandet var frivilligt. Samtliga studerande i de båda 
grupperna var efter informationen villiga att delta i testet och sade sig även 
vara beredda att ställa upp på intervjuer om de blev uttagna.   
 
När deltagarna valts ut och tid bestämdes för första intervjun, informerade 
jag var och en om hur denna intervju skulle gå till, och att jag önskade 
spela in den på band för att därefter kunna skriva ut den. Intervjun skulle 
ske i form av ett samtal och handla om deras uppfattning av demokrati. Jag 
poängterade att det inte skulle vara någon kunskapsredovisning utan att det 
var deras egen uppfattning av demokrati som jag var intresserad av. 
Intervjun skulle genomföras på mitt arbetsrum eller ett konferensrum på 
universitetet och tidsåtgången beräknades till en dryg halvtimma. Jag 
informerade också om att jag önskade återkomma till dem för en andra 
intervju när de läst sina kurser om demokrati. 
 
Samma information och test gavs i början av juni 2000 till den äldre 
lärarstuderandegruppen som undersökningen då utökades med. Skillnaden 
var att deltagandet endast omfattade en intervju. Den genomfördes i augusti 
2000.29  

                                           
29 Den andra intervjun med de äldre lärarstuderande, som genomfördes i december 2000, ströks ur 
undersökningen av orsaker som jag redogjort för i tidigare avsnitt. 
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Val av metod för datainsamling 
Min intention var att med hjälp av insamlade data tränga bakom de 
formella kunskaper som deltagarna i undersökningen hade om fenomenet 
demokrati och nå fram till deras egen-konstituerade uppfattning av detta. 
För att nå detta mål valde jag att göra kvalitativa intervjuer med var och en 
av de deltagare som ingick i undersökningen. Andra alternativ till 
datainsamling, som att exempelvis be deltagarna skriva ned sina tankar om 
demokrati, uteslöt jag då risken fanns att det skulle leda till uppräkning av 
fakta och en form av kunskapsredovisning i stället för deltagarnas direkta 
och verkliga uppfattningar av demokrati. Vid ett sådant förfarande skulle 
även min möjlighet att genom direkta följdfrågor få fram förtydliganden av 
uppfattningar gå förlorad. 
 
Ett tillvägagångssätt, som exempelvis Theman använde i sin avhandling 
(1983), var att uppmärksamma deltagarna på en viss politisk händelse och 
utifrån den göra intervjuer med enskilda medborgare. Theman ville få 
deltagarna att utifrån denna händelse resonera i termer av politisk makt. 
Fördelen med ett sådant tillvägagångssätt är att deltagarnas tankar och 
resonemang utgår från en gemensam och för dem känd händelse. I min 
undersökning ville jag emellertid först få deltagarnas spontana 
associationer kring begreppet demokrati, för att därefter kunna ställa 
följdfrågor.  
 
Ytterligare ett angreppssätt kunde vara att låta deltagarna i små grupper 
diskutera olika frågeställningar som rör demokrati och göra en 
ljudupptagning av deras diskussioner. Svårigheten vid ett sådant förfarande 
är dock att tydligt fånga de enskilda deltagarnas uppfattningar. De kan tala i 
munnen på varandra och bli avbrutna. Dessutom kan de under samtalets 
gång påverkas av varandra, något som kan leda till reflektion och 
utveckling, men också instämmanden på grund av socialt tryck. Min 
slutsats blev att enskilda, kvalitativa intervjuer med de 24 deltagarna bäst 
skulle leda fram till undersökningens mål. 
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Antalet intervjuer som nu ligger till grund för undersökningen är totalt 40 
stycken och varje intervju omfattar i tid ca 30-50 minuter. Sammanlagd 
inspelad intervjutid är drygt 25 timmar. Därtill skall läggas den intervju 
som på grund av tekniskt missöde finns rekonstruerad i skrift. 
 

Intervjufrågor 
Utifrån mitt intresse att få kunskap om blivande lärares 
demokratiuppfattningar gjordes en förstudie under slutet av vårterminen 
1999. Jag intervjuade vid det tillfället sju studerande från olika 
lärarprogram vid Karlstads universitet om deras uppfattningar av 
demokrati. Den intervjufråga som då ställdes var helt öppen: ”Vad menar 
du med demokrati?/Vad betyder demokrati för dig”? Varje intervju tog ca 
30 minuter och spelades in på band. Därefter skrevs intervjuerna ordagrant 
ut och analyserades. Jag fann att de studerande resonerade om 
demokratibegreppet på olika sätt och att de ofta utgick från demokrati i sin 
närhet för att därefter komma till resonemang om demokrati på nationell 
nivå. 
 
Utifrån resultatet av denna förstudie färdigställdes intervjufrågorna till min 
egentliga undersökning. Frågorna gjordes relativt vida, semistrukturerade, 
och beroende på de intervjuades svar skulle följdfrågor kunna ställas. I den 
fenomenografiska intervjun spelar följdfrågor en väsentlig roll. Det är av 
vikt att försöka klarlägga de intervjuades egen uppfattning av begreppet 
och inte få dem att ”rabbla” vad de tidigare lärt sig om demokrati. Frågorna 
tog sin början i de studerandes närmiljö, för att därefter övergå till områden 
som låg ”längre ifrån dem”. 
 
I intervjuerna ställdes aldrig frågan om skillnaden mellan demokrati som 
idé och demokrati som verklighet. Anledningen till det var att jag ville se 
om de intervjuade själva var medvetna om den. Förutom själva 
demokratibegreppet ville jag undersöka demokratins villkor, det vill säga 
om demokrati kräver vissa egenskaper hos individen och samhället. 
Intervjun skulle behandla nedanstående frågor, men ordningsföljden kunde 
variera, beroende på hur samtalet utvecklade sig: 
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1. Hur uppfattar du demokrati när det gäller: 

a) din närmiljö (hemmet, studierna på universitetet…) 
b) på kommunal nivå 
c) i Sverige, på landsnivå 

2.  Förutsätter demokratin vissa saker i samhället? 
3. Förutsätter demokratin vissa saker/egenskaper hos medborgarna? 
4. Är demokratin i Sverige i fara? (Varför? Varför inte?) 
5. När fungerar demokrati som bäst? 
6. Jag vill be dig göra en sammanfattning av din syn på eller definition av 

demokrati. 
 
I andra omgångens intervjuer tillfogades följande fråga: 
7. Tycker du själv att din uppfattning av demokrati har förändrats på något 

sätt under senaste halvåret (respektive året)? 
 
Till de yngre lärarstuderande i andra intervjuomgången samt de äldre 
lärarstuderande ställdes också frågan: 
8. Vad skulle du vilja fokusera på när du så småningom skall undervisa om 

demokrati på gymnasieskolan? 
 

Genomförande av intervjuerna 
I min studie genomfördes den första intervjuomgången när de studerande 
började läsa A-kursen i statsvetenskap. Den andra omgången genomfördes 
någon månad efter det att deltagarna hade läst alla kurser, som behandlar 
demokratibegreppet, i statsvetenskap B. De äldre lärarstuderande var när de 
intervjuades helt färdiga med sina teoretiska studier i samhällskunskap (80 
poäng). Nedanstående tabell visar när de olika intervjuerna genomfördes. 
Tidpunkten för den yngre lärargruppens andra intervju förklaras av att de 
läser den statsvetenskapliga B-kursen under sin tredje termin. Under den 
andra terminen läser de andra ämnen (nationalekonomi, sociologi och 
rättskunskap). 
 
 



 99

Tabell 1. Tider då intervjuerna genomfördes. 
 
Deltagargrupper 1:a intervjun 2:a intervjun 
Pol.mag-studerande September 1999 Mars 2000 
Yngre lärarstuderande September 1999 November 2000 
Äldre lärarstuderande Augusti 2000  

 
I genomförandet av intervjuer är det viktigt att försöka förstå och sätta sig 
in i den intervjuades sätt att tänka. Trost uttrycker det med orden: 

  
Oavsett om intervjuaren känner sympati eller antipati för den intervjuade och 
dennes åsikter så måste intervjuaren kunna känna empati, dvs. sätta sig in i den 
intervjuades föreställningsvärld. (Trost, 1997, s. 35) 
 

Dahlin menar att den fenomenografiska intervjun måste präglas av 
öppenhet och att intervjuaren ”måste akta sig för att för tidigt ’förstå’ vad 
respondenten menar. Utgångspunkten bör istället vara att ingenting den 
intervjuade säger är självklart” (Dahlin, 1989, s. 50-51).  
 
Kvale menar att det vid intervjuer är viktigt att skapa en atmosfär som gör 
att personerna bjuder på sig själva. Samtidigt måste det finnas en balans så 
att intervjun inte förvandlas till en terapisituation som intervjuaren inte 
klarar att hantera (Kvale, 1997, s. 118). Marton och Booth menar emellertid 
att den fenomenografiska intervjun ibland är att likna vid ett terapeutiskt 
samtal, ”eftersom intervjuaren försöker frigöra den intervjuades hitintills 
otänkta tankar” (Marton & Booth, 2000, s. 169). Här kan svårigheter uppstå 
genom att den intervjuade gör motstånd exempelvis genom att glida undan 
frågan eller tystna. Intervjuaren får då försöka närma sig det som står i 
fokus för intervjun genom olika typer av frågor och han/hon kan även 
föreslå olika tolkningar av det som den intervjuade tidigare sagt i intervjun. 
Sådana saker menar Theman (1983) måste hanteras försiktigt, eftersom det 
kan vara smärtsamt för den intervjuade att bli medveten om sina egna 
tankar. Han uttrycker det som: 
 

Och det är alltid förenat med smärta att medvetandegöra, och/eller passera dessa 
försvar. Men om detta görs på rätt sätt, om tolkningen har en god förankring i 
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redovisade eller antydda utsagor då accepteras denna smärta, ehuru ofta först 
efter ett tag. (Theman, 1983, s. 104) 

 
Relationen mellan parterna i intervjun menar Theman förutsätter både 
närhet och distans och en möjlighet till självreflektion: 

 
Man skall kunna rikta in sitt eget sökande delvis efter egna fel och missgrepp, 
och naturligtvis kunna avgöra när interaktionen fungerar optimalt. Detta är svårt 
att genomföra, men bara om man lyckas stundtals kan det vara tillräckligt. I den 
följande protokollsanalysen hittar man ofta de bästa utsagorna i dessa faser av 
samtalen. En annan viktig faktor i relationen är att man måste hålla sig på sin 
kant, hålla ett visst medvetet avstånd till motparten, men ändå sträva mot en 
maximal närhet. (Theman, 1983, s. 104) 

 
Vid intervjutillfället försökte jag skapa en lugn och avstressad miljö och 
min ambition var att deltagarna skulle känna sig trygga. Jag påpekade att 
det inte gällde ett kunskapsförhör utan att jag var intresserad av just deras 
egen uppfattning av demokrati. Deltagarna kom ofta till intervjun direkt 
före eller efter föreläsningar och det föll sig naturligt att prata någon minut 
om hur det var att studera vid universitetet, för att sedan gå över till själva 
intervjun. Närvaron av bandspelare föreföll inledningsvis vara lite störande 
för några personer, men efter en stund verkade de tämligen obesvärade av 
den. I intervjuerna finns bland annat skratt och skämt. Samtidigt som jag 
ville att de intervjuade skulle känna sig väl till mods har min strävan varit 
att hålla intervjun på en saklig nivå och att få samtliga mina frågor belysta. 
Jag sökte visa intresse för vad de hade att säga och att inte visa någon 
negativ reaktion när den intervjuade framförde uppfattningar som jag 
egentligen ogillade. Jag var sparsam med reaktioner som kunde hänföras 
till själva innehållet, däremot försökte jag vara positiv och uppmuntrande 
när den intervjuade ibland ”körde fast” i sitt resonemang. Då kunde jag, 
med hjälp av små anteckningar (stödord) som jag gjorde under intervjun, 
ibland göra sammanfattningar av det som framkommit och fråga den 
intervjuade om jag uppfattat honom eller henne rätt. Detta kunde leda till 
ytterligare förtydliganden från den intervjuade. Samtalet avrundades med 
en fråga om den intervjuade ville ta upp något som jag inte tänkt på eller 
eventuellt komplettera med något.  
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Vid intervjuerna hände det ibland att mer personliga saker framkom efter 
det att själva intervjun avslutats och bandspelaren stängts av. Att söka 
förklaringar till de intervjuades utsagor har inte varit mitt syfte, men 
tolkningen av vissa uttalanden har ibland underlättats av att jag fått 
kunskap om personen, såsom till exempel vad han/hon tidigare arbetat 
med, gjort på sin fritid eller för övrigt varit med om.  
 
Vid andra intervjutillfället kunde jag se en viss interventionseffekt. Det 
hände att flera personer berättade att de under de fortsatta studierna tänkt 
på frågorna som ställdes i första intervjun, och att de därmed blivit mer 
uppmärksamma och ifrågasättande framför allt när det gällde ”sådant som 
hade med demokrati att göra”. En av de intervjuade (YL 1) påminner 
exempelvis om att han vid första intervjutillfället varit mycket omedveten 
om eventuella hot mot demokratin och tycker att det nästan var lite genant, 
men tillägger att han nu har en mer genomtänkt och kritisk syn på det. En 
annan (ÄL 22) säger vid ett intervjutillfälle att man skall engagera sig och 
försöka påverka saker som händer i ens närhet, men tillägger lite skamset 
att hon själv inte ställde upp och engagerade sig i en samhällsfråga när hon 
verkligen borde ha gjort det. En insiktt som verkade smärtsam att förmedla 
till mig, men som hon resonerade sig fram till. 
 
Samtliga studerande försöker resonera kring alla frågor, men flera av dem 
skrattar och utbrister ibland att ”det var svåra frågor det här” (ÄL 22) och 
”det är inget lätt ämne du valt” (P 9). 
 

Utskrift av intervjuerna 
Intervjuerna som bandades skrevs ordagrant ut av mig. Det innebär att 
upprepningar, utfyllnadsord som ”liksom” och ”hmm” finns återgivet. Då 
ljudet på inspelningarna var av god kvalité, fanns ingen svårighet att höra 
vad de intervjuade sade. Någon gång har jag dock bett en person tala lite 
tydligare. 
 
Vid utskriften av intervjuerna har jag ändrat namn på orter och skolor. 
Någon gång har jag använt versaler i utskriften och då innebär det att den 
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intervjuade mycket starkt poängterat just detta ord. Då till exempel skratt 
eller suckar förekommit i intervjun, finns det återgivet inom parentes. 
Tystnad skrivs som tre punkter…, men det anges inte hur lång denna 
tystnad varit. Jag har valt att inte redigera det utskrivna materialet. Det kan 
delvis försvåra läsningen, men jag menar att det säger något om den 
svårighet och tveksamhet de intervjuade ibland visar när det gäller att sätta 
ord på sina tankar. 
 
Att överföra intervjun till skrift innebär att den, som Kvale säger, blir 
”frusen i tid och abstraherad från sin grund i ett socialt samspel” (Kvale, 
1997, s. 152). Då jag gjorde utskriften och analysen av intervjuerna, 
upptäckte jag att de visuella minnena delvis levde kvar och att de kan ha 
haft viss inverkan på min tolkning av det sagda. Att helt frigöra sig från det 
samspel som intervjun innebar, men som inte visar sig i den skrivna texten, 
menar jag inte är möjligt och heller inte önskvärt. Det visuella minnet kan 
bli en hjälp att förstå meningen vid tolkningen av texten. Det som framkom 
i intervjun skapades i en social situation där vi förde samtal ansikte mot 
ansikte och det är vetskapen om detta som också skall hanteras vid 
analysen. 
 

Analysmetoder 
Analysen, som bygger på utskrifterna av intervjuerna, har gjorts enligt 
fenomenografisk metod  (Marton & Booth, 2000 kap. 6), men också i form 
av en tematisk innehållsanalys. Den del av undersökningen som analyserats 
fenomenografiskt handlar om de studerandes uppfattningar av demokrati, 
men när det gäller de studerandes utsagor om demokratins villkor var den 
fenomenografiska analysmetoden inte möjlig. Jag fann att de intervjuades 
utsagor i denna fråga var alltför fragmentariska och mångfaldiga för att det 
skulle vara möjligt att fånga dem i helhetliga beskrivningskategorier. 
Svensson påpekar att kategorierna i en fenomenografisk analys bör ha just 
helhetskvalitet: 
 

The relations must have the character of the meaning that some part of reality as 
a whole has to a subject. The conception has to include some whole-qualities of 
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the meaning of an object or else the relation represents a lack of conception of 
an object delimitied by someone else. (Svensson, 1997, s. 166)  

 
I den fenomenografiska analysen av de studerandes utsagor om demokrati 
har jag upptäckt en dimension som det finns möjlighet att röra sig utefter i 
de olika kategorierna. Den variationsdimensionen är ”delaktighet”. I ena 
änden innebär delaktighet att använda sina formella rättigheter till påverkan 
av den politiska beslutsprocessen, till exempel att utnyttja sin rösträtt i 
allmänna val. I den andra änden innebär delaktighet att själv direkt delta i 
alla beslut. Den kritiska aspekten är förhållandet mellan väljare och valda, 
vilket också kan uttryckas i graden av delaktighet. 
 
När det gäller de intervjuades utsagor om villkoren för demokrati framkom 
däremot olika aspekter, som ibland är beroende och ibland oberoende av 
varandra. För att kunna redovisa de studerandes utsagor om demokratins 
villkor har jag då gjort en tematisk innehållsanalys där ”vad-aspekten” är 
utgångspunkten. Den fenomenografiska analysen bygger även på ”hur-
aspekten” det vill säga hur den intervjuade ser på och resonerar om ett 
begrepp eller fenomen (vad- och hur-aspekten hänger där samman). 
Temana har således formats utifrån de olika villkor för demokrati, som de 
studerande resonerar om och inte utifrån teorier och perspektiv som 
behandlas i kapitel 3. I efterhand har jag dock möjlighet att diskutera hur 
det som de studerande menar vara villkor för demokrati förhåller sig till de 
kriterier för demokrati som Dahl ställer upp. Tillsammans ger de båda 
analyserna mig också en möjlighet att se och diskutera om olika 
uppfattningar av demokrati (kategori 1-3) kan kopplas till vissa villkor för 
demokrati (olika teman). Den fenomenografiska och tematiska analysen 
kompletterar således varandra och bidrar till att på olika sätt göra de 
studerandes föreställningar om demokrati tydlig.  
 

Den fenomenografiska analysen 
Den fenomenografiska analysmetoden innebär att utifrån de intervjuades 
utsagor skapa kategorier som anger kvalitativt olika sätt att se på det 
fenomen som erfars. Det betyder att det är forskarens uppfattning av 
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intervjumaterialet som ligger till grund för beskrivningskategorierna. Dessa 
färgas också av det perspektiv forskaren lägger på själva fenomenet. Min 
egen bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap och lärarutbildare i 
samhällskunskap kan ha påverkat mitt analysarbete. Känslan av 
igenkännande, att jag ”förstår” vad de intervjuade säger, har jag dock 
försökt vara observant på, i syfte att inte dra för snabba slutsatser. 
 
Tolkningen av intervjuerna påbörjades i praktiken redan vid 
intervjutillfället och fortsatte då jag skrev ut intervjuerna. Efter 
transkriberingen läste jag intervjuerna upprepade gånger i syfte att finna en 
helhetsbild. Därefter läste och tolkade jag intervjuerna i förhållande till 
varandra. Genomläsningar av varje intervju skedde också i syfte att tolka 
den i förhållande till vad som sagts tidigare i just den intervjun.   
 
Analysen av intervjuerna och upptäckten av kategorier skedde i två steg. 
Först läste och tolkade jag alla intervjuer i den första intervjuomgången 
varvid tre huvudkategorier identifierades. Två av dessa hade två 
underkategorier. Därefter gjorde jag samma sak med intervjuerna från den 
andra intervjuomgången. Någon förändring i synsätt, som kunde leda till 
skapandet av nya kategorier eller underkategorier, visade sig inte. De 
intervjuades uppfattningar hade i andra intervjuomgången samma 
grundstruktur och rymdes inom de kategorier som skapats efter första 
intervjuomgången. Det fanns dock uppfattningar som hade ett något mer 
omfattande innehåll. När samtliga 40 intervjuer analyserats undersökte jag 
hur de olika grupperna och även individerna fördelade sig på de olika 
kategorierna. 
 
Eftersom fenomenografiska studier härleder sina beskrivningar från en 
population som representeras av ett mindre antal personer, kan 
kategorisystemet inte göra anspråk på att vara en slutgiltig beskrivning av 
variationer av alla existerande uppfattningar i populationen. Målet är dock 
att det kollektiva erfarandet, såsom det uttrycks av den undersökta gruppen, 
skall täckas av de olika kategorierna. Kategorierna, som är distinkt skilda 
från varandra, bygger på centrala delar av datamaterialet och bildar 
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tillsammans ett utfallsrum. Marton och Booth (2000, s. 163) urskiljer tre 
kriterier som en uppsättning beskrivningskategorier skall uppfylla: 
 
• alla enskilda kategorier bör ha en tydlig relation till undersökningens 

fenomen, så att varje kategori säger oss någonting distinkt om ett 
särskilt sätt att erfara ett fenomen 

• kategorierna måste ha en logisk relation till varandra, en relation som 
ofta men inte alltid är hierarkisk 

• systemet bör vara sparsamt, vilket innebär att så få kategorier som 
möjligt bör användas, i den mån det är rimligt och genomförbart, så att 
den kritiska variationen i dataunderlaget skall kunna ringas in 

 
Beskrivningskategoriernas inbördes förhållanden kan se olika ut. Uljens 
särskiljer tre olika kategorisystem, det horisontella, vertikala och 
hierarkiska (Uljens, 1989, s. 47-51).30 
 
I det horisontella systemet av beskrivningskategorier betraktas de olika 
kategorierna som jämbördiga. Innehållsmässigt är de alla lika ”viktiga”, det 
vill säga de befinner sig på samma nivå. Vertikala system innebär att 
kategorierna rangordnas med hänsyn till deras överensstämmelse med 
exempelvis ett givet utbildningsmål. Det hierarkiska systemet visar att 
vissa uppfattningar är mer utvecklade och mer omfattande än andra. De 
högre kategorierna bygger på och omfattar då de lägre.  
 
Kan då beskrivningskategorierna tillämpas på individer och/eller på en 
grupp av individer? Marton och Booth menar att fenomenografin fokuserar 
på variationen. Syftet är att ringa in ”kvalitativt skilda kategorier med olika 
sätt att erfara fenomenet i fråga, oavsett om skillnaderna är variationer 
mellan individer eller inom individer” (Marton & Booth, 2000, s. 162). I 
min studie är syftet att i första hand finna och klarlägga variationer av 
demokratiuppfattningar, men också att undersöka om det finns olika sätt att 
erfara demokrati bland lärar- respektive pol.mag-studerande. Ett annat syfte 
är att se om enskilda individer förflyttar sig från en kategori till en annan 

                                           
30 Uljens ger också exempel på avhandlingar där olika system av beskrivningskategorier använts. 
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mellan de två intervjutillfällena. Den jämförelsen görs i den 
fenomenografiska analysen, då jag redovisar i vilken kategori de olika 
individerna återfinns vid det första och det andra intervjutillfället. Det 
betyder att jag gör en starkare koppling mellan individ och uppfattning. 
Därför blir tillförlitlighetsprövningen genom en medbedömare särskilt 
viktig (se vidare s. 107-108). 
 

Den tematiska innehållsanalysen 
Även den tematiska innehållsanalysen gjordes efter upprepade 
genomläsningar av intervjuerna. De olika temana, som handlar om vad de 
studerande ansåg vara villkor för demokrati, har successivt vuxit fram. 
Liksom i den fenomenografiska analysen började jag med att läsa och tolka 
alla intervjuer i den första intervjuomgången. Jag urskiljde först delar av de 
intervjuades utsagor och satte därefter ihop dem till helheter, varvid nio 
teman utkristalliserades. Slutligen visade det sig att de nio temana kunde 
grupperas i tre huvudteman.  
 
Varje tema består av flera delar och beskrivs med hjälp av de studerandes 
resonemang om dessa. Det är den totala innebörden i varje tema som 
beskrivs. Ett tema kan således innehålla utsagor från en person likaväl som 
av flera. Om en studerande framhåller en sak och resonerar utförligt kring 
den, så redovisas det som ett innehåll i temat. Ett temas dominans, eller 
tyngd i förhållande till andra teman, avgörs däremot av hur många som 
nämner och resonerar om det. Redovisningen av det sker i form av en 
kvantitativ kommentar efter varje temapresentation. I analysen av andra 
intervjuserien finns den kvantitativa kommentaren efter varje huvudtema. 
Analysenheten omfattar samtliga studerande, men eftersom temana är 
uppbyggda med hjälp av varje studerandes resonemang, redovisas och 
kommenteras även eventuella skillnader mellan grupperna. 
  
Analysen av intervjuerna i den andra intervjuomgången genomfördes på 
samma sätt som av dem i den första. Några nya teman framträdde inte, 
däremot visade det sig att tyngdpunkten i en del teman förskjutits. Några 
aspekter hade tillkommit, vissa hade fått en större betydelse medan andra 
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avklingat. Det är främst förändringarna eller förskjutningarna av 
tyngdpunkterna i temana som redovisas i andra intervjuomgången. 
 

Tillförlitlighet 
Vanligtvis diskuteras en studie i termer av validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet (Kvale, 1997). När det gäller insamlandet av data i en 
fenomenografisk studie är det forskaren som svarar för att alla data 
verkligen handlar om det som är föremål för undersökningen och att det 
görs så omsorgsfullt som möjligt. I min studie användes intervjun som 
medel för datainsamlingen. Frågan om intervjun som forskningsmetod har 
diskuterats och kritiska röster har höjts om det verkligen är möjligt att med 
hjälp av intervjuer komma åt personers mentala uppfattningar (Säljö, 
1997). Hur kan man veta att det är den intervjuades egentliga uppfattning 
av fenomenet som kommer fram i intervjun? Enligt fenomenografins sätt 
att se finns det dock inte någon ”egentlig” uppfattning därför att 
uppfattningar konstitueras i en intern relation mellan den som erfar och det 
som erfars (Marton & Booth, 2000, s. 148). Denna relation kan förändras 
på ett ögonblick, men den kan också vara densamma hur länge som helst. 
En persons uppfattningar av ett fenomen kan ges olika uttryck i intervjuer 
vid skilda tillfällen. Dahlin menar ”att det är sannolikt att individen i 
sammanhang som liknar den genomförda intervjun kommer att formulera 
samma uppfattning till dess han lärt sig ett annat sätt att se fenomenet” 
(Dahlin, 1989, s. 44).  
 
I en intervju där ambitionen är att få den intervjuade att själv tänka efter 
och försöka förmedla den egna uppfattningen, håller jag för troligt att 
individen förmår uttrycka sina tankar om och uppfattningar av ett fenomen. 
I min studie är huvudsyftet att beskriva variationer av uppfattningar som 
gäller demokrati och dess villkor, men för mig är också den enskilde 
individens uppfattning av intresse. Studiens delsyften är bland annat att 
undersöka om den enskilde individen ändrar uppfattning mellan 
intervjutillfällena och att undersöka om de olika studerandegrupperna 
skiljer sig åt i uppfattningar. Den fenomenografiska ansatsen ger mig 
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möjlighet att fokusera på variationer av uppfattningar såväl som på 
variationer mellan individer och inom individer. 
 
Vad gäller den fenomenografiska analysen prövas dess tillförlitlighet oftast 
med hjälp av en medbedömare, vilket också skett i min studie. Det är 
kategoriernas kommunicerbarhet och därmed indirekt tolkningen som då 
prövas. Det innebär att forskare och medbedömare arbetar från olika håll. 
Det är forskaren som utifrån materialet upptäcker kategorierna, medan 
medbedömaren får en beskrivning av kategorierna och hans uppgift blir att 
placera varje intervju i någon av dessa kategorier (Uljens, 1989, s. 56-57). 
Reliabiliteten handlar här om igenkännbarhet. Graden av överensstämmelse 
i min studie redovisas i samband med den fenomenografiska analysen. 
 
Tillförlitligheten i den något enklare innehållsanalysen har läsaren att 
bedöma utifrån de beskrivningar jag gjort när det gäller tillvägagångssätten 
i skapandet av de olika temana. Kvale menar att ett alternativ till att ha 
medbedömare kan vara att forskaren redogör för de olika stegen i analysen 
och exemplifierar det med det material analysen vilar på (Kvale, 1997, s. 
189). 
 
Är då resultaten av studien generaliserbara? Det vill säga kan slutsatserna 
användas på andra personer och grupper än de som deltagit i min studie? 
Ytterst är naturligtvis detta beroende på om studien för övrigt håller en hög 
kvalitet i fråga om tolkningar och slutsatser. Frågan är huruvida jag genom 
urvalet av deltagare i min studie lyckats fånga en variation av personer som 
gör det sannolikt att finna så många olika uppfattningar som möjligt. 
Larsson menar att det gäller ”att maximera chansen att finna så många 
olika uppfattningar som möjligt” (Larsson, 1986, s. 29). Lyckas man göra 
ett sådant urval, kan man också räkna med att kunna täcka de variationer av 
uppfattningar som finns. Därmed kan resultatet av uppfattningar 
generaliseras, det vill säga gälla även utanför det urval som fanns 
representerat i studien (Larsson, 2001). Genom att deltagarna i min studie 
omfattar både lärar- och pol.mag-studerande samt att urvalet av dem 
gjordes med hjälp av SPQ, menar jag att det kravet är uppfyllt. Utvidgning 
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av antalet deltagare (de äldre lärarstuderande) som bland annat skedde i 
syfte att om möjligt finna fler variationer av uppfattningar, visade sig inte 
tillföra några ytterligare beskrivningskategorier. Jag håller det alltså för 
troligt att ”mängden av variationer” därmed är mättad. 
 
Om intervjuerna skulle göras om, skulle de intervjuades svar förmodligen 
inte bli desamma som när intervjuerna genomfördes. Mycket i världen och 
i deltagarnas närmaste omgivning har förändrats vilket kan antas påverka 
deras resonemang och uppfattningar, även om inte grundinställningen 
förändras.  
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5. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten av den fenomenografiska och den 
tematiska analysen. Resultatredovisningen av den fenomenografiska 
analysen av demokratiuppfattningar är uppdelad i sex avsnitt (s. 111-147). 
Först redogörs för kategoriseringen av de olika uppfattningar av demokrati 
som visade sig i 1:a intervjuserien. Därefter följer i två avsnitt en kvalitativ 
resultatredovisning av 1:a respektive 2:a intervjuserien. I det fjärde 
avsnittet görs en kvantitativ redovisning av de båda intervjuserierna. I det 
femte avsnittet redovisas hur de studerande med yt- respektive 
djupinriktade studiemönster fördelade sig på olika kategorier. 
Avslutningsvis görs en redovisning av hur de studerande själva beskriver 
att deras föreställningar om demokrati förändrats. 
 
Resultatet av den tematiska innehållsanalysen redovisas i kapitlets senare 
del (s. 148-216). Det handlar om de studerandes resonemang om 
demokratins villkor. Redovisningen är uppdelad i två större avsnitt, där 1:a 
respektive 2:a intervjuserien behandlas. 
 

Redovisning av kategoriindelningen 

Kategorisering av uppfattningar av demokrati  
I den första intervjuserien framträder ett gemensamt tema där demokrati i 
någon mening innebär ”en möjlighet att påverka”. När jag närmare studerar 
de intervjuades utsagor med fokus på denna aspekt, visar sig kvalitativa 
skillnader i deras uppfattningar. Jag finner att den ena ytterligheten 
framhåller institutionaliserade former för att uttrycka åsikter. Motpolen 
förutsätter en känsla av delaktighet och uppfattar demokrati som en 
möjlighet att påverka alla beslut som rör individens livssituation, det vill 
säga en form av direktdemokrati.  
 
När de studerande exempelvis säger att de är nöjda med de möjligheter som 
nu finns att påverka beslut, så handlar deras uttalanden om svenska 
förhållanden om inget annat anges. I kategoriredovisningen använder jag 
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uttrycken ”nöjd” respektive ”icke nöjd”, vilket är en vardagsspråklig 
förkortning för ”förverkligad”, det vill säga: nöjd = ”demokratin är 
förverkligad” och icke nöjd = ”demokratin är inte helt förverkligad”.  
 
Här följer en kortfattad beskrivning av de tre huvudkategorierna samt deras 
underkategorier: 
 
1. Demokrati är rätten och möjligheten att genom institutionaliserade 

opinionsmätningar och spontan opinionsbildning uttrycka sina åsikter 
och därigenom påverka de politiska beslutsprocesserna. Det 
institutionella inslaget, den formella delaktigheten i beslutsprocessen, 
utmärker dessa uppfattningar. 

 
1a. Man är nöjd med de möjligheter som nu finns att påverka de 
politiska beslutsprocesserna. 
 
1b. Man är inte nöjd med de möjligheter som nu finns att påverka de 
politiska beslutsprocesserna, utan vill se fler möjligheter att komma till 
tals och uttrycka en opinion.  
 

2. Demokrati är att känna delaktighet i de politiska beslutsprocesserna. 
Den förutsätter de institutionaliserade former som finns i kategori 1, 
men tillägger känslan av att vara delaktig.  

 
2a. Man är nöjd med de möjligheter som nu finns att känna delaktighet i 
den politiska beslutsprocessen. 
 
2b. Man är inte nöjd med nuläget och vill öka känslan av delaktighet i 
den politiska beslutsprocessen. 
 

3. Demokrati är individens rättighet att påverka alla beslut som rör hennes 
livssituation. Den förutsätter känslan av delaktighet och att man utgår 
från en form av direktdemokrati. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att kategorierna finns längs en axel där 
den ena ytterligheten utgörs av kategori 1, för vilken demokrati innebär att 
söka påverka politiska processer genom de institutionaliserade former som 
redan finns. Den andra ytterligheten utgörs av kategori 3, där man uppfattar 
demokrati som ett sätt att påverka alla beslut som rör den egna 
livssituationen, vilket kan ses som en idé som man strävar efter att 
förverkliga. 
 
I kategori 1 och 2 finns underkategorier där man ser demokratin som 
förverkligad eller inte förverkligad. En del av de intervjuade säger sig vara 
nöjda med de möjligheter till påverkan som finns (1a) respektive påverka 
och känna delaktighet (2a) i de politiska beslutsprocesserna. Detta tolkar 
jag som att man ser demokratin som förverkligad. De som ingår i kategori 
1b och 2b är däremot inte nöjda, utan de strävar efter att uppnå ett mer 
”idealt” tillstånd. 
 

Utfallsrummet 
Utfallsrummet i min undersökning kan sägas vara partiellt hierarkiskt. Man 
kan se de två första kategorierna som hierarkiska i den meningen att 
kategori 2 förutsätter kategori 1. Däremot placerar sig kategori 3 vid sidan 
om, eftersom den underkänner de två första kategoriernas 
institutionaliserade former för deltagande i de politiska beslutsprocesserna.  
 
Man kan också se en progression i kategoriernas beskrivning av 
”deltagande” i demokratin. Den första kategorin poängterar den formella 
delaktigheten i beslutsprocessen. Den andra kategorin förutsätter de 
formella former av deltagande som finns i kategori 1, men därtill måste 
finnas en känsla av delaktighet. Den tredje kategorin förutsätter känslan av 
delaktighet, men den utgår från en form av direktdemokrati. Medborgarnas 
deltagande är här mycket omfattande och innebär att varje individ skall ha 
möjlighet att vara med och fatta beslut. Kategorierna finns således längs en 
skala som kan sägas ange ett stigande mått av deltagande.  
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Demokrati som idé och verklighet 
I vissa intervjuer finns utsagor som visar att de intervjuade skiljer på 
demokrati som idé och demokrati som verklighet. I kapitel 3, där jag 
behandlade demokratibegreppet, betonas denna skillnad och Räftegårds 
modell (se s. 62) visar detta explicit. De frågor som ställs i intervjun gör 
inte uttryckligen denna distinktion, men de intervjuade har i sina 
resonemang ibland poängterat skillnaden. Om den intervjuade i 
förbigående nämner att ”det vore naturligtvis bra med en direktdemokrati”, 
men därefter påstår att detta inte är möjligt och argumenterar vidare för en 
representativ demokrati med olika inslag av påverkansmöjligheter, så har 
jag gjort tolkningen att dennes uppfattning av demokrati är av representativ 
art och att den faller inom någon av kategorierna 1 och 2. I andra fall då de 
intervjuade inte släpper, utan håller fast vid, argumenterar för och 
vidareutvecklar idén om direkt demokrati – även om de inte riktigt kan se 
hur den skall kunna genomföras – tolkas deras utsagor som att idén om 
direktdemokrati är deras egentliga uppfattning. De senare återfinns i 
kategori 3.   
 
Exempel på utsagor där de intervjuade berör direktdemokrati, men snabbt 
släpper denna idé och i resten av intervjun ger uttryck för en annan 
uppfattning, är: 

 
Ip: Det riktigt ideala är kanske direktdemokrati, med väldigt upplysta 
medborgare a la Rousseau så där, men det är väl svårt eller omöjligt i dag, med 
de staterna vi har. Men upplysta medborgare är aldrig fel… (YL 6:1) 
 
Ip: Neej, det är klart att det skulle, fick man önska ett drömsamhälle, så skulle 
man väl kunna tänka sig att alla skulle, som man gör i Schweiz i vissa byar, då 
har man ju folk, äh… handuppräckning på torget. I samtliga, jag vet inte om det 
är samtliga politiska frågor, men nästan i alla fall. Men frågan är ju vad som är 
praktiskt och vad som är… idealiskt också. Det måste ju vara en gräns 
någonstans. (P 11:1) 
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Medbedömarreliabilitet 
Vid klassificering av intervjuerna (40 stycken) i de båda intervjuserierna 
visade det sig att medbedömarreliabiliteten för huvudkategorierna 1, 2 och 
3 blev 77,5%. Svårigheterna vid klassificeringen visade sig bestå i att 
kunna skilja mellan kategori 1 och 2. Då kategori 2 förutsätter kategori 1, 
men därtill kräver känslan av delaktighet, innebär det att denna känsla av 
delaktighet skall vara uttalad. Avvikelserna i bedömningen berodde främst 
på tolkningen av de utsagor som gav uttryck för denna känsla av 
delaktighet. Där bedömningen skilde sig åt klassificerade författaren 
intervjuerna i kategori 2, medan medbedömaren placerade dem i kategori 1. 
Vad gäller kategori 3 fanns däremot en samstämmighet på 100%. 
 
Om man ser till samstämmigheten för både huvudkategorier och samtliga 
underkategorier blev medbedömarreliabiliteten 70%. 
 

Resultat av första intervjuserien 
Här följer en utförligare beskrivning av de tre huvudkategorierna samt de 
underkategorier som visade sig. 
 

Demokrati är rätten och möjligheten att genom 
institutionella opinionsmätningar och spontan 
opinionsbildning uttrycka sina åsikter och därigenom 
påverka de politiska beslutsprocesserna  
Kategori 1 kännetecknas av det institutionella inslaget, den formella 
delaktigheten i beslutsprocessen samt ett kvantitativt tänkande. Här 
uppfattas demokrati som ett styrelseskick där medborgarna utövar påverkan 
genom att i återkommande allmänna val rösta på partier eller dess 
representanter, vilka får mandat att styra och fatta beslut under en viss 
period. Den representativa demokratin anses som ”den enda 
styrelseformen” eller ”det enda alternativet”. Påverkan bygger på de 
institutionaliserade sätt på vilka man organiserar och mäter en opinion, 
varigenom medborgaren får inflytande på besluten: 
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Ip: Vi har ju möjlighet och säga vad vi vill i valen… (YL 4:1) 
 
Ip: Tja… det är klart att vi har en allmän rösträtt för alla medborgare som är över 
18 år. […] Och att ja, vart fjärde år får vi välja representanter och i kommun och 
landsting och riksdag. Att de får vårat mandat att styra, eller vad vi beslutar. (YL 
6:1) 
 

På den direkta frågan om varför det är viktigt att rösta ger svaren uttryck 
för något som för dem är självklart, nämligen att man då ”är med och 
formar det samhälle som vi lever i” (ÄL 23:1) eller ”annars är det ingen 
mening med demokrati” (YL 5:1). Det finns också en irritation över dem 
som bara ”gnäller” över en situation, men som inte utnyttjat sin rösträtt, 
vilket hade gett dem möjlighet att påverka just detta förhållande: 
 

Ip: De gnäller för att vi är med i EU, men de kunde inte gå dit och rösta nej. Det 
är sådant som retar mig (skratt). (ÄL 21:1) 

 
När det gäller de institutionaliserade och spontana möjligheter till påverkan 
som finns, förutom att delta i allmänna val, förekommer ett inslag av 
kvantitativt eller ”kumulativt” synsätt. Möjligheten att påverka till exempel 
valda representanter anses vara större om det är många som bildar en 
opinion. Det vill säga människor sluter sig samman kring en fråga, för att i 
kraft av att vara ett stort antal lägga tyngd bakom sitt försök att påverka:  
 

Ip: Ja, jag tror ju detta med allmän opinion. Får man en stark opinion emot sig 
då, på lokalt plan, som ja… kommunpolitiker eller något sådant. Lyssnar man 
inte på dem, så är man nog väldigt illa ute […] om man har en 30.000 människor 
bakom sig kanske och kräver någonting, så kanske de lyssnar då i alla fall. (YL 
4:1) 
 
Ip: Men om många gör det… om många vågar lyfta telefonen och ringa eller 
maila eller vad de gör, höra av sig och tala om att… (ÄL 21:1) 

 

I denna första kategori kan jag finna två underkategorier: 
 
1a) Man är nöjd med de möjligheter som nu finns att påverka de politiska 
beslutsprocesserna. Deltagandet i allmänna val framstår som det primära, 
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även om man inte finner ett parti att rösta på som helt tillfredsställer ens 
egna uppfattningar. Något alternativ till denna form av deltagande kan man 
dock inte se, bland annat på grund av den komplexitet som föreligger. 
Antalet röstberättigade är stort och frågorna är svåra att sätta sig in i. 
 
Partiernas ganska likartade åsikter gör att valet av parti ibland upplevs som 
besvärligt och det framkommer även en viss uppgivenhet vad gäller tilltron 
till att kunna påverka beslut genom att delta i valen. Trots dessa 
anmärkningar säger man sig vara nöjd med de möjligheter till påverkan 
som finns och slutomdömet blir att ”vi har en bra demokrati”:   
 

Ip: Även om den inte… den kanske är en aning urholkad i och med att den är 
representativ och att… äh det kanske inte, det kanske inte alltid är så att … 
partierna inte står för ens egna åsikter alltid. Att det ofta blir så att de inte kan 
genomföra det de säger eftersom de inte ja, får egen majoritet. Men allt som allt 
tycker jag väl att vi har en bra demokrati. (P 15:1) 
 
Ip: Det sättet jag kan påverka det är ju i så fall att rösta i första hand […] jag 
tycker det är svårt med partierna också, för att jag tycker ändå att de är så pass 
lika varandra. Jag tycker det och det känns lite grann som att vad jag än röstar 
på, så kommer det inte att hända så mycket ändå. […] Jag tycker nog att det… 
trots allt, så är det hyfsat bra som det är. (ÄL 22:1) 

 

När det gäller möjligheterna att påverka de politiska beslutsprocesserna på 
kommunal nivå, visar det sig även här att det är valdeltagandet man i första 
hand tänker på. Skall man påverka på något annat sätt nämns de formella 
möjligheterna att engagera sig politiskt, det vill säga att gå in och arbeta i 
ett politiskt parti: 
 

Ip: Tjaa… Då tänker jag ju förståss på kommunfullmäktige, kommunalval och 
sådant här… 
I: Kommunalval till kommunfullmäktige osv. Har vi det – då är det demokrati 
eller? 
Ip: Jaa, formellt (skratt). Jo, jag tycker det är ett bra sätt, faktiskt… 
I: Formellt säger du med glimten i ögat. Det måste innebära att du tänker på 
något annat? 
Ip: Det finns alternativ förstås, det gör det ju, men jag vet inte om det finns 
något bättre alternativ. […] Mm… förutom i val då. Det effektivaste tycker jag 
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att det verkar som, det är väl att bli aktiv inom politiken. Jag har fått den 
uppfattningen i alla fall… (YL 6:1) 

 
Motiveringen till att man föredrar en representativ demokrati, och att man 
är nöjd med de formella påverkansmöjligheter som finns, är bland annat att 
man inte har tid eller intresse av att engagera sig mer. Ett tydligt uttryck för 
detta ges i följande citat, där det framgår att fritid skall kunna användas till 
annat än engagemang i politiska frågor: 
 

Ip:… för jag tycker den styrelsen, som skall få styra vårt land, skall liksom, det 
är ju vi som skall ha tillsatt den styrelsen. De skall bli valda av oss. Så det skall 
liksom inte vara någon elit som styr. 
I: Nej 
Ip: … utan det skall vara folkvalda… just för att underlätta gemene mans 
vardag, att man inte skall… engagera sig i alla frågor och så, utan man skall få 
ha fritid och… (ÄL 23:1) 

 

1b) Man är inte nöjd med de möjligheter som finns att påverka de politiska 
beslutsprocesserna, utan vill se fler möjligheter att komma till tals och 
uttrycka en opinion. 
 
Här vill man se att de formella möjligheter som finns att påverka den 
politiska beslutsprocessen utnyttjas i högre grad. Man vill också finna nya 
vägar för påverkan. Man är missbelåten med att inte i någon större 
utsträckning kunna påverka vilka politiker som sitter i de beslutande 
församlingarna. I verkligheten finner man det svårt – näst intill omöjligt – 
att ”avsätta” politiker som man tycker missköter sig, alternativt inte håller 
vad de i valrörelsen lovat. Formellt är detta möjligt genom att i nästa val 
rösta på viss person, men det kräver ett större engagemang av medborgarna 
och ett aktivt ställningstagande till personnamn på valsedlarna. Därmed kan 
man säga att man är inne på villkoren (se den tematiska analysen) för 
demokrati, men dessa är ibland också motiveringar till de intervjuades 
uppfattningar. I detta fall uttrycker man en missbelåtenhet över att uppleva 
sig inte kunna påverka vilka personer man väljer till politiska uppdrag. 
Några förslag till ändring av valproceduren förekommer dock inte: 
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Ip: Men just korruption och maktmissbruk inom demokratin på olika nivåer, det 
gör att folk blir så ledsna, förbannade, upprörda och missnöjda, så att det kan bli 
ett hot i sig. Att man tycker att ja de här jädra kommunalgubbarna, som åker på 
porrklubb hit och dit… […] 
I: Mm… Men vi har en möjlighet där att rösta bort dem? 
Ip: Ja 
I: men du menar att det blir så likgiltigt att man gör inte ens det 
Ip: Ja, nej, att det blir bara en rockad och sedan så är det samma gubbar på nya 
poster… (YL 4:1) 

 

De personer som valts till politiska uppdrag skall få arbeta under 
valperioden och få en chans att genomföra det de gått till val på. De skall 
dock vara medvetna om och känna att deras handlande observeras. Detta 
gäller politiker både på lokal- och riksnivå. Att ta direkt kontakt med 
politiker och ”tala om för dem vad vi tycker och tänker” är möjligt, men för 
att få effekt krävs det att många gör det: 
 

Ip: Vi skall tala om vad vi tycker och tänker. […] ni gick på val på det här, på 
det här och det här […] Varför gjorde ni på det här viset? ... Det är ju inte bra för 
vår region eller något sådant där. Bara för att ni skulle… jämka med några 
andra, så där va´. Man kan ju tala om att man finns fortfarande och… Bara för 
att vi valde dig, så känn dig inte så säker (skratt). […] om många vågar lyfta 
telefonen och ringa eller maila eller vad de gör, höra av sig och tala om att… 
(ÄL 21:1) 

 

En möjlighet till påverkan för medborgarna är att använda tidningarnas 
insändarsidor, men någon garanti för att bli publicerad finns inte: 
 

Ip: Det är ju ändå redaktören och de på tidningarna som bestämmer vad som 
kommer in. Då måste man göra något spektakulärt liksom så här, för att få 
uppmärksamhet i media. (YL 4:1) 

 
En ny institutionaliserad form för påverkan, som föreslås av en studerande, 
är medborgarråd. De borde kunna fungera på både lokal- och landsnivå. 
Sådana medborgarråd finns på olika ställen i USA och hans förslag är att 
detta provas även i Sverige. Politiker skulle kunna konsultera dessa 
medborgarråd när de är tveksamma om vad deras väljare tycker i en fråga, 
bland annat för att förhindra att en ”folkstorm” bryter ut efter det att ett 
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beslut är taget, det vill säga att en mängd människor opponerar sig mot 
beslutet: 
 

Ip: Det finns ju intressanta möjligheter till medborgarråd och lite sådana här 
saker via informationsteknologi, som skulle kunna bytas ut kontinuerligt, så att 
man får olika… representanter hela tiden då för kommuninnevånarna, som 
skulle kunna ge rådgivning åt kommunpolitikerna under 
mandatperioderna…[…] om… fullmäktige är osäker i en fråga exempelvis och 
vill pejla av, så skulle man kunna göra en omröstning i det här medborgarrådet 
exempelvis, för att se ungefär hur… om det nu är representativt då för 
kommunbefolkningen i stort och att se vad de tycker va´. (ÄL 17:1) 

 

Demokrati är att känna delaktighet i de politiska 
beslutsprocesserna 
Utmärkande för huvudkategori 2 är medborgarnas känsla av delaktighet. 
Kategorin förutsätter de institutionaliserade former som finns i kategori 1, 
men lägger också till känslan av att vara delaktig. Man vill känna att man 
kan påverka och att man har en chans att komma med förslag som tas på 
allvar. Detta uttrycks på olika sätt, men det centrala är att det inte är 
tillräckligt att ha en formell möjlighet till påverkan, utan man måste också 
uppleva känslan av delaktighet: 
 

Ip: Att man har möjlighet att få vara med och bestämma saker och bli bemött på 
ett sådant sätt att man känner sig viktig, man känner sig delaktig i saker och ting. 
(YL 2:1) 
 
Ip: Ähh… ja, vad är demokrati för mig? Att man känner att man har en chans att 
påverka och att man har en uppgift. 
I: Varför är det viktigt? 
Ip: För annars så känner man sig inte som en del av demokratin… kanske, eller 
samhället. (YL 7:1) 

 

I denna huvudkategori finns två underkategorier, 2a där man är nöjd med 
de möjligheter som finns att känna delaktighet och 2b där man inte är nöjd 
utan vill öka känslan av delaktighet. 
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2a) Man är nöjd med de möjligheter som nu finns att känna delaktighet i 
den politiska beslutsprocessen. 
 
Underkategorin kännetecknas av att man känner sig delaktig i 
beslutsprocessen och är nöjd med de möjligheter till påverkan och 
opinionsbildning som finns. Om man önskar, kan man på olika sätt påverka 
beslutsprocessen genom att kontakta politiker, delta i möten och i 
allmänhet föra fram sina synpunkter:  
 

Ip: Jag kan ju skriva till politikerna, jag kan ju besöka… äh… möten där jag 
lyssnar på vad de säger. Med grund då av detta kan jag väl försöka göra vissa 
insatser, skriva och ringa och debattera och insändare och namninsamlingar och 
vad det nu kan vara. 
I: Varför är det viktigt att kunna göra det här då?…   
Ip: Ja, ja, om jag inte kan det, kan jag ju inte… då kan jag inte vara delaktig i 
samhället - om jag inte kan göra det. (P 11:1) 

 

Förutom att direkt försöka påverka beslutsfattarna finns möjligheter för 
dem som vill att engagera sig partipolitiskt och ställa upp och kandidera till 
politiska poster. Det vanligaste sättet att känna delaktighet i 
beslutsprocessen är emellertid att delta i de allmänna valen. När man röstar 
känner man delaktighet och de studerande säger sig vara nöjda med det 
nuvarande svenska systemet. Det är ”inget som man vill ändra på” utan 
upplever att ”vårt system är bra som det är”: 
 

Ip: Jaa… då, då blir det… jag känner så här att: ja, ja, men nästa år, eller nästa 
val, då får banne mig inte de min röst då. Eller nästa år, då skall jag rösta på 
dem. […]… det är ingenting jag skulle vilja ändra direkt nu heller. Inget så där 
helt stort, eller… säkert det där kan man göra lite bättre och det kanske man kan 
fila på, men det är liksom inget jättestort heller. (YL 1:1) 

 
En studerande, som är nöjd med de möjligheter som finns att känna 
delaktighet i politiska beslut och som själv varit partipolitiskt aktiv, säger 
dock att hon inte kan se att det finns någon demokrati på universitetet. Vad 
gäller hennes egen utbildning, kan hon inte förstå hur ”institutionerna” 



 122

fungerar, men hon har som mål att bli lärare och att det gäller att ta sig dit - 
”man läser det man skall, för man har ett mål i sikte” (ÄL 20:1). 
 
Några av de intervjuade i denna kategori nämner media som en maktfaktor 
i samhället. De menar att medborgarna via insändare kan föra fram sina 
åsikter och delta i den debatt som där förs. Man påpekar dock att den 
vanlige medborgaren inte har samma möjlighet att göra sin röst hörd och 
han får heller inte samma genomslag som den person som uppnått en 
position i samhället och är känd av allmänheten. Olikheter mellan 
människor uppmärksammas följaktligen, men de som nämner detta ser det 
som något naturligt och är nöjda med förhållandet: 
 

Ip: Jo alla har möjlighet att få in en insändare… […] men jag vill påstå att min 
insändare har… svårare att väcka den opinion och den genomslagskraft som… 
vad skall vi säga, äh… chefredaktören på … Expressen har, om han skriver en 
ledare t.ex. (P 11:1) 

 

Det man möjligen kan se som ojämlikt är att de som arbetar inom media 
har ett mycket stort inflytande när det gäller att initiera debatter som rör 
olika samhällsfrågor. De har förmånen att kunna sätta dagordningen, det 
vill säga påverka vilka frågor som ges aktualitet. Någon protest mot detta 
förhållande framkommer dock inte, utan det framförs mest som ett 
konstaterande: 
 

Ip: Sedan finns det givetvis vissa medborgare som har större möjlighet än andra, 
typ sådana som jobbar inom media. De har ju en väldig möjlighet att kunna dra 
igång en debatt och diskussion om olika samhällsfrågor då. På så sätt så är det ju 
inte helt jämlikt, det är det inte. För media sägs ju då har blivit något av en 
andra… andra gradens maktfaktor jag vet inte vad man kallar den, men… (P 
11:1) 

 
2b) Man är inte nöjd med nuläget och vill öka känslan av delaktighet i den 
politiska beslutsprocessen. 
 
I denna underkategori uppfattar man att medborgarna vill få en större 
känsla av delaktighet i de politiska beslutsprocesserna än vad som nu är 
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fallet. Man utgår från att medborgarna i grunden är intresserade av 
samhällsfrågor och föreslår åtgärder för att öka känslan av delaktighet i den 
politiska beslutsprocessen. Man vill se fler folkomröstningar samt att 
medborgarna i större utsträckning skall kunna engagera sig i en eller några 
sakfrågor och inte vara hänvisade till ett helt partiprogram. Dessutom vill 
man skapa mötesplatser där man kan föra diskussioner. Man vill även se att 
medborgare och politiker tar kontakt med varandra för att lyssna, diskutera 
och förklara sina ställningstaganden:  
 

Ip: Folk tror jag har viljan att vara med och påverka och diskutera kring vad som 
händer runtom i kommunen osv, men… det ges dem inte möjligheter tycker jag 
generellt sett.[…] det tror jag att det är det som gör att folk vänder sig mot 
politik och så där… statsskick över huvudtaget. Att de inte känner att de är 
delaktiga i det som beslutas och… det sker över huvudena på dem. Det tror jag 
är för att, som sagt att de inte ges möjlighet att vara med kanske - känner sig 
delaktiga i det. (P 14:1) 

 
Nedan redogör jag för de förslag och motiveringar som de studerande pekat 
på för att göra det möjligt att öka känslan av delaktighet. Man har 
uppfattningen att folk verkligen vill vara med och påverka, diskutera och 
bestämma över sin vardag. För att möjliggöra detta krävs då att 
medborgarna får chans att mer direkt avgöra vissa frågor. Man efterlyser 
även ett större mått av folkstyre med motiveringen att man ställer sig 
tveksam till huruvida de folkvalda alltid tar tillvara sina väljares intressen. 
Dessutom uppkommer vissa sakfrågor under en valperiod, frågor som 
partierna eller politikerna inte gått till val på. Då vill man i högre grad 
använda de instrument som står till förfogande, till exempel rådgivande 
folkomröstningar, men även öppna andra vägar för påverkan: 
 

Ip: Jag tror att rådgivande folkomröstningar som vi har nu är bra, men att det 
kunde utvecklas i mer frågor. Eftersom jag tror… eftersom jag tror att vissa 
sakfrågor då som kommer upp under valperioden, som partierna, eller 
politikerna inte går till val på… och som jag tror att folket vill ha en större 
möjlighet att uttrycka sig där. Det tror jag. (P 14:1) 
 
Ip: Ett större mått av folkstyre även i en kommun tycker jag. Det är ofta så att… 
de förtroendevalda, som kanske inte tar tillvara folks intresse och… Folk tror jag 
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har viljan att vara med och påverka och diskutera kring vad som händer runtom i 
kommunen osv, men… det ges dem inte möjligheter tycker jag, generellt sett. (P 
14:1) 
 
Ip: Om vi säger vård och omsorg, barn, skola, så kanske man skulle kunna 
använda någon form av kommuninnevånaromröstning för vissa beslut för att få 
ännu mer demokrati. Men det är ju också… i alla fall som rådgivande. 
I: Varför skulle det vara mer demokrati? 
Ip: För då får merparten vara med och bestämma då… […] Det är ändå en form 
av demokrati, att människor som … det är deras vardag. De måste få vara med 
och bestämma om sin egen vardag. (YL 2:1) 

 

Möjligheten att känna delaktighet och att vara med och påverka innebär 
ofta att man i dagens läge måste engagera sig i ett politiskt parti. Eftersom 
man tror att människor hellre intresserar sig för vissa frågor – sakfrågor – 
vill man öka möjligheten att engagera sig för och driva sådana frågor. De 
gamla partipolitiska ”paketen” vill man undvika: 
 

Ip: För att va´ ha en chans till delaktig så måste man ju vara med i en politisk 
organisation eller ett politiskt parti då för att ha möjlighet… jag tror att det 
kanske folk drar sig för och att folk kanske är mer intresserade av i vissa 
sakfrågor då […] vill vara med och besluta mer i sakfrågor än att ta emot ett 
koncept som ett parti då utgör. (P 14:1) 
 
Ip: Det kommer liksom mer sakfrågor tror jag.[…] då kan du välja frågor mer 
och då tror jag att människor kan bli mer engagerade. I alla fall i de frågor, som 
de känner att det här är JÄTTEVIKTIGT för mig. Jag vill kämpa för miljön, 
eller jag vill kämpa för demokratin, jag vill kämpa för invandrarna, så behöver 
de inte ta hela paketet, utan de tar de frågorna som de känner att de är 
intresserade av. (ÄL 18:1) 

 
Man efterlyser diskussionsforum, platser där människor kan mötas och 
samtala med varandra, och att dessa mötesplatser är av mer informell 
karaktär. Att ge möjlighet till en öppen dialog skapar i sin tur 
förutsättningar för ökad förståelse och känsla av delaktighet:  
  

Ip: […] ett större mått av… vad skall jag säga, av diskussionsforum eller vad 
skall jag säga… kring vissa frågor… (P 14:1) 
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Ip: Vi skulle nog ha flera mötespunkter, fler ställen där, dit man kan komma 
utan att man anknyter sig till ett parti. Där man kan diskutera frågor som gäller 
hela samhället. […] Jag menar, man har massor av folk som inte har en aning 
om vart de skall gå över huvud taget när det skall diskuteras frågor… (YL 8:1) 

 
Det gavs också uttryck för en förhoppning om att universitetet skulle vara 
ett forum för diskussioner, men att denna förhoppning inte infriats i själva 
utbildningen. 
 

Det (universitetet, författarens anmärkning) är ju fortfarande ganska så… 
gammalmodigt på många sätt. Just det här med stora klasser då t.ex. Man tror att 
man har kommit hit, att nu skall man få lära sig hur det skall vara och mycket 
diskussioner och så där. Men det… har det inte varit så jättemycket av måste jag 
säga. (ÄL 19:1) 

 
För att öka känslan av delaktighet är det önskvärt att medborgarna och 
politikerna tar kontakt med varandra för att lyssna, diskutera och förklara 
sina ställningstaganden. Ömsesidigheten är viktig och för att komma fram 
till lösningar som alla kan acceptera, krävs att man försöker förstå varandra 
och de problem som olika parter har att lösa: 
 

Ip: Ja, om det nu är en nämnd som skall ta beslut, så tycker ju jag att nämnden 
skall ha varit ute hos de brukarna, för den verksamheten, för att det skall bli ett 
beslut som alla kan, kan ställa sig bakom. Det skall ju inte bara tas beslut över 
huvudet på folk, utan det skall vara liksom lite fotfolk, som är med och tycker 
och tänker. (YL 8:1) 
 
Ip: Och jag tycker att likaväl då som att en politiker skall gå ned på en 
”Svenssonnivå”, så skall en Svensson… i alla fall försöka förstå vilka problem 
en politiker står inför. Det här som jag var inne på förut, med nedläggning av 
skolan i Haga, så eftersom politikerna måste anstränga sig för att förklara varför 
man måste lägga ned - så måste personerna anstränga sig för att förstå. Man kan 
inte bara säga sitt och sedan slå dövörat till och vänta på att det händer. Utan 
man måste försöka på något sätt. Även om man inte håller med, så måste man 
försöka förstå varför saker och ting händer. (YL 2:1) 
 
Ip: Jag i alla fall anser att de som sitter och beslutar skall ha kontakt med 
verkligheten och har man inte det, så är det nästan fel att kalla det demokrati. 
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Äh, jag hörde någonstans att de som är ansvarig för utbildningsnämnd eller barn 
och utbildningsnämnden är skyldiga att gå ut i skolan en gång per år – en dag 
per år! Då kan man fråga sig om det är att ha en verklighetsanknytning eller inte, 
egentligen. (YL 7:1) 

 

Att öka känslan av delaktighet kan även innebära att demokratin 
genomsyrar allt man gör. Det blir en del av sättet att förhålla sig till 
omvärlden. Två av de studerande i den äldre lärargruppen ger uttryck för 
detta, vilket bidrar till att skärpa och förklara känslan av delaktighet: 
 

Ip: Nu har det ju blivit, man, ja, man förstår att det är någonting som är överallt 
egentligen. Det, demokrati är, ja den finns överallt, ryggraden liksom på något 
sätt. (ÄL 19:1) 
 
Ip: Att man alltid har en öppen dialog med om… allting egentligen. Det är nog, 
ja, det är nog det jag tänker på. […] att få fram olika åsikter och lära sig och 
lyssna på andra och försöka komma överens och så där. (ÄL 19:1) 
 
Ip: Nej men alltså… det handlar ju då om… hur skall jag förklara det? Det 
handlar om att folk, jag men även andra tar hänsyn till varandra. För vi måste ju 
leva i ett samhälle. Vi kan ju inte leva själva. Och skall vi då ta hänsyn till 
varandra, då måste vi komma överens om vissa spelregler, då måste vi ju göra så 
att ingen känner sig riktigt kränkt. För då vill inte den personen vara kvar, då 
händer det någonting ganska dåligt. Så på så sätt så tror jag att demokrati är 
egentligen ganska naturligt för de allra flesta. Det är bara att vi har satt ett ord på 
det. (ÄL 24:1) 

 
En av de intervjuade som placerats i denna kategori nämner inte 
uttryckligen ”känslan av delaktighet”, men indirekt talar han om det genom 
att resonera kring vad som motverkar en känsla av delaktighet. Han 
diskuterar omkring förekommande statushierarkier, vilka han ogillar och 
ser som ett hinder för demokratin. Exempel tar han från skolan och 
universitetsvärlden. Han framhåller det viktiga i att ha en öppen dialog och 
att lyssna till alla människor oavsett vilken ”rangordning” de har:  
 

Ip: Jag tycker mig uppleva att det finns hierarki mellan ja.. mellan olika 
föreläsare och så. […] Åh… men givetvis är det viktigt sinsemellan personalen 
på de olika… att där är en öppen dialog och att det inte blir en rangordning med 
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professorn högst och sedan jag vet inte vad det är, docent och doktor och så. […] 
Jag förstår ju varför att liksom är man professor, så är man ju mer rutinerad än 
en ung doktorand eller någonting sån´t. Men man måste kanske tolerera och 
lyssna på vad den har för åsikter också. Det tror jag är väldigt viktigt. (P 16:1) 

 
Han poängterar att den lobby-verksamhet som bedrivs av till exempel 
näringslivet och den maktkoncentration som där skett, är ett hinder för att 
demokratin skall fungera:  
 

Ip: Jo, som man ser nu så har ju… näringstopparna har ju liksom… kanske är fel 
att säga att de har lika mycket makt som politikerna, men det är ju näst intill 
faktiskt. För i och med att ja… det var härom året, när Volvo klagade på… att 
tjänste, skatten på tjänstebilar eller någonting sån´t  att den skulle gå upp liksom. 
Man ändrade ju det efter någon vecka bara, så de har ju vansinnigt mycket makt. 
Med hjälp av sina lobbyföreningar och allt de har. Så det ser jag helt klart för… 
som ett stort hinder för att demokratin skall fungera till fullo. (P 16:1) 

 

Alla måste få komma till tals och bli lyssnade på. Han förespråkar bland 
annat diskussionsklubbar och att man kan engagera sig i vissa sakfrågor 
som man är intresserad av, om man nu ”inte har lust att lägga ned hela sin 
själ”. Min tolkning av hans uttalanden blir att han indirekt räknar med en 
känsla av delaktighet för att demokratin skall fungera. Jag tolkar hans 
utsagor så, att rent formellt kan alla vara med och påverka, men 
statushierarkin gör att de som står längst ned på skalan nu inte har känslan 
av delaktighet och därför vill han undanröja hindren för denna känsla. 
 
Nedanstående citat kan möjligen tala för en placering i kategori 1, men 
även här tolkar jag det som att den intervjuade inte är helt nöjd med att 
enbart fokusera på röstdeltagande – det formella deltagandet – i valet, 
”vilket det lätt blir” menar han. Ett lågt valdeltagande tycker han känns 
som att folk inte bryr sig och det förhållandet är han inte nöjd med. Denna 
utsaga ligger också till grund för min tolkning: 
 

Ip: Det blir ju ett visst, jag vet inte vad man skall kalla det, toppstyre eller 
elitstyre i vissa frågor, men jag har svårt att se någon annan lösning på det 
men… Riksdagsval och allting sån´t här, val till riksdagen tycker jag det är 
självklart att man skall ha majoritets, att majoriteten skall få bestämma, 
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men…[…] jo jag tycker liksom, för att styret skall bli legitimt så skall ju en stor 
del av… folket rösta om man nu snackar om val, vilket det lätt blir tycker jag. 
Jag menar det är inte kul med 40-procentigt valdeltagande. Då känns det liksom 
som… ja, att folk inte bryr sig. (P 16:1) 

 

Demokrati är individens rättighet att påverka alla beslut som 
rör hennes livssituation 
Uppfattningarna i kategori 3 förutsätter en känsla av delaktighet. Då detta 
inte uppfattas som möjligt i vårt nuvarande representativa system, förkastar 
man det och förordar direkt demokrati där alla individer kan vara med och 
fatta beslut i frågor som berör dem. Denna önskan att själva kunna påverka 
sin situation är genomgående hos de två pol.mag-studerande som hör till 
denna kategori: 
 

Ip: […] att alla skall kunna påverka sin situation […] Att alla är med på 
omröstning. […] att demokrati är direkt demokrati. Annars tycker inte jag att det 
är demokrati. (P 10:1) 
 
Ip: […] att folk kan påverka ännu mer och få sin röst hörd om man har några 
idéer […] makten skall ligga hos individerna. (P 13:1) 

 

Den uppgivenhet man känner inför det nuvarande systemet exemplifieras 
med nedanstående citat där det framgår att man inte anser sig kunna 
påverka beslut genom att rösta i allmänna val. Man föredrar att engagera 
sig i intresseorganisationer och ideella föreningar, men inte heller detta 
arbete tycker man leder till önskat resultat. Tanken på att använda metoder 
som går utanför lagens råmärken framkommer, men det är något man helst 
ser att man slipper tillgripa: 

 
Ip: För det spelar ingen roll vad man röstar på för att man känner sig så liten. 
Det är jättemånga som sagt att… det spelar ingen roll om jag röstar eller inte… 
I: De känner inte att de kan påverka då? Du säger ju att vi har… 
Ip: Inte genom politik, det tror jag inte – att de kan påverka. Då är man hellre 
med i organisationer eller någonting annat.[…] Det är väldigt svårt att kunna 
påverka beslutsfattare i Sverige. För att jag vet själv… jag har varit med i 
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organisationer som har hållit på i tio år med samma grej. Men att det står still. (P 
10:1) 
 
I: Är det viktigt att hålla sig inom lagliga råmärken inom demokratin? 
Ip: Nej det tror jag inte… Men jag skulle gärna vilja att det var så. Men när man 
tänker så här att, vi har hållit på i tio år, liksom t.ex. för att få hönsen ut ur 
burarna… men fortfarande så går inte ens det. En sådan liten sak… det är bara 
en droppe i havet av det vi håller på med. Och det skulle vara hur lätt som helst 
för dem att göra det, men… Det är svårt alltså (skratt). (P 10:1) 

 
För att kunna få den direktdemokrati man eftersträvar vill man se ett 
samhällssystem som innebär små självstyrande enheter vilka sinsemellan 
kan ha ett frivilligt samarbete. Det kan vara små kommuner eller mindre 
områden där folk känner varandra och där alla kan delta i omröstningar. Att 
bygga upp sammanslutningar liknande EU är felaktigt av den orsaken att 
makten då koncentreras till ett fåtal människor. Det blir då omöjligt för den 
enskilde individen att känna delaktighet i besluten. Den närhet man 
efterlyser kan man delvis finna i vårt nuvarande kommunala system, vilket 
man uppfattar fungerar ”ganska bra”:  
 

Ip: Det kommunala systemet det är väl… Där är det ju mycket lättare att få 
inflytande. Det har jag inte direkt mycket kritik att föra fram där tror jag… (P 
13:1) 
 
Ip: Jo för att i Lillkommunen där har man chansen, man vet liksom, man kanske 
känner folket som är med och man liksom, man märker på en gång om det är 
någonting… som står fel, i tidningen och så där. Man känner till bakgrunden och 
allting. Men riksnivå där är… det är inte lätt att känna till någonting där 
(skratt)… 
I: Du kan bli förd bakom ljuset… eller vad då? 
Ip: Jaa, verkligen (skratt)… och så inbillar jag mig att det är mer ekonomin som 
styr på riksnivå också… Ekonomin betyder lite mer… ja människorna betyder 
mer i kommunen och ekonomin mer på riksnivå. (P 10:1) 

 
Trots förespråkande av självbestämmande små enheter, finns hos den ena 
personen antydningar om ”staten” och att den skulle stå som garant för 
exempelvis mänskliga rättigheter. Detta och det ovan beskrivna 
samhällssystemet kan ses som demokratins villkor, men jag anser det 
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viktigt att nämna det i detta sammanhang, för att klargöra att 
direktdemokrati i denna kategori inte behöver innebära anarki. Förutom att 
garantera mänskliga rättigheter menar denna intervjuperson att staten även 
bör ha någon form av kontroll och kunna ingripa i krissituationer:   
 

Ip: […] att staten skall ha någon form av kontroll, t.ex. mänskliga rättigheter. Ja, 
kanske någonting… att de skall ha någon beskattning… t.ex. inom kriser och 
sådant. (P 10:1) 

 

Hos den andre personen i denna kategori poängteras vikten av att ha 
mänskliga rättigheter men det finns inget resonemang om ”staten”. Här 
talas enbart om mindre områden där samarbete måste ske. På en direkt 
fråga om varje litet område ändock skall ha möjlighet att bestämma över 
sig själv, blir svaret något svårtolkat. Svaret, som återges nedan, är också 
exempel på svårigheten att i en intervju uttrycka sina tankar och 
uppfattningar:  

 
I: Skall varje liten del då ha möjlighet att bestämma över sig själv? 
Ip: Jaa. Det är ju det som… man skall ju inte.. det skall ju inte vara som gränser 
alls mellan… ja, liksom… men det är klart att det skall vara ju, de skall ju vara 
självständiga så, men det blir en helt annan sak än det vi har i dag liksom. Det… 
ja det är ju ett system där man försöker som… ja det är svårt det här (suck)… 
Jag tror i alla fall på ett… jag tror på ett samhälle där det inte finns några nivåer, 
samhällsnivåer… där alla kan vara.. .liksom känna sig trygga och fria. 
I: Men det här du skissar… det är ett demokratiskt samhälle? 
Ip: Ja, det tycker jag eftersom… i dess… Absolut. (P 13:1) 

 

De uppfattningar av demokrati som framkommer i de två intervjuerna ryms 
inom kategori tre. Båda framhåller känslan av delaktighet och individens 
rätt att vara med i beslutsfattande, varvid alla skall ha ”lika mycket 
inflytande” i en direkt demokrati.  
 

Resultat av andra intervjuserien 
Nedan redovisas de studerandes uppfattningar så som de kom till uttryck i 
den andra intervjuserien. Några förändringar av kategorierna eller tillkomst 
av nya sådana framkom inte. De kategorier som visade sig efter första 
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intervjuserien kom således att bestå även efter den andra. I avsnittet 
redovisas innebörder och nyanser av de oförändrade respektive förändrade 
uppfattningar som framkom i andra intervjuserien jämfört med den första. 
Därmed redovisas även hur några intervjupersoner förflyttat sig mellan 
olika kategorier eller blivit kvar i den ursprungliga.  
 

Oförändrade uppfattningar 
Efter den andra intervjun finns tre kategorier, 1a, 1b och 3, vars personer 
behållit sina uppfattningar från första intervjuomgången. 1a har dock fått 
ett tillskott på två personer. Vad gäller kategoriernas meningsinnehåll kan 
man finna några ”additiva” förändringar – det vill säga någon eller några 
nya aspekter har tillkommit, men de intervjuades uppfattningar ryms inom 
de befintliga kategorierna. Sådana ”additiva” förändringar framträder i 
kategorierna 1a och 2b. De rör tjänstemännens betydelse och 
förvaltningens roll i den demokratiska processen. Synen på detta skiljer sig 
något åt i de båda kategorierna. I de intervjuer som hör till kategori 1a – där 
man poängterar den formella delaktigheten i beslutsprocessen och är nöjd 
med de möjligheter till påverkan som nu finns – ses tjänstemännen som 
”demokratins tjänare”, de som ombesörjer att de politiska besluten 
implementeras. En studerande påpekar att tjänstemännen även kan påverka 
politikerna. I de övriga intervjuer som återfinns i 2b – där man poängterar 
vikten av att känna delaktighet i beslutsprocessen och vill öka denna känsla 
– betonar man att tjänstemännens makt över politikerna och de politiska 
besluten är ”oroväckande stor”. Nedan följer exempel på hur synen på 
tjänstemännens roll skiljer sig åt i 1a och 2b.  
 
I kategori 1a fokuseras betydelsen av att ha en ”bra förvaltning som kan 
implementera besluten” och skillnaden mellan ”politik och förvaltning” 
framhålls. Här framkommer ingen påtaglig oro för att tjänstemännens makt 
skulle vara för stor i förhållande till politikernas, även om man ser 
förvaltningen som en maktfaktor: 
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Ip: […] att vi har en bra förvaltning som kan implementera besluten osv… det är 
också viktigt. Äh… att den skillnaden finns så att säga mellan politik och 
förvaltning. 
I: Att skillnaden finns mellan politik och förvaltning säger du. Är det politikerna 
som styr över förvaltningen nu? Eller är de tvärs om? 
Ip: Jaa… det kan man också fråga sig (fniss), men… det är politikerna som 
sätter ramarna och förvaltningen som formerar innehållet så att säga, men… 
I: Vad då? Som:... 
Ip: Som formerar innehållet så att säga… Och, men det är fortfarande politiken 
som… som tar den avgörande besluten så att säga, även om det är klart att 
förvaltningen är en mycket viktig maktfaktor. (P 14:2)  

 

I kategori 2b ifrågasätter man däremot och diskuterar tjänstemäns makt i 
förhållande till politikers, att ”förvaltningen har väl så stor makt som 
fritidspolitiker”. Med hänvisning till denna situation känner man behov av 
att påverka inte bara politiker utan också tjänstemän. Tjänstemännen, som 
besitter en stor kunskap inom olika områden, anses ha stort inflytande på 
politikerna och framför allt på fritidspolitikerna, vilka inte har den tid som 
krävs för att sätta sig in i alla frågor som de skall fatta beslut i. Då 
tjänstemännen inte är folkvalda ifrågasätts deras ställning ur ett rent 
demokratiskt perspektiv. Ingen av de intervjuade kan dock för tillfället se 
någon lösning på problemet. Ifrågasättandet handlar både om 
tjänstemännens förberedande och deras utredande arbete samt 
genomförande av politiska beslut: 
 

Ip […] men det… på senare år, decennier har ju tjänstemännen fått mer makt till 
nackdel för politikerna. I och med t.ex. ramlagstiftning och att det är 
tjänstemännen som fattar de dagliga besluten. Och det tycker jag personligen 
känns grundläggande fel i och med att medborgarna röstar på politikerna och 
man väljer ett specifikt parti […] men sedan är det ändå inte politikerna som 
fattar så mycket beslut. I alla fall inte på kommunal nivå… i och med att det är 
fritidspolitiker till största delen. Det känns som att tjänstemännen de håller sig 
liksom i bakgrunden och de vet vi inte alls så mycket om som politikerna. Det 
känns konstigt…[…] … men det här med tjänstemannayrket inom kommunen 
har jag tänkt en del på. Fast utan att egentligen veta vad det exakt innebär. Och 
då har jag känt det lite grann, att då får man ju nästan mer makt än politikerna 
och mer konkret att säga till om. Så det har inte känts som någon direkt 
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meningslös sysselsättning, men om jag ser det ur demokratiperspektivet, så 
känns det ju jättefel. (P 9:2) 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att denna skillnad i förhållningssättet till 
tjänstemännen är logisk utifrån kategoriernas olikhet (1a och 2b). 
 
Kategori 3 omfattar samma personer som vid första intervjun. Dessa två 
pol.mag-studerande har inte förändrat sin uppfattning att demokrati är 
individens rättighet att påverka alla beslut som rör hennes livssituation. En 
viss ”additiv” förändring kan dock konstateras i den meningen att båda är 
skarpare i sitt underkännande av den nuvarande svenska demokratin. Vid 
första intervjutillfället kunde båda finna inslag i den svenska demokratin 
som de godtog, men på en direkt fråga om vi har demokrati i Sverige svarar 
den ena personen (P 10:2) nu ”neej, det tror jag inte” med tanke på att 
individerna ”inte kan bestämma ekonomin så mycket” och att den som har 
mycket pengar har också mer makt. Den andre personen (P 13:2) säger att 
globaliseringsprocessen innebär att ekonomin betyder mer än politiken och 
att ”kapitalägarna får mer makt och politikerna mindre”, vilket personen 
anser leder åt fel håll. Dessa synpunkter att ekonomin sätts före och betyder 
mer än ”människan” framkom även i första intervjun, men den synpunkten 
har, vad jag kan se, förstärkts. 
 
Båda håller fast vid sin åsikt att individernas direkta påverkan på beslut 
skall ske i små enheter eller sammanslutningar. Den ene personen (P 13:2) 
säger i denna intervju att han rent ideologiskt står ”ganska nära 
syndikalismen eller… någonstans där då… anarkismen”. Även om han inte 
håller med dessa i allt, tycker han att deras bild av hur samhället bör vara 
organiserat bäst främjar demokratin. 
 
Den andra personen (P 10:2) tycker själv att hennes uppfattning av 
demokrati har förändrats i den meningen att demokratin som verklighet är 
”ännu värre” än hon tidigare trott. ”Jag trodde inte att andra styrde mig så 
mycket som de faktiskt gör”. Det är media som hon tycker styr och 
påverkar mest och hon funderar över om man verkligen behöver media. I 
ett litet samhälle skulle man kunna framföra sina åsikter i direkta 
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diskussioner. I första intervjun uppfattade hon dock tidningar i en kommun 
som en tillgång när det gällde att debattera och föra fram sitt budskap. 
 
Båda personerna framhåller att man under sin utbildning, både i skola och 
vid universitet, blivit lärda att demokrati som styrelseskick ”är det bästa”. 
Någon debatt mellan studiekamrater när man studerade demokrati vid 
universitetet har enligt dem inte förekommit. På en direkt fråga om det 
förekom diskussioner blev svaret:  
 

Ip: Neej. 
I: För du sa att det var viktigt att få en chans att säga vad man tycker och vad 
man står för och så där. 
Ip: Mm, men att jag skulle diskutera med dem – det skulle vi aldrig komma 
någonstans med, liksom… 
I: Tror du att du är ensam om de här uppfattningarna? 
Ip: Nej, det tror jag inte (skratt) 
I: Neej… 
Ip. Men just där kanske 
I: Vad då ”just där”? 
Ip: Ja, med kompisarna kanske jag är ensam om det, men… jag skulle hellre 
skriva insändare eller någonting, alltså prata med de som bestämmer, inte med 
mina kompisar, för de har redan sina uppfattningar och så där. Men det är klart 
(skratt) jag svarar ju när de frågar och så där, men… (P 10:2) 
 

Förändrade uppfattningar 
Huvudkategori 2, där känslan av delaktighet betonas, har inte tillförts 
någon ny person, men två personer har lämnat kategorin. Ändrade 
uppfattningar hos de studerande har även resulterat i förflyttningar mellan 
underkategorierna.  
 
Det största kvalitativa språnget gör en pol.mag-studerande, som förflyttar 
sig från 2b till 1a. I den första intervjun poängterade han känslan av 
delaktighet och ville se fler möjligheter för medborgarna att direkt påverka 
och avgöra framför allt kommunala frågor. I den andra intervjun anser han 
att medborgarna enbart skall utnyttja de vägar som samhället ställer till 
buds när det gäller att vara med och påverka, det vill säga de skall använda 
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de formella möjligheter som nu finns. Det är främst i de allmänna valen 
som olika frågor bör avgöras:   
 

Ip: […] ja och när man röstar så att säga i valen och så, så… avgör man ju också 
hur skolan skall se ut så att säga, hur den blir uppbyggd… (P 14:2) 

 
Han anser att folkomröstningar kan tillgripas i vissa fall – framför allt då 
nya betydande frågor kommer upp mellan valen – men tar nu avstånd från 
att medborgare driver vissa sakfrågor, att de engagerar sig och strider för en 
viss sak, till exempel för att förhindra en daghemsnedläggning, under 
valperioden. Det finns både för- och nackdelar med detta, men ur 
demokratisynpunkt anser han att nackdelarna överväger, då en stark person 
som har kraft, tid och möjlighet att engagera sig kan få alldeles för stort 
inflytande på beslutet: 
 

Ip: Det finns fördelar med, men jag tror också att det finns nackdelar, att det 
finns starka enskilda människor som då, som då blir de politiskt aktiva och att de 
som inte… för det finns fortfarande människor som har intressen va´ men de har 
kanske inte möjlighet på olika sätt att engagera sig eller att uttrycka sig då. Det 
är en fara för demokratin, att människor blir inte lika behandlade då […] … jag 
tycker den är väldigt viktig den delen, den representativa demokratin. Det är 
förutsättningen för att, att medborgare som även inte är, som kan uttrycka sig… 
är… ändå har en representation i vår folkförsamling. Det är viktigt, för att inte 
utestänga grupper i samhället… (P 14:2) 

 
Den person som efter andra intervjun förflyttat sig från 2b till 2a ser 
fortfarande känslan av delaktighet som betydelsefull, men hans tidigare 
uppfattning att vilja öka denna känsla av delaktighet i beslutsprocessen 
framträder inte längre. Han visar sig nu vara nöjd med de möjligheter som 
finns och konstaterar att det är de folkvalda på kommunal nivå som jobbar 
fram förslag som medborgarna därefter i val får ta ställning till: 
 

Ip: Demokrati på kommunal nivå är väl att en viss grupp personer som i och för 
sig fortfarande är folkvalda, jobbar fram ett underlag som vi har möjlighet att 
demokratiskt påverka sedan då, som medborgare genom, ja val … (YL 2:2) 

 



 136

Att det vanligen är tjänstemän som arbetar fram underlag för de förslag 
som politikerna presenterar nämner han inte. Han säger bara att de förslag 
som medborgarna har att ta ställning till kommer från ”de folkvalda”. 
Tankar om tjänstemän och deras roll i den demokratiska processen berör 
han inte alls. 
  
I den första intervjun poängterade han samtalet och samspelet mellan 
politiker och medborgare samt vikten av att dessa försökte förstå varandra. 
Det skulle vara ett ömsesidigt givande och tagande. I den andra intervjun 
framkommer inte denna tanke. Överlag uttrycker han en större försiktighet 
och ser saker från olika håll: 
 

Ip: Jaa… jag tycker att i många fall fungerar demokratin bra och i andra fall så 
kanske demokratin fungerar mindre bra. […] ja många gånger så måste 
minoriteten inrätta sig efter det, men jag tror inte att man kan säga att det alltid 
är bra, eller det är inte alltid dåligt. Det är något mellanting… (YL 2:2) 

 
Han tycker själv att hans uppfattning av demokrati till en del har förändrats 
under det senaste halvåret. Han anser sig inte längre vara lika bestämd i 
sina uppfattningar och att diskussioner nu får honom att tänka efter, något 
som jag menar stämmer med hans ”lyssnande” inställning: 
 

Ip: Om jag skulle ha besvarat frågorna innan jag hade börjat läsa på högskolan 
eller universitet, så tror jag att mina svar skulle ha blivit, jag skulle ha varit mer 
bestämd i vissa uppfattningar och…  
I: Jaha? 
Ip: och tyckt att jag vet mer än vad jag gör. Jag tror att man kanske, personligen 
känner jag att jag har lättare att erkänna i en diskussion eller i en fråga att jag 
inte vet… och tar reda på det i stället att som förr kanske man skulle ha hävdat 
att ”så här är det” bara för att så tycker jag – oavsett om det var rätt eller fel. Det 
är ju ingenting som man kan säga med säkerhet att det är, eller skulle vara så, 
men… det är sådant som man, som jag tror att jag tänkt på ibland. (YL 2:2) 

 
Känslan av delaktighet anser han fortfarande vara viktig och han menar att 
Sveriges demokrati kan vara hotad om känslan av delaktighet försvinner: 

 
I: Du, är demokratin i Sverige i fara? 
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Ip: Till viss del, så tror jag det. Eftersom… människor i mindre… jag tror att 
människor mindre och mindre utnyttjar sin rätt till demokrati på grund av att de 
känner att, ja någon form av känsla, ”det spelar ingen roll vad jag tycker – det 
blir ändå inte som jag vill”. (YL 2:2) 

 
De två personer (YL 1 och P 11) som förflyttar sig från 2a till 2b (se tabell 
4 s. 142) visar i andra intervjun en önskan att känna ännu större delaktighet 
i den politiska processen och kan nu se fler vägar att nå dithän. Följande 
citat är exempel på detta: 
 

Ip: Som jag känner att man är delaktig i en demokrati, det är att man kan rösta. 
Sedan finns det ju också, om man är delaktig i olika rörelser då, att man kan 
påverka på så sätt […]  
I: Du nämnde sådana här enfrågerörelser tidigare och… har de någon… någon 
inverkan på om demokratin, som vi har i Sverige är i fara eller inte, eller 
förstärker de eller försämrar de?  
Ip: Möjligheten att de finns är ju en förutsättning… för demokrati. Har vi 
enfrågerörelser eller vad vi nu skall kalla dem, så är ju det ett bevis på att 
demokratin fungerar då i viss mån. Att de tillåts, att de gör sig hörda, att de har 
samma villkor, att… (YL 1:2) 
 
Ip: Då skulle jag nog hellre vilja se någon form av mera… utav direktdemokrati. 
Då skulle jag känna mig mer delaktig. Och nu säger jag det för att jag har det 
intresset att vilja vara med och vilja kunna påverka mera […] för de som vill då, 
så tycker jag att det bör finnas en möjlighet till mer direkt demokrati, att vi kan 
nog ha lite mer folkomröstningar, kanske redan på regional nivå, att vi i 
Värmland beslutar i någon folkomröstning… Det skulle jag nog tycka vara 
häftigt. (YL 1:2) 

 
Folkomröstning i någon beslutande form kan denne yngre lärarstuderande 
(YL 1) även tänka sig på lokal nivå. Det har skett en förskjutning av hans 
uppfattning från första intervjutillfället till det andra och det gäller viljan att 
känna större delaktighet i beslutsprocessen. Att det skett en förändring i 
hans uppfattning påpekar han också själv: 
 

Intresset för demokrati har väckts. Och eller så har det fått en annan innebörd än 
det hade när jag började här då. Och då hade man, eller då hade jag kän-, ja 
Sverige var demokratiskt punkt och slut. Jag visste inte riktigt vad det stod för 
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och det hade för kriterier, vad det skulle uppfylla för att vara demokrati. Det 
tycker jag att jag har bättre känsla för nu. Och ett större intresse framför allt då. 
(YL 1:2) 
 

Kvantitativ redovisning av båda intervjuserierna 
Resultaten av de kvalitativt olika uppfattningar av demokrati samt de 
eventuella förändringar av dessa uppfattningar, som de studerande ger 
uttryck för i sina intervjuer, redovisades i föregående avsnitt. Den 
fenomenografiska analysen avslutas nu med en kvantitativ redogörelse av 
kategoriernas storlek och gruppernas fördelning på dem vid första och 
andra intervjuserien. Här redovisas även individers fördelning på olika 
kategorier och eventuella förflyttningar mellan dem. 
 

Kategoriernas storlek och gruppernas fördelning på dem vid 
första och andra intervjuserien 
Tabell 2 ger en översikt över hur de studerande fördelar sig på de olika 
kategorierna efter första intervjuserien. Frekvenserna för de tre 
huvudkategorierna visar där att kategori 2 dominerar. Här återfinns 
sammanlagt 14 av de totalt 24 studerande, under det att kategori 1 har åtta 
stycken. Den 3:e kategorin är minst med sina två studerande. Av 
underkategorierna är 2b den klart största och här återfinns nio studerande, 
tre från vardera den yngre lärar-, pol.mag- och den äldre lärargruppen. 
 
De studerande i yngre och äldre lärargrupperna finns inte representerade i 
kategori 3 utan fördelar sig inbördes tämligen likartat på kategorierna 1 och 
2. Pol.mag-gruppen däremot har en tydlig tyngdpunkt i kategorierna 2 och 
3, där sju av de åtta studerande återfinns. 
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     Tabell 2. Fördelning på olika kategorier och grupper efter första intervjuserien. 

Resultatredovisningen av den andra intervjuserien omfattar pol.mag- och 
den yngre lärargruppen. Här visar det sig, vilket framgår av tabell 3, att 1a 
är den kategori som ökat mest. Sammanlagt finns nu fem personer i denna 
kategori. Kategori 2a har minskat med två studerande och de nu 
dominerande kategorierna är 1a och 2b, vilket innebär att de studerandes 
uppfattningar tenderar att gå mot ytterligheterna. Så långt som till kategori 
3 går man dock inte. Den kategorin är oförändrad med sina två pol.mag-
studerande.  
 

Tabell 3. Fördelning på olika kategorier för yngre lärar- och pol.mag-gruppen efter 1:a 
och 2:a intervjuserien.                                                                                                    

Kategori Yngre lärargrupp 
1:a        2:a 

Pol.mag.grupp 
1:a         2:a 

Summa 
 1:a        2:a 

1a 2          2 1          3 3         5 

1b 1          1 0          0 1         1 
2a 2          2 2          0 4         2 
2b 3          3 3          3 6         6 
3 0          0 2          2 2         2 

Summa 8          8 8          8 16         16 

 

Individers förflyttning mellan kategorier 
Nedanstående avsnitt visar i text och tabellform (tabell 4) hur de studerande 
individuellt förflyttar sig mellan olika kategorier mellan första och andra 
intervjutillfället. 

Kategori Yngre lärare Pol.mag. Äldre lärare Summa 
1a 2 1 2 5 
1b 1 0 2 3 
2a 2 2 1 5 
2b 3 3 3 9 
3 0 2 0 2 

Summa 8 8 8 24 
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Efter andra intervjuserien visade det sig att fem studerande, (tre från 
pol.mag-gruppen och två från yngre lärargruppen), förändrade sina 
uppfattningar under tiden mellan de båda intervjuerna. Två pol.mag-
studerande ändrade uppfattning från kategori 2a respektive 2b till 1a, 
medan de tre övriga förflyttade sig mellan underkategorierna 2a och 2b. 
 
Av de 16 intervjuade har 11 stycken således uttryckt samma uppfattning 
även vid andra intervjutillfället. De kategorier som behållit sina 
ursprungliga studerande är ”ytterlighetskategorierna” 1a, 1b och 3.  
 
Underkategori 1a var den enda som ökade. Den innebar att man var nöjd 
med de möjligheter som nu finns att genom institutionaliserade 
opinionsmätningar och spontan opinionsbildning uttrycka sina åsikter och 
därigenom påverka de politiska beslutsprocesserna. Kategorin har förutom 
sina tre ursprungliga individer, (en från pol.mag-gruppen och två från 
yngre lärargruppen), tillförts två nya pol.mag-studerande från kategori 2a, 
respektive 2b.  
 
I underkategori 1b har ingen förändring skett. Här finns fortfarande en 
yngre lärarstuderande. 
 
Huvudkategori 2 där känslan av delaktighet betonas, har inte tillförts någon 
ny person, men två personer har lämnat kategorin. Den största förändringen 
har skett bland pol.mag-studerande – tre stycken har ändrat uppfattning, av 
vilka två gått över till kategori 1. Bland de yngre lärarstuderande har två 
stycken förflyttat sig mellan underkategorierna 2a och 2b.  
 
I underkategori 2a finns nu två yngre lärarstuderande (en ursprunglig samt 
en nytillkommen från 2b), men inte längre någon pol.mag-studerande. 
 
Underkategori 2b, var den dominerande kategorin efter första 
intervjuserien med sina sex studeranden, tre från vardera 
studerandegruppen. Efter andra intervjuserien är här fortfarande samma 
antal individer och fördelning mellan studerandegrupperna, men en viss 
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rörelse har skett då två individer har lämnat kategorin och två nya har 
tillkommit. 
 
I huvudkategori 3 har ingen förändring skett. Här finns fortfarande de två 
pol.mag-studerande. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att efter andra intervjun är kategori 2b 
fortfarande störst, men det är kategori 1a som ökat mest.  
 
Den största kvalitativa förändringen skedde i gruppen pol.mag-studerande 
där två individer förflyttade sig från kategori 2 till 1. Bland de yngre 
lärarstuderande skedde endast två förändringar inom huvudkategori 2. Om 
man bortser från kategori 3, som är oförändrad med sina två pol.mag-
studerande, har det skett en förskjutning som innebär att tyngdpunkterna nu 
ligger på ytterligheterna 1a och 2b.  
 
Förändringen av uppfattningar hos de studerande samt den äldre 
lärargruppens ursprungliga uppfattning framgår av tabell 4 där nr 1-8 är 
yngre lärarstuderande (YL), nr 9-16 pol.mag-studerande (P) och nr 17-24 
äldre lärarstuderande (ÄL). I tabell 4 finns också angivet vilka studerande 
som har ett yt- respektive djupinriktat studiemönster (yt, dj). Dessa 
studiemönster behandlas först i nästa avsnitt (s. 143). 
 
Vad gäller den äldre lärargruppen uppvisades en jämn fördelning mellan 
huvudkategorierna 1 och 2. Inom kategori 2 återfanns dock de flesta i 2b.   
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Tabell 4. De studerandes uppfattningar fördelade på olika kategorier vid första 
respektive andra intervjun samt den äldre lärargruppens fördelning på kategorier. 
YL=yngre lärar-, P=pol.mag- och ÄL=äldre lärarstuderande. X=första intervjun, 
O=andra intervjun. Yt=ytinriktade och dj=djupinriktade studiemönster.  

 
 1 Institutionaliserade sätt 2 Känna sig delaktig 3 Direktdem. 
 1a Nöjd 1b Icke nöjd 2a Nöjd 2b Icke nöjd           
YL 1     dj   x o  
YL 2     yt     o x  
YL 3     dj   xo   
YL 4     yt  xo    
YL 5     yt   xo     
YL 6     dj xo     
YL 7     yt     xo  
YL 8     dj    xo  
P 9        yt    xo  
P 10      dj     xo 
P 11      dj   x o  
P 12      yt o  x   
P 13      dj     xo 
P 14      yt o   x  
P 15      yt xo     
P 16      dj    xo  
ÄL 17   yt    x    
ÄL 18   dj    x  
ÄL 19   dj    x  
ÄL 20   yt   x   
ÄL 21   dj  x    
ÄL 22   dj x     
ÄL 23   yt x     
ÄL 24   yt    x  
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Studerande med yt- respektive djupinriktade 
studiemönster  
Ett delsyfte med studien är att undersöka om det finns några kvalitativa 
skillnader i uppfattningar av demokrati hos studerande med yt- respektive 
djupinriktade studiemönster. Det visar sig att yngre lärar- och pol.mag-
studerande med djupinriktat studiemönster återfinns i kategorierna 2 och 3 
(sju av åtta stycken). De finns där efter första intervjun och är kvar där efter 
den andra, men två av dem har förflyttat sig från att ha varit nöjd till att inte 
vara nöjd (från 2a till 2b). Se tabell 4.  
 
Yngre lärar- och pol.mag-studerande med ytinriktat studiemönster återfinns 
inom kategorierna 1 och 2. Efter första intervjuomgången finns i kategori 2 
fem studerande och i kategori 1 tre studerande. Två av tre studerande, som 
efter andra intervjuomgången har bytt kategori, förflyttar sig till kategori 1, 
varvid den kategorin blir störst. Se tabell 4. (Förflyttningarna sker enligt 
mönstret 2a till 1a, 2b till 1a och 2b till2a). 
 
De äldre lärarstuderande med yt- respektive djupinriktade studiemönster 
som omfattas av en intervjuomgång, placerar sig i kategorierna 1 och 2. 
Något samband mellan studiemönster och uppfattningar finns inte. Se 
tabell 4. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att studerande med djupinriktade 
studiemönster finns, med ett undantag, i kategori 2 och 3. Studerande med 
ytinriktat studiemönster finns i kategori 1 och 2. Ingen av de med 
djupinriktat studiemönster gör byte mellan huvudkategorier. De 
djupinriktade rör sig mot ”icke-nöjd” (till 2b) och de ytinriktade rör sig mot 
”nöjd” (1a och 2a). 
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De studerandes beskrivningar av hur deras syn 
på demokrati har förändrats 
I den andra intervjuomgången ställs frågan till de studerande om de själva 
anser att deras uppfattning av demokrati på något sätt förändrats sedan de 
påbörjade sina demokratistudier. Sammanfattningsvis kan sägas att de 
anser sig ha fått mer kunskap om demokrati samt tillägnat sig ett mer 
kritiskt förhållningssätt. Tidigare förknippade de yngre lärarstuderande 
demokrati med ”majoritetsstyre” samt ”regering och riksdag” och det var 
”något som vi hade i Sverige”:  

 
Intresset för demokrati har väckts – och eller så har det fått en annan innebörd än 
det hade när jag började här då. Då hade jag – ja, Sverige var demokratiskt punkt 
och slut. Jag visste inte riktigt vad det stod för och det hade för kriterier, vad det 
skulle uppfylla för att vara demokrati. Det tycker jag att jag har en bättre känsla 
för nu och ett större intresse framför allt då. (YL 1:2) 
 

Nu menar de att de fått mer kunskap om demokrati, att begreppet blivit 
bredare och att det innehåller fler saker. De ökade kunskaperna har lett till 
ett ökat intresse för demokratifrågor och starten på A-kursen innebär för 
någon en aha-upplevelse. En annan säger att han nu fått ett intresse för 
demokratifrågor, att han själv utvecklats och att den utvecklingen 
förmodligen kommer att fortsätta och att ”även som färdig lärare, så 
kommer jag att utvecklas och kommer att få en annan uppfattning” (YL 
1:2). En av dem säger att han reagerar och börjar tänka när någon talar om 
demokrati, men att han som människa inte förändrats ”Jag ställer mig inte 
och demonstrerar ute på torget bara för att jag har läst A-kursen i 
demokrati” (YL 5:2). 
 
Även de pol.mag-studerande tycker sig ha fått fler tankar om demokrati 
och en större insikt. Samtliga ger uttryck för detta, men på lite olika sätt. 
De säger exempelvis: att de ”fått insikt i hur demokrati är uppbyggd”, ”att 
det finns olika modeller av demokrati”, ”att demokrati inte är slutgiltig utan 
kan utvecklas”, ”att man har mer koll på grejer”, ”att det inte är så enkelt”. 
Två stycken framhåller också att tjänstemännens roll i en demokrati blivit 
mer uppenbar för dem. En annan, som i den första intervjun är mycket 
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avvisande till representativ demokrati och partiväsende, säger att hon nu 
blivit medveten om att hon, i en ännu större omfattning än hon tidigare 
trott, styrs av andra. 
 
De äldre lärarstuderande har, förutom de statsvetenskapliga kurserna om 
demokrati, under sitt sista utbildningsår också läst en kurs i didaktik där 
bland annat demokratibegreppet behandlats. De säger att de fått större 
kunskap om och intresse för demokrati och att det nu är roligt att diskutera 
frågor om demokrati. Tidigare såg de demokrati som något självklart, att 
det var detsamma som att rösta och att Sverige var en demokrati. Det 
innebar att definiera begreppet demokrati och sedan var det klart. Nu säger 
de att de mognat, att de tänker mer på demokrati, att demokrati genomsyrar 
det mesta, att ”det är ryggraden på något sätt”. En av dem uttrycker det 
enligt följande: 

 
Jag hade väl inte reflekterat så jättemycket över det egentligen, innan. Utan 
demokrati det, det visste man vad det var, på ett ungefär… ja, det vet man vad 
demokrati är. Man röstar och sedan är det lite olika i lite olika länder, men… 
Men nu har man ju tänkt till ordentligt, alltså under de här kurserna som vi haft i 
statsvetenskap då främst […] Det (länders statsskick, författarens anmärkning) 
är ju en del bara, som kommer i ett ganska… ett stadium långt ned i en 
tankekedja om jag säger. Om hur man skall utarbeta de praktiska processerna. 
Det kan ju ske på lite olika sätt, men… demokratin den måste ju leta sig tillbaka 
till den här principen om politisk jämlikhet hela tiden va´. Det är det den utgår 
från. (ÄL 17:1) 

  
Studierna sägs också ha inneburit ett mer kritiskt förhållningssätt. Sex av 
de åtta yngre lärarstuderande säger att de börjat tänka på ett annat sätt, att 
allt inte är svart eller vitt, att de blivit lite mer kritiska, granskande och fått 
ett nytt förhållningssätt. ”Man har kommit in i ett annat tänkesätt” (YL 
7:2). ”Jag har fått en tankeställare i höst då om han, Robert Dahl, om 
poliarkibegreppet” (YL 4:2). 
 
De frågor som de studerande ställdes inför i första intervjun har på något 
vis påverkat dem, ”man kan tänka på dem i flera veckor efteråt” (YL 8:2). 
”Jag har tänkt på den här frågan… vart eftersom jag har läst kurserna, ’ja, 
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det här skulle man kanske ha sagt på, på Anns fråga…” (YL 1:2). Flera av 
dem kom ihåg vad de svarat på en viss fråga vid första intervjutillfället och 
påpekar i andra intervjun att de nu har en delvis annan inställning, 
exempelvis till organisationsfrihet och till vad de ser som hot mot den 
svenska demokratin, men också mänskliga rättigheter och hänsynstagande 
till minoriteter. Även om samtliga yngre lärarstuderande talar om att deras 
demokratiuppfattningar påverkats och delvis förändrats, så är det ingen 
som i grunden säger sig ha ändrat uppfattning. 
 
Även de pol.mag-studerande har blivit mer kritiska. De säger att ”tankar 
har väckts”, ”man funderar”, ”ser på konsekvenser”, ”blivit mer 
medveten”, ”blivit mer beläst” och ”har lite mer genomtänkta svar”.  
 
Tre studerande framhåller att de i viss mån ändrat åsikt vad gäller 
odemokratiska grupper. Två av dem säger sig ha blivit mer accepterande, 
medan den tredje vill se hårdare tag mot dem. 
 
En av de åtta pol.mag-studerande säger att hans demokratiuppfattning 
förändrats. Han säger att han insett att direktdemokrati inte enbart är av 
godo och vill nu förorda en representativ demokrati.  
 

Jag har ändrat lite uppfattning i det fallet – ja, ändrat mig – eller jag har fått 
andra perspektiv på det som kanske gör att jag tycker ändå att den representativa 
demokratin är det som… skall få avgöra formerna på något sätt ändå […] det är 
lätt att förespråka direktdemokrati […] men det kan få konsekvenser som inte är 
demokratiska kanske och att det utesluter vissa personer som inte är… har den 
här möjligheten att påverka, som alltså mer inflytelserika medborgare har… (P 
14:2)  

 
Det är också denne person som i den fenomenografiska analysen 
förflyttade sig mellan kategori 2b till 1a, något som då stämmer med hans 
egen bedömning. Övriga studerande säger att deras syn på demokrati inte 
förändrats i något större avseende. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att både yngre lärarstuderande och pol.mag-
studerande anser att de genom sina studier fått mer kunskap om demokrati 
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och att de tillägnat sig ett mer kritiskt förhållningssätt. Någon större 
förändring i deras syn på demokrati menar de dock inte har skett, utan de 
har fortfarande kvar sin grundinställning. Ett undantag är den 
pol.magstuderande som säger sig ha ändrat sin syn på demokrati (se citat 
s.146). Han förespråkade tidigare större inslag av direkt demokrati, men 
säger sig nu föredra en representativ demokrati, där medborgarna utnyttjar 
sina formella rättigheter att vara med och bestämma genom att delta i 
allmänna val och folkomröstningar. Det överensstämmer med den 
förflyttning mellan två kategorier (från 2b till 1a) som han enligt den 
fenomenografiska analysen gjort. Däremot säger sig en annan pol.mag-
studerande inte ha tänkt på och heller inte ändrat sin syn på demokrati, men 
han har i den fenomenografiska analysen förflyttat sig från kategori 2a till 
1a . 
 
De pol.mag-studerande har, i större utsträckning än de lärarstuderande, 
blivit medvetna om och reagerat för tjänstemännens roll. Möjligen skulle 
det kunna ha sin grund i att pol.mag-studerande ser sig själva som blivande 
tjänstemän, vilket lärarestuderande inte gör.  
 
Den äldre gruppen lärarstuderandes utsagor skiljer sig inte mycket från de 
övriga gruppernas, med undantag av att de verkar mer inriktade på sitt 
kommande yrke och att de där aktivt måste arbeta för demokratiska värden. 
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Tematisk analys av demokratins villkor – första 
intervjuserien 
I den tematiska analysen av intervjuerna fokuserar jag i första hand på den 
innehållsliga dimensionen. Det handlar om de studerandes resonemang om 
demokratins villkor. I intervjuerna ställdes den direkta frågan om 
demokrati förutsätter vissa saker av samhället och individen.  
 
Några av de teman jag funnit är ganska olika, medan andra tangerar och 
överlappar varandra. Vissa teman framstår för de studerande som mycket 
centrala, medan andra är perifera. Ett centralt och mycket dominerande 
tema är det jag kallar ”Demokratins värden”. Det omfattar två underteman, 
som är både komplexa och motsägelsefulla. Det första handlar om de 
studerandes resonemang om demokratiska fri- och rättigheter och det andra 
om att demokratin i Sverige, trots att den verkar stabil, inte får tas för 
given. Det senare skulle möjligen kunna kallas för en demokratisk 
kulturform, eftersom det handlar om de värden i en demokrati som de 
studerande menar är viktiga att försvara och utveckla. Jag har dock valt att 
nyttja ett uttryck som några studerande själva använder för detta 
undertema: ”demokratin får inte tas för given”. 
 
Om temat ”demokratins värden” ses som något fundamentalt, så menar de 
studerande att demokrati även förutsätter vissa saker av individen och 
samhället. Individen förutsätts tillägna sig och använda vissa kompetenser 
för att främja demokratin. Dessa kompetenser har jag samlat under temat 
”Individuella villkor”.  
 
I de studerandes resonemang visar sig också att det måste finnas vissa 
förutsättningar i samhället som möjliggör demokrati. Det handlar om 
strukturer som byggts upp i samhället eller verktyg med vars hjälp 
demokratin skall kunna underhållas och utvecklas. Dessa förutsättningar 
för demokrati kallar jag ”Samhälleliga villkor”. Figur 5 (s. 150) visar en 
skiss över de huvudteman, underteman och ytterligare förgreningar som 
tillsammans utgör demokratins villkor. En från första intervjuomgången 
kvantitativ redovisning av alla teman finns i tabell 5 (s. 151). 
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I följande redovisning kommer alla teman att behandlas var för sig. De 
individuella intervjuerna är utgångspunkten, men resultatredovisning och 
analys sker på gruppnivå, det vill säga dels för pol.mag- och dels för 
lärarstuderande.  
 
De tre huvudtemana med sina underteman är ordnade och presenteras 
enligt följande: 
 
Demokratins värden 
• demokratiska fri- och rättigheter 
• demokratin får inte tas för given 
 
Individuella villkor 
• demokratisk kompetens 
• engagemang 
 
Samhälleliga villkor 
• pluralism och öppenhet 
• beslutsfattande 
• socioekonomiska strukturer 
• kommunikation och diskussion 
• politiska institutioner och tjänstemän 
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    Yttrande- och åsiktsfrihet 
     
  Demokratiska fri- Organisationsfrihet 
  och rättigheter  
   Jämlikhet 
 Demokratins   
 värden   
   Hot mot demokratin 
  D. får inte tas för given  
   Utveckling av demokratin 
    
    
   Kunskap i sakfrågor 
    
  Dem. kompetens Kunskap i hur man gör 
    
 Individuella  Kritiskt förhållningssätt 
 villkor   
    
   Engagemang 
  Engagemang  
   Rösta, ett lägsta engagemang 
    
    
    Politiska partier 
    
  Pluralism o öppenhet Media 
    
   Öppenhet i samhället 
    
    
    Maj.beslut m. kompromisser 
  Beslutsfattande  
   Tid för demokrati 
    
    
 Samhälleliga  Individens basbehov 
 villkor Soc.ekon. strukturer  
    Ekonomi på samhällsnivå 
    
    
   Förståelse och tolerans 
  Kommunikation o  
  diskussion Kunskap i en fråga  
    
   Mötesplatser 
     
     
   Pol. inst. o tj.män   
 
Figur 5. Skiss över de teman och underteman som bildar demokratins villkor. 
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Tabell 5. Kvantitativ fördelning av teman som tillsammans utgör demokratins villkor. Första 
intervjuomgången. Totala antalet intervjuade är 24. P=pol.mag, YL=yngre lärare, ÄL=äldre lär. 
 
 DEMOKRATINS VILLKOR P YL ÄL Totalt 
      
Demokratins Demokratiska fri- och rättigheter 8 8 8 24 
värden Yttrande-, åsiktsfrihet… 8 8 8 24 
 Organisationsfrihet 7 4 7 18 
 Jämlikhet 8 8 8 24 
      
 Demokratin får inte tas för given 8 8 8 24 
 Hot mot demokratin 6 6 6 18 
 Utveckling av demokratin 8 8 8 24 
      
Individuella Demokratisk kompetens 8 6 6 20 
villkor Kunskaper i sakfrågor 8 5 6 19 
 Kunskaper i hur man gör … 1 2 3 6 
 Kritiskt förhållningssätt 1 0 2 3 
      
 Engagemang 4 6 7 17 
 Engagemang 4 6 7 17 
 Rösta – lägsta engagemang 4 5 6 15 
      
Samhälleliga  Pluralism och öppenhet 8 4 8 20 
villkor Politiska partier 3 4 4 11 
 Media 8 3 5 16 
 Öppenhet i samhället 1 1 4 6 
      
 Beslutsfattande 4 7 7 18 
 Hänsyn till minoriteter 4 7 4 15 
 Tid 2 3 5 10 
      
 Socioekonomiska strukturer 5 5 3 13 
 Individens basbehov 1 4 3 8 
 Ekonomin på samhällsnivå 5 1 0 6 
      
 Kommunikation och diskussion 2 5 4 11 
 Förståelse och tolerans 1 4 3 8 
 Kunskap i en fråga 0 1 2 3 
 Mötesplatser 2 1 1 4 
      
 Politiska institutioner och tjänstemän 3 3 4 10 
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Demokratins värden 
Demokratins värden innehåller två teman, som visar sig vara både tunga, 
komplexa och delvis motsägelsefulla. Det de studerande resonerar om, är 
för dem viktiga demokratiska värden och de menar att demokratin inte får 
tas för given utan att den måste försvaras och utvecklas. Temana visade sig 
också vara undersökningens tyngsta i den bemärkelsen att det är de enda 
teman som samtliga intervjuade har resonerat kring.   
 

Demokratiska fri- och rättigheter 

Detta stora tema handlar om de demokratiska värden som gestaltas i 
mänskliga fri- och rättigheter samt jämlikhet. Dessa fri- och rättigheter 
anses vara villkor för demokrati och framstår som självklara. Då jag i 
intervjuerna ber de studerande att vidareutveckla sina tankar, resonerar de 
på olika sätt och begreppen visar sig för dem vara både komplexa och 
motsägelsefulla. Tillsammans har de mänskliga fri- och rättigheterna samt 
jämlikhet fått bilda ett tema som främst handlar om: 
 
• yttrande- och åsiktsfrihet samt alla människors lika värde 
• organisationsfrihet 
• jämlikhet – rättvisa 
 
I den uppdelning jag gjort, visar det sig att begreppen delvis överlappar 
varandra och det i sin tur pekar på den komplexitet som finns inbyggd i 
dessa demokratiska värdebegrepp.  
   
Yttrande- och åsiktsfrihet samt alla människors lika värde 
Innebörderna i detta undertema handlar bland annat om att alla människor 
på olika sätt skall kunna framföra sina uppfattningar, det vill säga att ordet 
skall vara fritt. En medborgare skall kunna framföra sina åsikter utan att bli 
hånad eller trakasserad och han skall bli respekterad för den han är och den 
åsikt han har:  

 
Man skall liksom få föra sin talan och man skall inte bli ifrågasatt. Ja, det är 
klart att man kan ju ifrågasätta varför man tänker så, eller så, men man skall 
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liksom… ja, min åsikt eller värdering skall inte vara sämre än någon annans, 
även om de är olika… Man kan ha rätt båda två, samtidigt som man kanske kan 
ha fel. (ÄL 23:1) 

 
Det sägs att människor har olika förmågor och möjligheter att uttrycka en 
åsikt. Enligt de lagstadgade fri- och rättigheterna skall människor och deras 
åsikter vara lika mycket värda. Kunskap, social ställning, ekonomiska 
resurser och personlig läggning gör att de i praktiken inte blir det – 
åsikterna får inte samma genomslagskraft. Det ses inte som direkt 
anmärkningsvärt, men det finns en önskan om att minimera skillnader som 
exempelvis beror på social ställning. 
 
De formella mänskliga fri- och rättigheterna ses således som villkor för 
demokrati, men det finns också exempel på motsägelser och ibland oklara 
resonemang kring alla människors lika värde och rättigheter. Följande två 
exempel visar på detta.  
 
I första exemplet betonar en pol.mag-studerande att demokratins 
grundpelare är åsikts- och yttrandefrihet och att man måste få ha ”olika 
politisk uppfattning eller olika religionsuppfattning eller moralisk 
uppfattning – det måste man ju få ha. Det har vi haft i våran familj” (P 
12:1). Längre fram i intervjun då hon resonerar om rösträtten och jag ställer 
frågan om det krävs något av medborgaren för att få rösträtt, framkommer 
en annan mening vad gäller dessa allmänna fri- och rättigheter. Man bör då 
omfatta ”den svenska inställningen”: 

 
Ip: Man skall vara svensk medborgare, det skall man ju vara förstås, så man har 
de svenska… ja, den inställningen, den synen lite grann. Så man inte t.ex. har en 
syn att kvinnan inte skall gå utanför hemmet utan skall vara som… muslimer 
och så där t.ex. 
I: Mm…Om de blir svensk medborgare, så har vi ju ingen koll på vad de 
tycker… 
Ip: Nej, men det tar ju ett tag innan de blir svensk medborgare, så då kanske de 
har, blivit lite mer… 
I: Påverkade menar du? 
Ip: Jaa 
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I: Och det tycker du är önskvärt att de blir då, men du kan däremot inte kräva det 
på något vis eller? 
Ip: Neej. Jag tycker att man får ta seden dit man kommer liksom ute i samhället 
med vad man tycker och tänker och så. Det får man ju ha för sig själv. (P 12:1) 

 
Den studerande talar om formella rättigheter som något självklart, men när 
hon ställs inför konkreta situationer är det som var självklart inte längre 
givet och däri ligger en viss motsägelse. Uttalandet skulle också kunna 
tolkas som att hon menar att varje människa har rätt till en privat 
uppfattning, som man får hålla för sig själv och denna uppfattning kan 
skilja sig från det man ute i samhället ger uttryck för.  
 
Det andra exemplet kommer också från en pol.mag-studerande då han tar 
upp det förhållande att demokratin skulle fungera bäst om ”allas åsikter 
skulle väga exakt lika mycket” (P 11:1), men konstaterar att de inte gör det. 
Han säger att vi har ett ganska väl fungerande system, men det är inte 
”hundraprocentigt”. Problemet är, menar han, att det finns svaga grupper i 
samhället och framhåller samtidigt att det är något naturligt. Han vill i 
skolan se en satsning inte bara på de svaga grupperna, utan också på de 
starkare, för att få en ”duktig elit”. Han för resonemanget vidare genom att 
påstå att detta leder till konkurrens, vilket i sin tur höjer människans 
kapacitet – något som är bra för demokratin: 

 
Ip: Ja, jo, egentligen så tänker jag på… de svagheter som naturligt finns i ett 
samhälle, nämligen att det finns svaga grupper. Där hittar du svagheten. För att 
de svaga grupperna får väl inte alltid möjlighet att uttrycka det de vill och det de 
behöver. Däri ligger väl svagheten. 
I: Det borde finnas? 
Ip: Men, men på något vis ligger det i – det är naturens gång, för att som det är i 
det här landet och många andra länder så… strävar vi många gånger efter någon 
sorts utopi, där allt är så… guld och gröna skogar jämt. Ta skolans värld som 
exempel. Där skall man alltid hjälpa de svaga, vilket är väldigt gulligt då och jag 
tycker man skall fortsätta med det, men det är aldrig någon som pratar om att 
hjälpa de starka, för att få en duktig elit och få de bättre att bli ännu bättre. De 
får alltid klara sig själva och däri har vi väl på något vis samhället i ett nötskal… 
[…] Jag vill inte ha någon, någon extrem åt något håll egentligen. För sedan så 
får vi det här väldiga klass… och det vill jag inte ha heller, men någon balans, 
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för att som det är i dag, så… lite klasskillnad och lite fri konkurrens, det tror jag 
bara är naturligt och bra. 
I: Är det bra för en demokrati också? 
Ip: Ja, ja, det skapar… en viss tävlingsinstinkt och höjer människans… 
kapacitet. (P 11:1)  

 
Personen har tidigare i intervjun framhållit att demokrati förutsätter 
jämlikhet bland annat i betydelsen att alla skall ha lika mycket att säga till 
om. I ovanstående resonemang ger han uttryck för att inte bara acceptera 
utan till och med förorda en viss ojämlikhet, vilket han anser vara ”naturligt 
och bra”. När han i slutet av intervjun sammanfattar sin definition av 
demokrati ger han åter uttryck för denna uppfattning. Alla skall få vara med 
och bestämma, men den ojämlikhet som nu finns är ”en del i naturens 
gång”. Man kan också tolka hans utsagor som att alla människor skall 
behandlas lika utifrån sina egna förutsättningar. Alla elever i skolan skall få 
lika stor hjälp, vilket betyder att det skall satsas lika mycket resurser på de 
svaga som på de duktiga. Resultatet blir då att eleverna kommer att nå olika 
långt i kunskap och färdighet. Det ser han som önskvärt, men framhåller att 
det får inte bli extrema skillnader, för det skulle inte gynna demokratin. 
Hans resonemang om demokratiska värden, som yttrande- och åsiktsfrihet 
samt jämlikhet, visar på dess komplexitet. 
 
Organisationsfrihet 
En intervjufråga som ställdes handlade om huruvida de studerande kunde 
se något hot mot demokratin och vad det i så fall skulle kunna bestå av. 
Utifrån den frågan diskuterades också antidemokratiska organisationer och 
om de skulle tillåtas eller inte. I de resonemang som fördes, kan man skönja 
en tveksamhet och viss vånda, men med hänvisning till yttrande- och 
åsiktsfriheten resulterade diskussionerna i att antidemokratiska 
organisationer måste tillåtas. Samtidigt framhölls att det var 
motsägelsefullt, ”för om vi tillåter dem, så motsäger vi ju demokratin. Men 
om vi å andra sidan förbjuder dem, så motsäger vi ju också demokratin” (P 
11:1). Ett annat argument för att tillåta antidemokratiska organisationer 
bestod i svårigheten att dra gränser för vad som skulle godkännas eller inte. 
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Dilemmat visar sig också då tanken på att ett rasistiskt parti skulle komma 
in i riksdagen framställs som skrämmande. 
 
Argumenten ovan kan ses som ”principiella”, medan andra argument kan 
vara mer ”taktiska”. Ett exempel på ett taktiskt argument som anges är att 
de antidemokratiska organisationerna skall få finnas därför att de måste 
synliggöras. Först då blir det möjligt att bemöta dem i diskussioner och 
därigenom tydliggöra vad de står för. Vid ett förbud är risken stor att de går 
under jorden och då finns inte längre möjligheten att argumentera med 
dem. Ett förbud skulle också kunna leda till att organisationerna och deras 
idéer blir mer intressanta: 

 
Det finns ingenting som är odelat positivt. Men alla måste ha en möjlighet att 
komma ut med sina åsikter, presentera dem och människor får ta del av dem, för 
att inse att det här är någonting som inte stämmer. […] Det måste de (nazisterna, 
författarens anmärkning) få göra för att man skall ha en möjlighet att inse att det 
är fel. Och naturligtvis finns det människor då, som tycker att det är det rätta[…] 
Det är just det som är viktigt med yttrandefrihet och tryckfrihet att man får gå ut 
och säga sin åsikt och få den publicerad, tryckt eller sänd […] Det är ju min syn 
på vad som är rätt och riktigt. Den som jag förklarar det för eller lär ut det till 
måste ju skapa sig en egen uppfattning. (YL 2:1) 

 
Här finns resonemang om att bekämpa antidemokrater, det vill säga minska 
deras antal och inflytande, genom att föra diskussioner med dem. Om 
demokrati är bra skall den kunna stå emot angrepp, och medborgarna bör 
kunna försvara den genom diskussion: 

 
Om deras åsikter är så fruktansvärt hemska, så tycker jag att vi bör kunna, och 
vårt system med demokrati är så hemskt bra… så bör vi – och det är jag säker på 
att vi kan också – kunna diskutera ned dem om man säger så… prata ned dem. 
Så att folk tar avstånd på det sättet […] kanske inte till hundra procent 
tillintetgöra dem, men kunna försämra för dem genom debatt. (P 16:1) 
 

De antidemokratiska organisationernas metoder har förfinats på senare år. 
Nu är det inte enbart män med rakade huvuden som ropar antidemokratiska 
slagord, utan här förekommer också karismatiska ledare, som med hjälp av 
sin personlighet får budskapet att verka förnuftigt. Det finns dock en tro på 
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att tillräckligt många medborgare kommer att upptäcka och ifrågasätta 
deras budskap, även om det är inlindat och ibland finstilt. Medborgarna 
kommer att uppdaga att det inte stämmer med demokratiska värden. 
 
En tilltro till lärares och polisers möjligheter att bidra till att minimera 
antidemokrater ges i följande exempel, som kommer från en pol.mag-
studerande. Hon lägger ett stort ansvar på lärarna i skolan och säger att det 
är deras skyldighet att upplysa om vad som hände under andra världskriget. 
Om medborgarna får veta vad det handlar om, menar hon att de kommer att 
ta avstånd från antidemokratiska idéer. Samma person efterlyser också 
direkta ingripanden från polis mot antidemokratiska rörelser. I vilka 
sammanhang det skall ske framkommer dock inte. Att på detta sätt lägga 
det största ansvaret på samhället eller tjänstemännen, det vill säga lärare 
och poliser, är dock inte representativt för de intervjuade. Det poängteras 
att varje medborgare måste möta antidemokraterna i samtal och debatter, 
och att det delvis är skolans uppgift att ge unga människor redskap för att 
klara detta.  
 
Det finns ett exempel som pekar på problemet med att människor inte lär 
av historien när det gäller fascistiska och nazistiska organisationer. Trots 
detta konstaterande finns en tilltro till att kunna diskutera dessa 
antidemokrater till rätta:    

 
Man måste ju på något sätt kunna bekämpa dem med andra medel. Det kanske är 
via kunskapen, det kanske är via informationen, det kanske är via det sociala 
samtalet alltså, som man skall ha mellan olika… och på något sätt inte bara 
fördöma på en gång, för det… då låser man sina positioner. Då kan man ju inte 
göra något vettigt utav det… För tycker jag att den andre är totalt dum i huvudet 
och så tycker ju den det om mig så lär vi ju inte mötas någonstans på vägen, utan 
bara studsa ifrån varandra. (ÄL 24:1) 

 
Det förekommer också påpekanden om att man inte skall förbjuda själva 
extremrörelserna och deras åsikter, men däremot de eventuella 
våldshandlingar som de begår, eftersom de är lagbrott. Det är skillnad 
mellan att uttrycka en rasistisk åsikt och att gå till handling eller att 
uppmana någon att gå till handling. Gränsdragningen är svår mellan vad 
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man får säga och vad man inte får uppmana till eller göra. Dilemmat med 
att dra gränser för hur man får uttrycka sig framgår av följande citat:  

 
Man kanske kan säga ´bränn alla invandrarbaracker´, men man får inte säga att 
´jag vill att ni skall göra det nu´, eller ´jag vill göra det nu´. Jag vet, eller jag tror 
det är liksom en vag gräns, men… […] Nej, jag vet inte hur man skall sätta 
gränsen…[…] Det är jättesvårt, men det är otroligt viktigt. (ÄL 19:1)  

 
Ett förslag framförs om att inskränka möjligheten för antidemokratiska 
organisationer att sprida sitt budskap genom att inte tillåta dem informera 
om sin verksamhet i skolorna. Motiveringen är att de är antidemokrater, det 
vill säga har åsikter som står i strid med skolans värdegrund. 
 
Den svårighet att acceptera och tillåta antidemokratiska organisationer, som 
delvis kommer till uttryck genom ett vändande och vridande på argument, 
ersätts ibland av ett mer resignerat konstaterande. Om antidemokratiska 
partier i allmänna val skulle komma till makten och därefter avskaffa 
demokratin, så är det okej. Detta sägs dock med ett skratt och med tillägget 
att man inte tror att det kommer att ske.  
 
I samband med resonemang kring innebörden av mänskliga fri- och 
rättigheter nämns också att medborgarna har skyldigheter. 
 
Jämlikhet 
Under temat ”demokratiska fri- och rättigheter” finns också begreppet 
jämlikhet.31 Jämlikhet används i olika sammanhang och det visar sig i 
denna studie vara ett överlappande begrepp och nästan lika komplext som 
begreppet demokrati. Det nämns i samband med yttrande- och åsiktsfrihet 
samt alla människors lika värde och i resonemang om till exempel sociala 
och ekonomiska villkor för demokrati. Jämlikhet i den senare bemärkelsen 
behandlas under temat socioekonomiska strukturer. 
 

                                           
31 ”Jämlikhet, alla individers lika värde. I politiska sammanhang avser termen ibland även individers lika 
inflytande och lika sociala förhållanden” (Nationalencyklopedin, 1990, Band 10, s. 275). 
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I diskussionerna om villkoren för demokrati ses jämställdhet32 mellan kön 
som en självklarhet. Det innefattar för de studerande även jämlikhet mellan 
ung och gammal, mellan olika etniska grupper, mellan invandrare och 
gamla svenskar, mellan handikappade och icke handikappade. Det vill säga 
det skall finnas samma rättigheter och skyldigheter för människor oavsett 
vilken social, etnisk, religiös grupp etcetera de tillhör. 
 
När det handlar om jämlikhet i hemmet och på arbetsplatser framkommer 
det att ”alla borde ha lika mycket att säga till om”. Det görs då ofta en 
begränsning av ”alla”, eftersom svårigheten med att genomföra detta blir 
uppenbar. När det gäller hemmet uppmärksammas problemet med att låta 
barn och ungdomars röst väga lika mycket som en förälders då det gäller att 
fatta beslut, som får ekonomiska konsekvenser för familjen. Här 
framkommer också ifrågasättanden av det riktiga eller önskvärda i att alla 
skall ha lika mycket att säga till om. På arbetsplatser och som exempel ges 
universitetet, skulle följaktligen inte en professors röst väga tyngre än en 
ung doktorands, men på grund av professorns större kunskap inom ett visst 
område är det kanske bra att den ändå gör det. När det gäller skolan finns 
liknande resonemang om att en lärares röst skall väga tyngre på grund av 
att läraren har en viss ”auktoritas – det vill säga bättre vetande”, som en av 
de intervjuade uttryckte det.  
 
Då diskussionen förs om demokrati i hemmet, används inte alltid ordet 
”demokrati”, utan här pratas om jämlikhet. De studerande talar om 
jämlikhet mellan man och kvinna. Resonemangen knyts till och exemplen 
tas från uppväxtmiljöer man själv kommer från eller de förhållanden man 
nu lever i. Betydelsen av att hjälpas åt efter förmåga poängteras, likaså att 
det skall vara ”jämlikt” i en betydelse som också skulle kunna betecknas 
”rättvist”. 
 

                                           
32 ”Jämställdhet, ett tillstånd som kan anses råda antingen när män och kvinnor har samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter eller först när män och kvinnor har samma ställning och inflytande. Sin 
begränsning till relationen mellan könen fick begreppet när kvinnofrågan under tidigt 1970-tal på ett nytt 
sätt blev aktuell i politisk debatt” (Nationalencyklopedin, 1990, Band 10, s. 275). 
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Det finns olika sätt att se på hur denna jämlikhet praktiskt skall genomföras 
och här ges två exempel på det. En av de studerande för in resonemanget på 
”rättvisa” i den betydelsen att man och kvinna skall göra lika mycket 
hemma. Begreppet rättvisa är ytterligare ett exempel på hur, i sig stora och 
tunga begrepp, knyts till demokrati. Den studerande säger att hon jobbar 
mer än sin sambo i hemmet och att hon kanske orkar mer än han därför att 
hon är mer motiverad, men upplever samtidigt att det är lite orättvist. Hon 
avslutar resonemanget med att säga att ansvaret för att få honom att ta mer 
del i hemarbetet kanske ligger på henne. När det gäller att ”dela lika” 
ekonomiskt definierar hon det som att man mer skall dela efter förmåga: 
 

Fast… om den ene tjänar mer och så där, då kan man ju försöka, då kan ju den 
som tjänar mer betala lite mer av hyran ändå. Det skall inte vara fifty, fifty där, 
det tycker jag inte. (ÄL 22:1) 

 
En annan av de studerande nämner inte ordet jämlikhet, men poängterar att 
båda i ett förhållande skall vara delaktiga i de beslut som tas och det som 
skall göras i hemmet. Vad gäller ekonomin menar han att man skall dela 
lika på räkningarna, i den betydelsen att båda skall betala hälften av dem, 
och inte som i exemplet ovan, betala i förhållande till sin inkomst: 

 
Delaktig i de beslut som skall tas och det som skall göras […] Sysslor som skall 
göras i hemmet… vi betalar lika mycket på räkningar osv och oavsett inkomst 
alltså. Vi är med och delar. Vi försöker väl att dela på det mesta så långt det går 
då. Sedan är man väl lämpad för olika saker att göra så att det… blir väl naturligt 
det också. (YL 1:1)   

 
Sammanfattning och kvantitativ kommentar 
Undertemat ”demokratiska fri- och rättigheter” är uppbyggt kring de 
studerandes resonemang om yttrande- och åsiktsfrihet, alla människors lika 
värde, organisationsfrihet samt jämlikhet. Temat visar på en 
”dilemmakänslighet” hos de studerande. De har svårt att finna några enkla 
svar eller förklaringar och här finns en dynamik och spänning i 
resonemangen. Liksom i andra teman skiljer man på idé och verklighet, 
men här demonstreras en tydlig medvetenhet och känslighet för 
motsättningar då det, ibland under samtalets gång, blir uppenbart att saker 
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och ting inte går ihop. Mycket tydligt framkommer det i resonemangen om 
antidemokratiska organisationer. Med hänvisning till yttrande- och 
åsiktsfrihet sägs att organisationerna skall få finnas, men samtidigt inser 
man att dessa organisationer med demokratins hjälp kan avskaffa 
densamma. Det förekommer både ”principiella” och ”taktiska” 
resonemang. 
 
Här finns också uttryck för en viss resignation då en i vardera 
studerandegrupperna konstaterar att antidemokratiska organisationer måste 
få finnas. Om de i allmänna val kommer till makten och därefter avskaffar 
demokratin, så är det okej, men man tillägger med ett skratt att man inte 
tror att det kommer att ske. En person menar, trots att han försvarar de 
demokratiska värdena, att om demokratin faller så visar det att den kanske 
inte var det bästa styrelseskicket trots allt. 
 
Tron på att kunna undanröja det hot mot demokratin som antidemokratiska 
rörelser utgör, genom att synliggöra dem och bemöta dem i diskussioner, är 
klart uttalad. Man anser att upplysning, information och diskussion skall få 
antidemokrater att inse sitt misstag och att ansluta sig till demokratiska 
värderingar. Det verkar som om information och upplysning skall leda till 
att människor fattar ”rätta beslut”, det vill säga beslut och handlingar som 
står i samklang med demokratiska värderingar. Skolan ses som försvarare 
av dessa värden och förslag framförs bland annat om att inte släppa in 
antidemokratiska organisationer i skolan. Lärarna skall garantera att 
eleverna får information och blir upplysta om antidemokratiska 
organisationer i syfte att få eleverna att ta avstånd från antidemokratiska 
idéer. 
 
Det finns också en tilltro till att medborgarna kommer att ”vakna upp” och 
ifrågasätta antidemokratiska budskap även om de är inlindade i allmänna 
resonemang. 
 
I konkreta situationer framstår de mänskliga fri- och rättigheterna inte alltid 
som självklara. I praktiken visar de sig vara mycket svåra och ibland inte 
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heller önskvärda att genomföra. Exempel tas från skola och universitet där 
en röst skulle kunna tillmätas en större tyngd på grund av större kunskap. 
 
Begreppet jämlikhet förknippar de studerande med att det skall finnas 
samma rättigheter och skyldigheter för människor oavsett vilken social, 
etnisk eller religiös grupp man tillhör. Det värdeladdade begreppet 
jämlikhet leder till resonemang och lite olika tolkningar av innebörden. 
Även här visas på dilemman som kan uppstå i olika situationer, exempelvis 
i hemmen när det gäller barns inverkan på beslut, och hur man konkret 
delar ”jämlikt” eller ”rättvist” på arbetet.  
 
Temat är dominerande i den meningen att samtliga studerande ser dessa 
demokratiska värden som villkor för demokrati och resonerar på olika sätt 
kring dem. I pol.mag-gruppen och den äldre lärargruppen talar alla utom 
en i vardera gruppen om antidemokratiska organisationer. I den yngre 
lärargruppen är det enbart hälften av dem som nämner dessa organisationer. 
Någon märkbar skillnad mellan studerandegruppernas sätt att resonera 
kring jämlikhet finns inte.  
 
I samband med att de studerande resonerar kring innebörden av mänskliga 
fri- och rättigheter, är det endast den äldre lärargruppen (fem stycken) som 
nämner att medborgarna också har skyldigheter. Det kan möjligen ses som 
en självklarhet, men de har särskilt påpekat detta. Det är också i denna 
grupp som begreppet ”politisk jämlikhet” nämns, vilket kanske kan 
förklaras med att de redan vid tiden för den första intervjuomgången 
kommit så långt i sin utbildning att de studerat Dahls demokratiteori. 
 

Demokratin får inte tas för given 

Det andra tunga temat i gruppen ”demokratins värden” handlar om att 
demokratin i sig inte får tas för given. I resonemangen framgår att 
demokratin i Sverige anses ha en god grund att stå på, med den allmänna 
rösträtten och en mångfald av partier, men den får inte tas för given. I 
intervjuerna ställdes den direkta frågan om demokratin i Sverige är hotad 
eller i fara. Trots att de studerande inte såg någon stor hotbild, så finns den 
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ändock med i deras resonemang. Demokratin måste försvaras men också 
utvecklas och spridas. Resonemangen bland de studerande rör sig kring:   
 
• hot mot demokratin 
• utveckling och spridning av demokrati 
 
Hot mot demokratin 
Det anses inte föreligga något stort hot mot den svenska demokratin, men 
det ges uttryck för en viss oro. Det finns de som säger att demokratin alltid 
är i fara, att den ständigt är hotad, medan andra uttrycker sig något vagare. 
Även om demokratin anses vara fast rotad i Sverige upplevs den som ”lite 
naggad i kanten”, eller som att den kan vara hotad och att det finns 
varningstecken som tyder på det. 
  
Den största faran för demokratin anses vara ett allt lägre röstdeltagande. 
Här uttrycks en ängslan för att medborgarna inte skall utnyttja sin rösträtt 
på grund av att de känner vanmakt, har ett visst politikerförakt eller är 
allmänt passiva och likgiltiga. 
  
Högerextremistiska grupper ses också som ett hot mot demokratin, likaså 
förhållandet att makten och besluten flyttas längre bort från människorna. 
Med det senare åsyftas att många beslut som rör svenska medborgare 
numera tas av EU. Det sägs också vara en fara för demokratin att några få 
personer med inflytande, exempelvis från näringslivet, får mer att säga till 
om. 
 
Men det finns också uttryck som visar att demokratin i Sverige inte känns 
hotad: 

 
Jag känner inte att den skulle kunna vara hotad. Skulle den försvinna på grund 
av militärkupp eller något sådant? Det har jag svårt att se, eller att det skulle vara 
någon annan form av revolt eller… Det är väl möjligtvis om vi blir invaderade 
av något annat land då, som går in och tar över styrelseskicket, det… det har jag 
svårt att tro. (YL 1:1) 
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Nej, jag känner nog ingen panik för att det kommer… att den är hotad. Absolut 
inte. Nej det tror jag inte, Inte på kort sikt i alla fall. Det tror jag inte. (YL 7:1) 

 
Det senare citatet motiveras med den stabilitet som finns i Sverige. Det 
svenska samhället anses vara relativt enhetligt och här finns inte så många 
etniska grupper som det till exempel fanns i Jugoslavien. Sverige bedöms 
också ha en tryckfrihet, ett rättsväsende och ett flerpartisystem som 
fungerar. 
 
Utveckling och spridning av demokrati 
Ett villkor för att demokratin skall överleva anses vara att den försvaras 
men också utvecklas. I samtalen påpekas att samhället förändras, att 
medborgarnas omgivning blir alltmer komplex, och att ”vi känner oss 
mindre”. All den information som individen dagligen tar del av bidrar till 
denna känsla. Det går inte längre att stänga av yttervärlden och som 
exempel på detta nämns TV-programmen. Förr fanns två TV-kanaler i 
Sverige och nu finns tillgång till hundratals. Känslan av att samhället blivit 
större och att medborgaren nu har svårare att påverka sin omgivning 
förklaras också av Sveriges medlemskap i EU. I samtalen framkommer en 
önskan om nya former för deltagande i demokratin. Demokratin måste 
utvecklas och förbättras. I dessa resonemang knyts också an till Dahls 
demokratiteori: 
 

Vi eftersträvar ju, som Dahl säger, vi eftersträvar ju idealet demokrati. Vi lever 
ju egentligen inte i en demokrati, utan vi är på väg mot en demokrati och då 
måste vi ju förbättra det som vi redan har. (ÄL 23:1) 

 
De studerande som knyter an till Dahls teorier säger att han påverkat dem 
och fått dem att tänka kring dessa frågor. 
 
En av de studerande, som vill se nya former av demokrati, motiverar och 
exemplifierar det med att företagens inflytande över regeringar nu blivit så 
stort, att det krävs ett mellanstatligt samarbete över gränserna i syfte att ge 
de olika ländernas parlament större makt. Själva EU, menar han, företräder 
fortfarande den öppna marknaden, det vill säga arbetar ”på näringslivets 



 165

premisser”. EU ”som koncept” anser han dock skulle kunna utveckla 
demokratin och han vill se en större internationell satsning för att 
demokratin skall fortleva. Inget enskilt land kan försvara demokratin: 

 
Jag tror att just EU som koncept då kan ju vara ett gott projekt… för att bevara 
demokratin och utveckla den, men… det tror jag. Så jag tror ju på att det krävs 
en större internationell satsning för att demokratin skall fortleva. Jag tror inte att 
vi som land eller enskild stat kan… kan försvara demokratin – det tror jag 
faktiskt inte. Utan att det krävs alltså att vi är delaktiga i en större enhet. […] 
Förtroendevalda blir starkare tillsammans med andra förtroendevalda tror jag. (P 
14:1) 

 
Dessa tankar, att utveckla demokratin genom att gå samman och arbeta 
över gränser, delas dock inte av alla. Som framgått tidigare ses 
globaliseringen också som ett hot mot demokratin. Då förespråkas en 
återgång till mindre enheter där besluten tas närmare medborgarna eller till 
och med att medborgarna skall få vara med och påverka varje beslut som 
de berörs av. 
 
Det finns också studerande som ger uttryck för en stor tilltro till den 
svenska demokratin. De resonerar inte kring frågan om demokratin 
kommer att utvecklas, men de framför tankar om att allt fler länder kommer 
att omfattas av demokrati. Globaliseringen, då människor kommer varandra 
närmare i den betydelsen att de fysiska avstånden minskar, kommer att 
bidra till att demokratin kommer att omfattas ”inte bara av Sverige då utan 
Europa och sedan hela världen” (YL 1:1). 
 
En annan talar om att han inte kan se några alternativ till demokrati. 
Utvecklingen kommer att gå dithän att alla länder blir demokratiska: 

 
De andra alternativen har liksom strukit sig själva på något sätt. Äh… och jag 
tror faktiskt att någon gång kommer det att sluta att allting, alla länder blir 
demokratiska, för att… de andra alternativen kommer att visa sig, eller de 
kommer att ta slut helt enkelt. De kommer inte att funka (skratt). (YL 5:1) 
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En tredje framhåller att det svenska demokratiska systemet kan komma att 
påverka andra länders: 

 
Vi har ett ganska bra system, som andra länder ser upp till. Vilket gör att vi 
kanske kommer i framtiden och kunna forma andra länder, men vi kommer 
naturligtvis att formas lite efter de andra EU-länderna också. (YL 8:1) 

 
Sammanfattning och kvantitativ kommentar 
Detta tema handlar om att demokratin inte får tas för given. De studerande 
talar om att demokratin måste försvaras. Även om de i nuläget inte ser 
något stort hot ger de uttryck för en viss oro. De hot mot demokratin som 
de ändock säger kan finnas, består i ett lägre röstdeltagande, 
högerextremistiska grupper samt beslut som flyttas och tas längre från 
medborgarna. I resonemangen förekommer också uttryck för att 
demokratin inte alls känns hotad, utan ses som mycket stabil. 
 
Det talas om att samhället förändras och blir mer komplext och det 
framförs önskemål om nya former för deltagande. Demokratin behöver 
utvecklas. Men det visar sig också finnas en stark tilltro till den svenska 
demokratin och att det svenska systemet kan komma att påverka andra 
länders. Demokrati kommer slutligen att spridas över hela världen.  
 
Samtliga studerande menar att demokrati måste försvaras. Sex stycken ur 
varje grupp (YL, P och ÄL) anser att demokratin på något sätt är hotad. Tre 
ur varje grupp ser ett lågt röstdeltagande som det största hotet mot 
demokratin. Därefter ses hotet främst komma från högerextremistiska 
grupper och från det förhållande att beslut tas allt längre från medborgarna. 
Här finns ingen skillnad mellan grupperna. 
 
Däremot finns en skillnad när det gäller tilltron till den svenska 
demokratin. Det är studerande i den yngre lärargruppen som tydligast 
uttrycker denna tilltro och att de inte ser något direkt hot mot demokratin. 
Det är också tre stycken i den gruppen som menar att demokratin kommer 
att spridas till alla länder och även att Sveriges demokratiska system kan 
komma att forma andra länders.   
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Det kan också uppmärksammas att de fyra av fem studerande i den äldre 
lärargruppen som vill se en utveckling och en strävan efter att förbättra 
demokratin, hänvisar till Dahl och hans teori om att vi ännu inte uppnått 
full demokrati. De har i sin utbildning studerat hans teorier och säger att det 
påverkat deras uppfattning. 
 

Individuella villkor 
De teman som utgör ”individuella villkor” handlar om att medborgarna 
skall ha kunskap, kompetens och engagemang för att kunna förverkliga och 
upprätthålla demokrati. Engagemang ser de studerande som en nästan 
självklar förutsättning för demokrati. Det måste finnas även när alla övriga 
villkor är uppfyllda. 
 

Demokratisk kompetens 

Temat demokratisk kompetens handlar om att medborgarna skall ha 
kunskaper och färdigheter för att kunna upprätthålla och utveckla 
demokrati. Medborgarna skall kunna påverka och det sker bland annat 
genom att de skaffar sig kunskaper och färdigheter. Därutöver framkommer 
önskemål om att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Demokratisk 
kompetens innefattar således både kunskaper, färdigheter och ett kritiskt 
förhållningssätt och detta kan ses som en form av ”verktygslåda” för 
individen. Grundsynen hos de studerande är att det bör finnas en allmän 
bildning hos varje individ, men det kan inte vara något krav för att 
exempelvis få rösta i allmänna val eller på annat sätt delta i beslut:  
 

Utbildning som sådan behöver ju inte alls vara det som är definitivt avgörande. 
Å andra sidan kan det hjälpa väldigt mycket, om det är så man vill hävda sig i 
vissa… sammanhang […] vårt hela samhälle förutsätter ju att du kan göra dessa 
grundläggande saker för att kunna ta del av informationen, för att kunna föra ut 
det du vill ha sagt till andra. Så det blir på något sätt att någon slags 
grundläggande utbildning krävs. (ÄL 24:1) 

 
Demokratisk kompetens ses således som ett redskap för att upprätthålla 
demokrati. Det handlar här i första hand om tillämpad demokrati, något 
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som man aktivt måste arbeta för. De intervjuade menar att medborgarna 
bör tillägna sig demokratisk kompetens i form av: 
 
• kunskaper i sakfrågor för att kunna ta ställning 
• kunskaper om och färdigheter i hur man gör för att kunna påverka 
• ett kritiskt förhållningssätt för att kunna bilda sig en egen uppfattning 
 
I de följande avsnitten redogör jag för innehållet i temat, hur de studerande 
ser på de olika delarna av demokratisk kompetens, och jag avslutar med att 
redovisa deras åsikter om var de anser att ansvaret för inhämtandet av 
denna kompetens ligger.   
 
Kunskap i sakfrågor för att kunna ta ställning 
I denna del av temat demokratisk kompetens framkommer resonemang om 
att demokrati kräver generellt sett kunniga och insatta människor. Det visar 
sig att irritationen är stor över medborgare som röstar utan att ha satt sig in 
i en fråga eller undersökt vad ett parti står för. Önskemålet är att alla har en 
så stor kunskap i en sakfråga att de kan bilda sig en uppfattning och göra ett 
aktivt val:  

 
Man måste ju veta vad man vill själv. Man måste ju veta så pass mycket att man 
bildar sig en åsikt, så man inte går och på valdagen drar upp en blankett och 
stoppar den i kuvertet och stoppar den i lådan sedan. (ÄL 18:1) 

 
Trots att kunskap i sakfrågor tillskrivs stor betydelse, slutar resonemangen i 
ett konstaterande att medborgarna, trots okunskap i en fråga, inte kan 
fråntas sin rösträtt. Alla skall ha möjlighet att utöva sina demokratiska 
rättigheter:  

 
Det krävs ju givetvis att man är insatt i… samhället och samhällsfrågorna […] 
Man skall inte förlora sin rösträtt för att man inte… är insatt i någon fråga 
givetvis. Men ett visst ansvar det har medborgarna också att… inte vara insatt i 
allting, men i vissa… vad skall man säga… väsentliga frågor måste man ju ha 
viss kunskap. Annars är det svårt att säga varför man säger så och varför man 
säger si. (P 11:1)  
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Denna ståndpunkt, att alla skall få rösta oavsett kunskap, grundar sig också 
i problemet att det anses svårt att mäta någons kunskap i sakfrågor, för var 
skall gränsen dras och vilken kunskap skall anses nödvändig? Dessutom 
framhålls att beslut ofta grundas på värderingar och sådana kan man ha 
även utan formell kunskap.  
 
I resonemangen skymtar förhållandet att kunskap är betydelsefull, inte 
minst för individen själv, därför att han/hon då kan påverka. Här återfinns 
uttryck som ”kunskap är makt”. Det finns en medvetenhet om att 
människor, på grund av olika utbildning och kunskap, i praktiken inte har 
lika stor möjlighet att göra sin röst hörd. Det är många som utbildar sig, 
men det blir ändock ett A- och ett B-lag. Visserligen får fler utbildning i 
dag än tidigare, men skillnaden växer mellan dem som har stor kunskap 
inom vissa områden och dem som i det närmaste saknar sådan: 

 
Det är väl många som utbildar sig […] Men alltså jag tror att det är som ett A- 
och ett B-lag. […] Nu är det några av dem som blir väldigt insatta och några av 
dem som inte blir insatta alls och det är… kanske inte är bra. I och för sig så är 
det kanske fler som är mycket insatta nu än det var förut. (P 10:1) 

 
Kunskap om och färdigheter i hur man gör för att påverka 
Den andra delen av temat demokratisk kompetens är av både teoretisk och 
praktisk art. Här förs resonemang om att medborgarna måste ha kunskap 
om hur det demokratiska systemet fungerar och hur man går tillväga för att 
framföra sina synpunkter och göra sin röst hörd. 
 
Det visar sig att de studerande som resonerar kring detta själva anser sig ha 
denna kunskap, men de menar att den genomsnittlige medborgaren saknar 
den, att denne inte känner till hur han skall gå tillväga eller hur systemet 
fungerar. Det kan till exempel gälla hur man tar direktkontakt med en viss 
politiker eller tjänsteman, hur valsystemet är konstruerat, men också hur ett 
ärende behandlas och vart man vänder sig för att överklaga ett 
ärendebeslut: 

 
Så därför är det viktigt att ta det här med hur systemet fungerar på ett statligt och 
kommunalt och så här. Vilka vägar man kan gå och vilka regler vi har i dag, om 



 170

vi säger det (skratt) med partier och spärrar och… göra dem medvetna om vikten 
av att… våga säga och ha rätt till att säga och respektera att andra kanske inte 
tycker lika. (ÄL 18:1) 

 
Det anses inte tillräckligt att ha kunskap om hur systemet fungerar. Det 
handlar också om att tillägna sig färdigheter i att uttrycka sig i tal och 
skrift. Genom att förvärva dessa färdigheter blir möjligheten till påverkan 
större för den enskilde individen, eftersom han då besitter förmåga att 
framföra sina synpunkter och argument. I resonemangen framkommer 
ibland idéer om att denna färdighet inte kan läras in utan är en del av 
personligheten.   
 
Ett kritiskt förhållningssätt för att kunna bilda sig en egen uppfattning 
Den tredje delen av temat handlar om att medborgarna bör ha ett kritiskt 
förhållningssätt. De skall lära sig att vara kritiska till det som sägs och 
framförs i olika media samt till det som lärs ut i bland annat skolor och vid 
universitet. Denna kritiska hållning skall göra det möjligt för individen att 
bilda sig en egen uppfattning. Nedanstående citat är exempel på dessa 
tankar:  

 
Viktigt att människor som går i skolan skall lära sig att vara kritiska […] Man 
skall inte bara sitta och läsa i böckerna, så här och så här och så här, utan man 
måste försöka bilda sig en egen uppfattning. (P 13:1) 

 
I diskussionen om ett kritiskt förhållningssätt finns också en hänvisning till 
skolans styrdokument då en studerande lite frågande framför tanken: ”Står 
det inte i skolplanen att de skall kritiskt granska och tänka själva” (ÄL 
21:1).    
 
När det gäller ansvaret för denna demokratiska kompetens diskuteras 
huruvida det skall ligga på den enskilde individen eller om det är 
samhällets skyldighet att se till att medborgarna ”får tillgång” till den, för 
att upprätthålla demokratin, önskvärda kompetensen.  
 
En motivering till att ansvaret skall ligga på samhället är att möjligheten till 
utbildning annars skulle vara beroende av individens ekonomi, vilket anses 



 171

orätt. Här kan man möjligen skymta ett klasstänkande, men något 
utförligare resonemang om det förs inte.       
 
I diskussionerna framgår också att samhället skall göra det möjligt för 
individen att tillägna sig olika typer av kunskap, men att ansvaret för själva 
”kunskapandet” ligger hos den enskilde medborgaren. Information kan 
individen få i offentliga debatter och via olika samhällsinstitutioner, till 
exempel skolor och massmedier, men sedan är det individens skyldighet att 
använda denna information för att försöka förstå: 

  
Det går ju hand i hand lite grann det där alltså… för att individen och samhället 
skall få behålla demokratin, så ligger det ju på bådas ansvar att föra ut 
information och ta till sig information. Det går ju hand i hand. Individerna 
formar ju samhället. (P 11:1) 
 
Det är både ock tycker jag. För jag menar, man måste ju skicka ut sådana här 
partiprogram och allt sådant här och ”ja, vi tycker det här och vi tycker det här” 
och debatter i radio och TV och tidningar, artiklar och så. Men något mer kan ju 
inte de göra. Sedan är det ju medborgarnas skyldighet att ta till sig och… ja, 
försöka sätta sig in i det någorlunda. (P 12:1) 

 
Tankar finns också om att det inte är tillräckligt att samhället 
tillhandahåller möjligheter till utbildning, utan skolans uppgift måste vara 
att styra ungdomarna till att exempelvis lära sig om demokrati och vad det 
står för:  

 
Jag menar att ungdomarna skall liksom bli styrda till att få lära sig om 
demokrati, få lära sig vad det står för […]Att de har rätt att uttrycka sin åsikt, att 
de jaa, om sina rättigheter och skyldigheter. Hur de skall uppföra sig i ett 
samhälle. (YL 1:1) 

 
Sammanfattning och kvantitativ kommentar 
Temat demokratisk kompetens har byggts upp kring de studerandes 
resonemang om att medborgarna har behov av vissa kunskaper för att 
kunna utöva sina demokratiska rättigheter och därmed upprätthålla 
demokratin. Det handlar om kunskaper i sakfrågor, kunskap och 
färdigheter i hur man gör för att påverka samt i att tillägna sig ett kritiskt 
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förhållningssätt. Det anses önskvärt med dessa kunskaper, men det är inte 
ett villkor för att exempelvis få delta i allmänna val.  
 
Totalt sett är detta ett av de mer dominerande temana. 20 av de 24 
intervjuade nämner det som ett villkor för demokrati och resonerar kring 
det. Den mest framträdande delen av demokratisk kompetens visade sig 
handla om kunskaper i sakfrågor. 19 av de 20 framförde detta önskemål, 
medan betydligt färre, sex stycken, nämnde kunskaper om och färdigheter i 
hur man gör för att påverka. Den tredje och sista delen av demokratisk 
kompetens, den som består av att medborgarna tillägnar sig ett kritiskt 
förhållningssätt, var den minst framträdande. Enbart tre studerande nämner 
det (en pol.mag- och två äldre lärarstuderande).  
 
Mellan grupperna kan man se en skillnad när det gäller kunskaper och 
färdigheter i hur man gör för att påverka. Av de sex som påpekade detta var 
fem lärarstuderande. 
 

Engagemang 

Det andra temat som ingår i huvudtemat ”individuella villkor” handlar om 
engagemang. Det första, ”demokratisk kompetens”, visade sig vara ett 
övergripande villkor för demokrati. Även om individen besitter denna 
kompetens och samhället åstadkommer de infrastrukturer som gör 
demokrati möjlig, krävs också ett engagemang från individens sida. Detta 
engagemang ses på något sätt som drivkraften för demokratin. Som villkor 
för demokrati krävs av medborgarna: 
 
• engagemang   
• att rösta i allmänna val – ett engagemang på lägsta nivå 
 
Engagemang 
I samtalen blir det tydligt att engagemang ses som ett villkor för demokrati. 
På något sätt måste medborgaren engagera sig, annars händer ingenting. 
Han/hon bör vara aktiv och ta initiativ för att påverka sin omgivning. De 
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som sitter framför TV:n och ”bara klagar” bidrar inte till att upprätthålla 
och utveckla demokratin. 
 
Medborgaren anses dock ha rätt att deltaga i det demokratiska systemet 
även om han/hon inte engagerar sig. Alla människor kan inte, eller har 
under vissa tider i livet inte möjlighet, att på ett engagerat sätt delta i 
demokratin. Det förutsätter då att någon annan i personens omgivning är 
engagerad: 

 
Man har ju rätt att delta givetvis i det demokratiska systemet, utan att vara 
engagerad, men vill man… få det politiska, eller… den enhet som man bor i, bli 
som man vill, då måste man ju engagera sig. Om ingen annan gör det vill säga. 
(ÄL 17:1) 

 
Här, liksom i andra teman, skiljer de studerande på ideal och verklighet. 
Även om det sägs att demokrati kräver ett visst engagemang, inser man att 
det inte finns hos alla medborgare. Det visas på förklaringar till att inte 
engagera sig och det konstateras att det är fler och fler som blir passiva och 
inte besvärar sig. Man menar att denna ovilja att engagera sig i 
samhällsfrågor blir uppenbar och det sägs att man hellre satsar på sig själv. 
Det framförs olika förklaringar till bristen på eget engagemang och det 
verkar finnas en vilja att urskulda sig. Man säger till exempel att idrotten 
har gått före allt annat, eller att man är lite för bekväm och lat av sig. Man 
litar på systemet som sköter sig självt, eller glider med strömmen. När 
något speciellt händer, som exempelvis att vårdcentralen i närområdet drar 
ned verksamheten, ”då börjar man tänka till”, säger en av de studerande. 
Det visade sig emellertid inte leda till något konkret engagemang från hans 
sida. 
 
Tanken att medborgarna kommer att engagera sig mer om förhållandena 
blir sämre är återkommande. Då om inte förr skall man kämpa. En av dem 
som framför dessa tankar ”skäms” dock lite längre fram i intervjun över att 
inte ha engagerat sig när verkligheten blev sämre. Tidsbrist anges då som 
anledning till uteblivet engagemang: 
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Och när jag säger att… att jag inte hade tid - tyckte jag - att engagera mig i 
sjukhusnedläggningen. Jag skäms ju nästan lite (skratt), som kommuninvånare 
och som blivande gymnasielärare i samhällskunskap, så borde jag ju… ibland så 
känner jag att då borde jag ju vara med där. Men jag personligen känner ibland 
att, det är så mycket som jag skulle vilja göra, som jag skall vara med på 
överallt. Och… nej jag känner att jag hinner inte. Och det är väl en stor fara, för 
jag tror att fler och fler kommer att jobba hårdare och hårdare och… inte riktigt 
har tid att engagera sig. (ÄL 22:1) 
 

Oviljan att engagera sig partipolitiskt uttrycks av en studerande med 
orden: 
 

Det är så pass otacksamt att vara politiker, för man… det är inte skoj att kanske 
sitta i kommunfullmäktige och vara med och genomföra nedskärningar som man 
vet drabbar ens arbetskamrater och granne. Och liksom… jag skulle aldrig 
kunna tänka mig att vara med i, vara vald politiker. För det är så pass känsligt 
om man förekommer så pass mycket i lokaltidningen och sån´t. (P 16:1) 

 
Oviljan att engagera sig partipolitiskt verkar här vara knutet till insikten om 
att behöva ta obekväma beslut som kan drabba ens vänner. Därtill utsätter 
man sig för kritik som offentlig person.  
 
Det visade sig dock finnas ett partipolitiskt engagemang bland de 
intervjuade. De framförde tankar om att politiska föreningar måste 
engagera och knyta ungdomar till sig, men också idéer om att medborgarna 
måste engagera sig över huvud taget. Det fanns en tro på att människor i 
framtiden kommer att engagera sig i de frågor som de är intresserade av.  
 
Hur detta engagemang i sakfrågor eller ”hjärtefrågor” kunde ta sig uttryck 
gavs spontana exempel på av dem som inte var partipolitiskt engagerade. 
Deras engagemang visade sig till exempel finnas i en djurrättsorganisation, 
i jämställdhetsfrågor, i olika studentfrågor på universitetet och tidigare på 
gymnasieskolan där frågan exempelvis gällde i vilken årskurs 
historieämnet skulle läsas. Slutligen nämndes deltagande i olika 
diskussionsfora. 
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I samtalen om att engagemang är ett grundläggande villkor för demokrati, 
diskuteras också var ansvaret ligger för att få medborgarna engagerade. Det 
framkommer att individen själv bör ta detta ansvar, men om den inte gör 
det är det samhällets sak att försöka engagera. Intresset och engagemanget 
anses finnas hos individen från början. Problemet är att se till att det 
bibehålls. 
 
Rösta – ett engagemang på lägsta nivå 
Vi har sett att medborgarnas engagemang för demokrati kan ta sig olika 
uttryck. Själva basen för demokrati anses vara att man röstar i allmänna val 
och därmed ger uttryck för sin politiska vilja. Ett högt valdeltagande anses 
också ge legitimitet åt demokratin: 

 
För att styret skall bli legitimt så skall ju en stor del av folket rösta […] Jag 
menar, det är inte kul med 40-procentigt valdeltagande. Då känns det liksom 
som… ja, att folk inte bryr sig […] styrelseskicket börjar liksom – det utgår inte 
från folket om det är 40-procentigt valdeltagande. (P 16:1) 

 
Ingen av de intervjuade förordar ett rösttvång, men det sägs att 
medborgarnas engagemang åtminstone bör sträcka sig så långt att de 
utnyttjar sin rösträtt, ”annars är det ingen mening med att ha demokrati om 
man inte tar ställning och utnyttjar den lilla chans man har” (YL 5:1). Det 
ses som en skyldighet, en plikt och ett ansvar att rösta. Tydligt påpekas att 
de som inte kan bestämma sig för ett parti, eller har den uppfattningen att 
det inte spelar någon roll om de röstar, ändå skall utnyttja sin rösträtt och 
rösta blankt. En blankröst ses som ett tecken på missnöje och är i sig en 
aktiv handling. 
 
Bland de intervjuade finns de som själva inte utnyttjat sin rösträtt, trots att 
de ett flertal gånger haft möjlighet att rösta. Likväl framhåller de 
betydelsen av engagemang och deltagande i en demokrati. 
 
Sammanfattning och kvantitativ kommentar 
I detta tema har jag redogjort för de studerandes tankegångar om att 
demokrati kräver engagerade medborgare. Det handlar främst om 
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medborgarnas engagemang i sakfrågor och i politiska partier samt 
deltagande i allmänna val. Totalt har 17 stycken berört detta tema (fyra 
pol.mag-studerande, sex yngre - och sju äldre lärarstuderande) och de 
menar alla att engagemang är viktigt. De flesta som behandlar temat 
kommer från lärargrupperna. Det finns en skillnad i vad de olika grupperna 
fokuserar på. Sammanfattningsvis kan man säga att: 
 
I den yngre lärargruppen är de själva inte speciellt engagerade och de två 
studerande som säger sig inte ha utnyttjat sin rösträtt återfinns i denna 
grupp. Hälften av dem förordar dock ett engagemang i politiska partier och 
en av dem är partipolitiskt aktiv. De menar att det hos medborgarna finns 
en ovilja att engagera sig i samhällsfrågor och att man hellre satsar på sig 
själv. De ger förklaringar till varför de själva inte engagerat sig och menar 
att engagemanget hos dem själva och bland medborgarna kommer att öka 
om förhållandena ”blir sämre”. 
 
I den äldre lärargruppen framförs också tanken på engagemang i politiska 
partier och tre studerande i den gruppen är eller har varit partipolitiskt 
engagerade. En person har varit engagerad i en sakfråga, men i övrigt 
nämns inte sakfrågor. Två stycken anser sig över huvud taget inte ha tid 
eller kraft att engagera sig i samhällsfrågor. Även i denna grupp framförs 
dock tanken på att medborgarna kommer att engagera sig mer om 
förhållandena blir sämre. 
 
I pol.mag-gruppen är intresset för och engagemang i sakfrågor helt 
dominerande. Alla fyra i gruppen berättar spontant om vad de själva är eller 
har varit engagerade i. Ingen av dem föreslår ett engagemang i politiska 
partier. En av dem belyser utförligt varför han inte kan tänka sig ett 
partipolitiskt engagemang. 
 
Att rösta i allmänna val anses av samtliga grupper vara ett engagemang på 
lägsta nivå. Man skall rösta för att ge uttryck för sin politiska vilja och för 
att ge legitimitet åt demokratin. Om man inte kan bestämma sig för ett 
parti, eller om man är allmänt missnöjd, skall man rösta blankt. Det är en 
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aktiv handling och ett tecken på missnöje. Att blankrösterna vid allmänna 
val (när intervjuerna gjordes) inte registreras verkar de studerande vara 
ovetande om. 
 
I samtalen framkom att fyra studerande (tre från den äldre och en från den 
yngre lärargruppen) var eller hade varit partipolitiskt aktiva i 
kommunalpolitiken. Det kan nämnas att alla fyra var kvinnor, 
lärarstuderande och att de hade plats i fullmäktige samt i barn- och 
ungdomsnämnden. Tre av dem nämner att de haft politiskt engagerade 
föräldrar och i något fall även morföräldrar. 
 

Samhälleliga villkor 
Det tredje och sista huvudtemat handlar om demokratins samhälleliga 
villkor. Det innehåller fem underteman och har bland annat att göra med 
samhällets infrastruktur. Här måste finnas en öppenhet, möjlighet till 
kommunikation och diskussion, men också beslutstagande samt ”politiska 
institutioner och tjänstemän” för att förverkliga demokratin. Demokratins 
samhälleliga villkor handlar om följande underteman:  
 
• pluralism och öppenhet 
• beslutsfattande 
• socioekonomiska strukturer 
• kommunikation och diskussion 
• politiska institutioner och tjänstemän 
 

Pluralism och öppenhet 

Pluralism och öppenhet ses som villkor för att kunna genomföra de mer 
abstrakta idéer som till exempel uttrycks i de mänskliga fri- och 
rättigheterna. I huvudsak handlar resonemangen i detta tema om politiska 
partier som bärare av olika idéer och media som betydelsefulla 
opinionsbildare. Mångfalden skall speglas och för att möjliggöra detta 
krävs en öppenhet i samhället, som innebär att medborgarna bland annat 
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skall få ta del av olika handlingar och få insyn i det politiska arbetet. I det 
följande presenteras hur de studerande ser på den pluralism som möjliggörs 
genom: 
  
• politiska partier   
• media  
• öppenhet i samhället 
 
Politiska partier 
I de resonemang där pluralism och öppenhet betonas blir det uppenbart att 
politiska partier fyller en stor uppgift. En mångfald politiska uppfattningar 
skall komma till uttryck och strukturerna för att kanalisera dessa kan se 
olika ut. Här resoneras om tre olika saker: vikten av att ha ett flertal 
partier, och det problematiska med personval och sakfrågor. 
 
Det framhålls att ett flertal politiska partier behövs för att kanalisera och ta 
till vara olika intressen. Olika åsikter skall speglas och partiernas roll som 
bärare av ideologier lyfts fram. Det får inte bli som i USA, där det i princip 
bara finns två alternativ att välja på. 
 
Även om partierna kan uppfattas som stela och inte helt ändamålsenliga, 
anses de fortfarande spela en viktig roll. Önskemål framförs till och med 
om att ha ännu fler partier att välja mellan, även om det också sägs att det 
kan vara svårt att skilja på och välja mellan de partier som nu finns. Det 
kan vara en fara för demokratin att partierna blir så likriktade. Även om det 
är svårt – eller omöjligt – att finna ett parti som man helt sympatiserar med, 
bör man kunna finna ett, vars program i huvudsak överensstämmer med de 
egna åsikterna.  
 
Personval diskuteras i samband med politisk mångfald. Här varnas för att 
det kan bli personen som är viktig i stället för de bärande ideologierna. Det 
finns en risk för att det kan bli som i amerikanska valkampanjer, där det 
mer anses handla om underhållning än politik. Om fokuseringen blir på 
personer i stället för på partier kan det leda till att endast ett fåtal personer 
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ställer upp i politiska val. Tillgång på pengar för att driva personliga 
valkampanjer kommer att spela en stor roll och oviktiga saker som hur 
personen ser ut kan bli av betydelse. Mångfalden gynnas inte av detta. 
Även om tongångarna i resonemangen om personval är kritiska, finns 
exempel på att sådana val skulle kunna vara något positivt för det politiska 
livet:  

 
Ip: Jag tror att de (politiska partier, författarens anmärkning) kommer att… 
försvinna mer och mer, eller… gränserna kommer nog att suddas ut. Det 
kommer mer sakfrågor tror jag som avgör. Och det är ju lite kopplat till 
personval också, tycker jag då… För med personval, så skulle egentligen inte 
behöva stå ett parti bakom, utan du skulle kunna vara där ändå och föra din fråga 
och folk röstade på dig för den skull. Så jag tror faktiskt att vi är på väg ditåt… 
att det kanske blir mindre partier i första svängen… 
I: Färre menar du? 
Ip: Ja, ja precis. Ja färre antal 
I: Och då mister de i betydelse? 
Ip: Ja och så blir det mer sakfrågor. (ÄL 18:1) 

 
I citatet ovan framkommer också tankar på att sakfrågor, i samband med 
val till politiska institutioner, kan komma att spela en större roll i framtiden 
och att partiernas program blir mindre viktiga. Eftersom viljan hos 
medborgarna att engagera sig i ett helt partiprogram är liten, resoneras det 
om möjligheten att tillvarata medborgarnas intresse och engagemang i vissa 
frågor.    
 
På något sätt skall sakfrågeengagemanget kanaliseras in i det politiska 
systemet. Dilemmat med att vissa frågor inte får någon företrädare nämns, 
men vidareutvecklas inte. 
 
Media 
Media33 är betydelsefulla som opinionsbildare och skall därvid spegla olika 
åsikter. De bidrar till den pluralism som ses som ett villkor för demokrati. 
Det sägs att ”media är A och O i samhället” och media kan, genom att 
fokusera på en omständighet, skapa en opinion för eller emot denna, vilket 

                                           
33 De studerande använder ordet media i betydelsen massmedia. 
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gör att exempelvis beslut ändras. Med tanke på den stora makt media anses 
ha, poängteras vikten av att de är objektiva. Dessutom framförs önskemål 
om att olika politiska färger skall vara representerade bland 
dagstidningarna. 
 
Förutom att vara opinionsbildare, spegla olika åsikter och förmedla nyheter 
framkommer i intervjuerna att media skall: 
 
• hålla debatten vid liv 
• ha flera olika ägare 
• granska demokratin 
  
Debatten skall föras och hållas vid liv i media och den skall vara öppen och 
fri. Teoretiskt sett anses människor ha samma möjlighet att göra sin röst 
hörd i media, men även i detta sammanhang betonas att ideal och 
verklighet inte är samma sak. Av olika anledningar har vissa personer 
större möjlighet att göra sin röst hörd och det anses naturligt.34 Det kan vara 
en känd person som får en artikel publicerad på grund av att personen i sig 
fångar medborgarnas intresse, vilket troligen medför att tidningen ökar sin 
upplaga. Det kan också bero på att personen som kommer till tals har en 
stor kunskap inom ett område:   

  
Vissa människor har företräde till debattsidorna och det är ju inte så konstigt 
heller […] det är väl ingen idealsituation, men det är helt naturligt att det blir så 
liksom att de tar… Olof Pettersson i stället för mig på DN Debatt […] han är ju 
specialist, det är ju inte, inte ett dugg konstigt […] Hans kunskap har gett honom 
den position som han har. (P 16:1) 

 
När det gäller att få en artikel publicerad på tidningarnas insändarsidor är 
möjligheten större för den vanlige medborgaren. Men även här påpekas att 
det delvis beror på hur bra utformad artikeln är och man säger att vissa har 
svårigheter i att uttrycka sig. Om det är en vettig idé och den är bra 
formulerad bör alla har samma chans, men det betonas att även om artikeln 

                                           
34 Se även avsnittet om ”Yttrande- och åsiktsfrihet samt alla människor lika värde” under huvudtemat 
demokratins värden. 
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är välformulerad så är det slutligen redaktören på tidningen som avgör vad 
som publiceras och inte. Kunskapens betydelse för att få sin röst hörd 
framhålls åter och det gäller i det här fallet både sakkunskap och förmågan 
att uttrycka sig i skrift. 
 
I intervjuerna ställdes inte någon direkt fråga om medias roll och betydelse, 
utan det var i resonemangen om villkoren för demokrati som det visade sig 
vilken betydelse media tillmättes. De skall vara ett forum, där olika åsikter 
får komma till tals.  
 
Media skall ha flera olika ägare. Ett problem, som berörs i resonemangen 
om media, är ägandekoncentrationen. I Sverige finns nu några få stora 
ägare och det gynnar inte den mångfald man vill se. Som exempel på detta 
nämns Bonnierkoncernen och förslag framförs om att den borde splittras på 
flera ägare. Som det nu är kan Bonnierägda tidningar styra vad som skrivs i 
en stor del av landet och det ses inte som något positivt. 
 
Media skall granska demokratin, men en studerande påpekar att ett 
problem då kan uppstå, nämligen att ”media granskar politikerna, men det 
finns ingen som granskar medierna – utom de själva” och det ser han som 
en fara i en demokrati (YL 7:1). Han menar att tidningarna skriver det de 
vill, och då något visar sig vara fel rättas det i form av en notis i kommande 
tidning. Notisen uppmärksammas då enbart av ett fåtal personer. Det 
felaktiga påståendet i den första artikeln blir det bestående intrycket hos de 
flesta av tidningsläsarna. Media skall granska demokratin, men i 
förlängningen finns dilemmat med vem som granskar media. 
 
Öppenhet i samhället 
I temat pluralism och öppenhet finns också ett resonemang och en önskan 
om en öppenhet och insyn som gör det möjligt för medborgarna att vara 
delaktiga i demokratin. De skall utan svårighet kunna ta del av handlingar 
och beslut och byråkratin skall inte vara för krånglig. 
 
För att medborgaren skall kunna bilda sig egna uppfattningar om politiska 
beslut och tillvägagångssätt, framhålls vikten av insyn i den politiska 
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processen på olika nivåer. Eftersom det har varit många klagomål på 
kommunpolitiker som misskött sig, behövs en insyn i det kommunala 
arbetet. En större insyn än vad nu är fallet önskas också i riksdags- och 
regeringsarbetet. Till detta kommer farhågor om att den ökade 
globaliseringen och det svenska medlemskapet i EU är ett hot mot 
öppenheten i det svenska samhället, därmed också mot demokratin: 

 
Den här öppenheten vi alltid varit vana vid… den är ju, känner jag ibland lite 
hotad då, för att andra länder inte förstår att jag som medborgare vill ha reda på 
att saker och ting är rätt. Kan gå in i protokoll och titta. (ÄL 21:1) 

 
Den offentlighetsprincip som finns i Sverige skall försvaras och ett öppet 
samhälle som möjliggör insyn i den politiska processen är något att arbeta 
för.  
 
Sammanfattning och kvantitativ kommentar 
Temat pluralism och öppenhet tar sig olika uttryck och de studerande pratar 
om vikten av att ha en mångfald av politiska partier och media, för att 
möjliggöra att olika åsikter kommer till uttryck. Dessutom skall 
medborgarna ha tillgång till handlingar och möjligheter till insyn i den 
politiska processen, för att därigenom kunna bilda sig en egen uppfattning i 
olika frågor.   
 
Även om de politiska partierna kan uppfattas som stela i sin nuvarande 
form är det viktigt att de finns kvar, eftersom de är bärare av ideologier. 
Möjligheten till personval nämns, men här finns en oro för att idéerna kan 
komma i bakgrunden och att i stället personen fokuseras. Man vill inte se 
någon valkampanj liknande den i USA, där det kan bli mer underhållning 
än politik. Slutligen framförs tankar om att sakfrågor kan komma att spela 
en större roll i framtiden, sett i förhållande till hela partiprogram. 
 
Pluralism och öppenhet är ett av de mer dominerande teman, som 20 av de 
24 studerande resonerar kring. Samtliga i pol.mag- och den äldre 
lärargruppen gör det, medan enbart hälften i den yngre lärargruppen tar upp 
det. I resonemangen om politiska partier, personval och sakfrågor visar sig 
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vissa skillnader mellan studerandegrupperna. De pol.mag-studerande 
fokuserar enbart på partierna medan lärarstuderande, i huvudsak från den 
äldre gruppen, förutom partierna också talar om det problematiska med 
personval och sakfrågor. 
 
Media ses som ett verktyg för pluralism och dess roll i ett demokratiskt 
samhälle anses vara mycket betydelsefull. Media har stor genomslagskraft 
och deras uppgift är, förutom att förmedla nyheter, att vara opinionsbildare 
och att föra en debatt i olika frågor. Det konstateras att medborgarnas 
möjlighet att göra sin röst hörd i exempelvis tidningar i verkligheten är 
olika, beroende på vilken person det är som skriver, men också på om 
artikeln är intresseväckande och välformulerad. 
 
Det finns en viss skillnad mellan de olika studerandegruppernas sätt att 
resonera. Samtliga pol.mag-studerande ser media som verktyg för 
pluralism, medan 8 av de 12 lärarstuderande (fem i äldre och tre i yngre 
gruppen) gör det. Tre från pol.mag-gruppen och en ur vardera 
lärargrupperna talar också om vikten av att undvika en alltför stor 
ägarkoncentration inom media.  
 
Slutligen poängteras offentlighetsprincipen och den öppenhet i samhället 
som gör det möjligt för medborgarna att ta del av handlingar och få insyn i 
den politiska processen. Det är främst äldre lärarstuderande som resonerar 
kring detta (fyra äldre- och en yngre lärarstuderande samt en pol.mag-
studerande). 
 

Beslutsfattande 

Temat handlar om att demokrati förutsätter beslutsfattande. Medborgarnas 
möjlighet att påverka ett beslut anses bland annat kunna ske genom debatt 
och diskussion, vilket behandlas i temat ”kommunikation och diskussion” 
(se s. 192). Själva beslutet skall därefter tas av politiker – ”i den anda som 
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medborgarna vill”.35 Vad krävs då av samhället och individen för att sådana 
beslut skall kunna fattas? Resonemangen handlar om: 
  
• majoritetsbeslut med kompromisser och viss hänsyn till minoriteter 
• tid för demokrati – ett både samhälleligt och individuellt villkor 
 

Majoritetsbeslut med kompromisser och viss hänsyn till minoriteter 
De beslut som politiker skall fatta, bör tas med tanke på medborgarnas 
bästa och slutligen fattas i form av ett majoritetsbeslut. På olika sätt 
diskuteras att politiker inför beslutsfattandet måste ha kontakt med och 
kunskap om vad medborgarna önskar, samt sträva efter att komma fram till 
en så bred lösning som möjligt. Politiker får inte tänka på sitt eget bästa när 
de tar beslut, utan de ”måste lyfta blicken något”.  
 
Det resoneras om kompromisser och vikten av att så många som möjligt 
blir nöjda med ett beslut. Exempel tas från den egna kommunen, det vill 
säga något som ligger nära de studerandes egen livssituation. Det visas 
också på en risk med kompromissandet, det vill säga när politiker släpper 
ett krav för att därmed kunna få igenom ett annat. Medborgarna kan 
uppleva den processen som ett alltför stort taktiskt spel: 

 
Ip: Det är svårt. Folk har ändå en misstro till politiker och partipolitik, så… det 
kanske har blivit ett alltför mycket taktiskt spel. 
I: Ja? 
Ip: Ett rävspel 
I: Aa… ett rävspel? (skratt) 
Ip: (skratt) Nej men alltså det bollas… Får du igenom en grej, så kan man släppa 
lite på andra. Jag har svårt att se att det inte skall vara så, men heller… ja,  
I: Vill du med det säga att i demokratin ligger det, att demokrati egentligen är 
lite kompromisser? 
Ip: Ja, det är det. Man måste kompromissa för att nå fram till lösningar, för 
håller man stenhårt på sina grejer så… skulle jag säga, att inte så mycket blivit 
uträttat kanske. (P 16:1) 

 

                                           
35 Den beslutordning där den enskilda människan direkt deltar i alla beslut som rör honom/henne 
behandlas inte i detta tema. Jämför kategori 3 i den fenomenografiska analysen. 
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Det resoneras på olika sätt om själva beslutsfattandet, men resonemanget 
slutar alltid i ett konstaterande att majoritetsbeslut måste gälla. Vad händer 
då med minoriteten? Här framkommer olika meningar, alltifrån att 
minoriteten måste acceptera majoritetsbeslut till tankar om att man kan ta 
”halva beslutet” och fortsätta att diskutera tills någon öppning, som alla kan 
enas om, visar sig. Mellan dessa två ytterligheter finns varianter där man 
framhåller att viss hänsyn måste tas till minoriteter och framför allt är det 
inte bra om samma minoritet får vika sig varje gång. Dilemmat blir tydligt 
när en av de intervjuade efter ett sådant resonemang avslutar sin 
argumentering med: ”men hur skulle det se ut om man varje gång skulle ta 
hänsyn till minoriteterna – då skulle ju den stora massan få vika sig” (YL 
1:1). 
 
Minoriteten måste acceptera majoritetsbeslut, men de kan fortfarande vara 
med och säga sin mening. De kan ha sin åsikt kvar och arbeta för att 
försöka ändra beslutet. Det framkommer dock att det finns grundläggande 
rättigheter som en majoritet inte kan ta ifrån en minoritet och de knyter an 
till de mänskliga fri- och rättigheterna: 

 
Det måste finnas begränsningar på hur mycket man kan inkräkta på de här 
minoriteterna […] rätten till liv t.ex. Det stod ju i… att majoriteten inte kanske 
kan döma minoriteten att förlora en sådan rättighet… Det finns vissa 
grundläggande rättigheter, som majoriteten inte kan ta ifrån minoriteten. (YL 
5:1) 

 
När diskussionen om majoritetsbeslut förs, nämns Dahl vilken menar att 
det inte är helt demokratiskt om en viss minoritetsgrupp aldrig får sin vilja 
igenom. En studerande säger:  

 
Om majoriteten tycker det är rätt så ,… ja då måste man nog följa det. Faktiskt. 
Fast egentligen, om man tänker på Dahl, så skulle det inte vara speciellt 
demokratiskt (skratt). Eftersom han… då är det ändock minoriteten, som inte… 
de får ju… det kanske är en viss grupp som aldrig får som de vill heller. Och det 
är ju inte demokratiskt, om man tänker på hans definition, men min då OK 
(skratt). Nej, men jag tror att det måste faktiskt vara så. (ÄL 22:1) 
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Med hänvisning till Dahl sägs att majoritetsbeslut som i alla lägen ignorerar 
en minoritet inte är förenligt med demokrati. I resonemanget ovan återgår 
dock personen till sin egen definition och menar att det är okej med 
majoritetsbeslut och att det faktiskt måste vara så. 
 
En annan infallsvinkel på problemet visas genom associationer till dagens 
politiska system och den nuvarande mandatfördelningen i Sveriges riksdag. 
I realiteten har minoriteter eller minoritetspartier mycket stora möjligheter 
att påverka beslut. Eftersom inget parti har egen majoritet i riksdagen, kan 
ett litet parti få oerhört mycket att säga till om. 
 
Tid för demokrati – ett både samhälleligt och individuellt villkor 
I samtalen framkommer att demokrati kräver tid. Diskussionerna förs dels 
ur ett samhällsperspektiv och dels ur den enskilde individens perspektiv. 
Det uttalas olika meningar om hur mycken tid demokrati kräver, men det 
råder en enighet om att det måste finnas en tidsgräns för att samhället skall 
fungera. Ett ärende kan inte diskuteras och utredas hur länge som helst för, 
som en av de studerande uttrycker det, ”då stannar ju landet”. 
 
Det påpekas att demokrati måste få ta tid och även kosta pengar, eftersom 
många skall få möjlighet att göra sin röst hörd. Det kan ibland bli tungrott, 
men det priset får medborgarna betala. Till följd av denna tidsfaktor 
framkommer också synpunkten att politiker på riksnivå inte kan arbeta med 
alltför små frågor. Där bör politiken mer handla om ideologier och hur 
landet skall utvecklas i stort. 
 
Ur den enskilde individens perspektiv kan det ta för lång tid att komma till 
beslut. En av de studerande säger att det kanske ligger i ungdomens natur 
att man tycker att det går för sakta. Även om han önskar förenkla och 
snabba upp beslutsprocessen, finns en varning för att det i vissa fall skulle 
kunna gå för fort och att man då inte skulle hinna se konsekvenserna av 
beslutet. Ett konkret exempel ger han i frågan om barnpornografi: 

 
Ip: Ja, ibland så undrar man ju om det inte skulle kunna gå att göra det lite 
enklare. Det är lite för mycket byråkrati ibland – kan man tycka. Så jag tror att 
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man skulle kunna göra det enklare och snabbare på något vis. Jag vet inte hur, 
men (skratt) det känns som att det tar onödigt lång tid ibland… T.ex. ..bara kom 
att tänka på det här med. Det har varit så mycket om barnpornografi och sådana 
grejer… En sådan grej skulle man ju kunna gå in och ändra direkt, för det är ju 
så självklart att det är fel va´. Men neej det går inte, fattar du, det måste ändras i 
grundlag och allt vad det är… 
I: Och det vill du inte riktigt acceptera? 
Ip: Neej. Det går för sakta, men å andra sidan finns det ju risk för att det skulle 
gå för fort också, för jag menar att det är ju väldigt lätt att ändra sådant som är 
bra också då. (YL 7:1) 

 
Detta exempel pekar på dilemmat med att vissa beslut verkar lätta och 
självklara att ta, men att icke önskvärda följder kan vara svåra att upptäcka 
vid snabba beslut. 
 
Att i en demokrati vara med och påverka beslut kräver också av den 
enskilde en insats i form av tid. Ett problem med det kan vara att alla 
medborgare inte är beredda att avstå den tiden utan föredrar att andra skall 
föra deras talan. De förespråkar således en representativ demokrati, ”just 
för att underlätta gemene mans vardag, att man inte skall… engagera sig i 
alla frågor och så, utan man skall få ha fritid” (ÄL 23:1). Ett annat 
argument som framförs är att vardagens många sysslor gör att man inte 
hinner engagera sig.   
  
Sammanfattning och kvantitativ kommentar 
I temat ”beslutsfattande” resonerar de studerande om majoritetsbeslut som 
kräver kompromisser och att viss hänsyn tas till minoriteter. De vänder och 
vrider på argumenten och visar därmed att de är medvetna om det dilemma 
som uppstår då de säger att majoritetsbeslut är det enda riktiga, men att de 
samtidigt vill ta hänsyn till minoriteter. En av de äldre lärarstuderande 
hänvisar i sitt resonemang till Dahls tankar om att det inte är helt 
demokratiskt om en viss minoritetsgrupp aldrig får sin vilja igenom. Hon 
släpper dock det resonemanget och återgår till sin uppfattning att det måste 
vara majoritetsbeslut. Det kan påpekas att litteratur av Dahl har ingått i den 
äldre lärargruppens studier. I resonemangen nämns också att medborgarna 
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kan uppleva kompromissandet som ett rävspel och att förtroendet för 
beslutsfattarna då sjunker. 
 
Det finns tankar om att demokrati måste få ta tid. Diskussioner förs då både 
ur ett samhällsperspektiv och ur den enskilde individens perspektiv. Även 
här visar sig ett dilemma vad gäller hur länge ett förslag kan utredas och 
diskuteras innan beslut måste fattas för att inte samhället eller den enskilde 
skall ta skada. Trots meningen att beslutsfattandet måste få ta tid och kosta 
pengar, finns garderingar att man för egen del inte är beredd att avsätta den 
tiden. 
 
Det är totalt 18 studerande som behandlar detta tema (fyra pol.mag-, sju 
yngre lärar- och sju äldre lärarstuderande) och samtliga säger att beslut 
måste fattas i form av majoritetsbeslut. 
 
En viss skillnad visade sig dock mellan grupperna. Det var främst den äldre 
lärargruppen som påpekade att demokrati kräver tid av den enskilde, men 
att alla inte är beredda att avsätta den tiden. Ingen i den gruppen talade om 
att kompromissa när det gäller att fatta beslut, men två pol.mag- och tre 
yngre lärarstuderande nämner det. Viljan att ta hänsyn till minoriteter 
framfördes av samtliga pol.mag- och yngre lärarstuderande, men enbart av 
fyra i den äldre lärargruppen. 
 

Socioekonomiska strukturer 

Temat handlar om hur de intervjuade talar om de socioekonomiska 
strukturer som kan ses som villkor för demokrati. Den bärande idén är att 
alla människor skall omfattas av social trygghet samt trygghet i form av 
mat och bostad. Stora sociala och ekonomiska klyftor i samhället ses som 
hot mot demokratin. Ekonomiska villkor för demokratin diskuteras också 
utifrån ett samhällsperspektiv. Resonemangen i detta tema handlar om ett 
mikro- och makroperspektiv och följande uppdelning har gjorts:  
 
• individens basbehov inklusive vård – ett mikroperspektiv  
• ekonomin på samhällsnivå – ett makroperspektiv 
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Individens basbehov inklusive vård – ett mikroperspektiv 
Alla människor bör ha tillgång till mat och bostad, det vill säga få sina 
basbehov tillgodosedda, och detta betraktas som ekonomiska villkor på 
individnivå. Motiveringen är att människan först måste ha sina basbehov 
tillfredsställda för att därefter få tid och energi till att engagera sig i 
samhällsfrågor, det vill säga delta i demokratin. 
 
Ett sätt att problematisera frågan om vissa sociala och ekonomiska villkor 
är en förutsättning för demokratin, eller om förhållandet är det omvända, 
exemplifieras med följande citat:  
 

Det är väl den eviga frågan, hönan eller ägget va´? […] Alltså, är det så att 
ekonomin skall vara en förutsättning för demokratin eller skall demokratin 
komma före ekonomin? Jag vet inte riktigt vad svaret blir, men jag har en känsla 
av att man ändå behöver ha vissa andra grundläggande saker, tillfredsställda 
innan man kan tänka sig engagera sig väldigt mycket i olika politiska saker. […] 
Men ser man på olika länder som, där befolkningen har svårt att klara dagen, så 
uttrycker de ändå någon slags folkvilja. […] Man måste ha mat för dagen. Man 
måste ha något över huvudet och liknande. För att sedan kunna tänka bredare, 
inte bara för sin egen individ, utan bredare då på byn, samhället, landet… (ÄL 
24:1) 

 
I sitt resonemang kommer den studerande fram till att grundläggande 
behov, som mat för dagen och tak över huvudet, måste vara tillgodosedda 
för att individen skall kunna utvidga sitt engagemang till att gälla samhället 
i stort. Mitt uppe i resonemanget finns dock en föreställning om att en 
befolkning som har svårt att klara dagen ändock kan ge uttryck för en 
folkvilja. Avslutningsvis poängteras åter vikten av en bastrygghet. 
 
I resonemangen kring sociala villkor återkommer kravet på ett socialt 
skyddsnät för varje människa. Det skall vara möjligt för alla att ”leva ett 
drägligt liv”. Orden vård och omsorg upprepas och sammanfattningsvis 
sägs att vård skall finnas för dem som behöver det: 
 

Det förutsätter ju att det finns ett socialt skyddsnät, det skall finnas vård till alla 
som behöver vård… (YL 2:1) 
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Det framförs också önskemål om fri sjukvård, men med tillägget att det 
kanske leder lite långt från villkoren för demokrati. Möjligen skulle fri 
sjukvård kunna räknas till de mänskliga rättigheterna och därmed kan jag 
se att det indirekt förs till demokratibegreppet: 

 
Äh… fri sjukvård som är väldigt bra, fast då kanske man kommer lite ifrån 
demokrati, men OK, mänskliga rättigheter vad man skall sätta det i för fack. (P 
16:1) 

 
Ekonomin på samhällsnivå – ett makroperspektiv 
Om demokratin förutsätter en viss ekonomisk trygghet för individen på 
mikronivå, så diskuteras även ekonomiska villkor för demokratin på 
makronivå. Stor ekonomisk makt ses som en fara för demokratin, eftersom 
flertalet människor får mindre inflytande då makten koncentreras till de 
som har kapital. Det framstår som ett dilemma att näringslivet får ett allt 
större inflytande på beslut i exempelvis riksdag och regering. Näringslivet 
kan med hjälp av sina lobbygrupper och i takt med ökad 
internationalisering sätta press på riksdag och regering. De kräver och får 
bevisligen vissa privilegier för att kunna vara konkurrensmässiga på 
marknaden. Även om det ligger i folkets intresse att företagen i Sverige går 
bra, så anses det inte vara bra för demokratin. Näringslivets representanter 
företräder nämligen inte folket. För att inte näringslivstopparna, som 
företräder starka ekonomiska intressen, skall få så stort inflytande föreslås 
att de största företagen splittras. På makronivå vill man således inte se så 
starka ekonomiska aktörer, eftersom det påverkar demokratin negativt. 
 
Det framkommer ytterligare en synpunkt på ekonomins betydelse för 
demokratin och den hänger samman med den ökade internationaliseringen. 
En av de intervjuade säger: 
 

Ip: Jag skulle aldrig kunna se Göran Persson yttra sig om USA, som Palme 
gjorde på 80-talet. Det var ju kanske… de är ju inte precis samma personer eller 
politiker heller, men … jag skulle inte kunna se socialdemokrater yttra sig så. 
I: Varför inte? 
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Ip: Vi har för mycket att förlora på det. I och med att de… det utländska ägandet 
på börsen är ju oerhört stort t.ex. Man vill ju hela tiden vara… vän med dem. (P 
16:1) 

 
Den studerande framhåller här att svenskarna blivit mer beroende av 
utländska ekonomiska intressen och att svenska politiker nu blivit tystare i 
lägen då de tidigare framförde kritik. Detta faktum anser han vara en fara 
för demokratin. 
 
Förhållandet att ekonomisk makt kan leda till att politiker får allt mindre 
beslutsutrymme framstår som oroande. Därtill framförs tanken på att det 
inte gagnar demokratin att den ekonomiska makten får ärvas:   
 

Jo, men det är ju så att… politiskt förtryck det är ju liksom förkastligt tycker 
man. Men ekonomiskt förtryck det är… ja förtryck då inom citationstecken, det 
är ju fullt godtagbart och politisk makt får man inte ärva, men däremot 
ekonomisk makt och… sedan att det är liksom världsomspännande, globalt… 
och att politiker får förmodligen allt mindre att säga till om. De kan styra allt 
mindre. Det kanske är en ännu större fara. Det beror ju på vad man tycker då 
rent ideologiskt och så, men… men jag tror inte att det är någon… att det är bra 
– för demokratin i alla fall. (YL 6:1) 

 
Som framgår av citatet tillägger den studerande att det handlar om 
ideologiska ställningstaganden och själv tror han inte att möjligheten att 
ärva ekonomisk makt gynnar demokratin. 
 
Sammanfattning och kvantitativ kommentar 
Temat ”socioekonomiska strukturer” är uppbyggt på ett mikro- och ett 
makroperspektiv. Det hör till de minst framträdande, men 13 av de 24 
studerande nämner dock socioekonomiska strukturer som villkor för 
demokrati och resonerar om dem.  
 
I temat visar sig en skillnad mellan de olika studerandegrupperna när det 
gäller vad de fokuserar på i sina resonemang. De lärarstuderande talar om 
den sociala tryggheten. De resonerar om en bastrygghet för individen i 
form av mat och bostad (ekonomi på mikronivå) samt behovet av ett socialt 
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trygghetsnät inklusive vård. Det var totalt fem yngre och tre äldre 
lärarstuderande som resonerade om detta tema och samtliga utom en talade 
om den sociala tryggheten. 
 
De pol.mag-studerande resonerar främst kring ekonomiska strukturer på 
makronivå och uttalar en ängslan över att starka nationella och 
internationella ekonomiska intressen påverkar politikers beslut. De anser att 
demokratin därigenom kan äventyras. Samtliga fem pol.mag-studerande 
som resonerade om temat talade om dessa ekonomiska strukturer.   
 

Kommunikation och diskussion 

Temat handlar om kommunikation och diskussion människor emellan. De 
studerande resonerar här om vikten av att alla är med och säger sitt, så att 
det blir en balans mellan olika åsikter. Demokratiska värden upprätthålls 
bland annat genom diskussioner och samtal. Dessa diskussioner kan ske 
med hjälp av olika media och i direkta möten. I temat fokuseras främst på 
den diskussion som sker då människor möts. Det visar sig att diskussion:  
 
• kan ge ökad förståelse och tolerans 
• kan ge ökad kunskap i en fråga 
• förutsätter mötesplatser 
 
Kommunikation och diskussion kan ge ökad förståelse och tolerans 
Kommunikation i form av diskussioner människor emellan är önskvärd och 
nämns som ett villkor för demokrati. Det kan bidra till att öka förståelsen 
för andras tankar och åsikter samt leda fram till ökad tolerans. I 
diskussioner och samtal skall man framföra sina synpunkter, men också 
lyssna på andras. Man skall vinnlägga sig om att försöka förstå den andre. 
På en följdfråga om varför en studerande tycker att diskussion är så viktig 
svarar hon:  
 

Jag tycker att […] alla skall kunna säga vad de tycker, att man skall kunna 
försöka förstå andra även fast man inte själv har samma åsikter. (ÄL 19:1) 
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Det innebär att man skall vara villig att sätta sig in i nya tankebanor och i 
nya situationer. Människor måste acceptera att vi är olika och att vi tycker 
olika och som en studerande uttryckte det ”man går inte och slår första 
bästa på käften, som inte överensstämmer med ens egna tankar och åsikter” 
(YL 3:1).  
 
En genomgående tanke är att man skall tillägna sig och även kunna visa 
tolerans, öppenhet och respekt för andras åsikter. I handling skall 
följaktligen innehållet i de mänskliga rättigheterna bekräftas och 
förverkligas. 
 
En lärarstuderande exemplifierar detta med att han i en fråga, som gällde 
lärarutbildningen, var mycket missbelåten och därför sökte upp den 
utbildningsansvarige för att diskuterade problemet med honom. I den 
diskussion som då följde belystes olika sidor av problemet. Han säger sig 
själv, tack vare denna diskussion, ha fått förståelse för varför situationen 
var som den var, men tillägger att han fortfarande är kritisk till 
förhållandet. 
 
Kommunikation och diskussion kan ge ökad kunskap i en fråga 
Denna del av temat handlar om att kommunikation och diskussion kan ge 
ökad kunskap i en fråga. Vid diskussioner om ett problem framkommer 
olika åsikter. Då blir det uppenbart, att det inte alltid är de egna förslagen 
som är de bästa. Diskussion kan leda fram till ökad förståelse, inte enbart i 
den bemärkelsen att individen förstår att andra människor kan tycka 
annorlunda, utan också att det skapar en ökad förståelse för eller kunskap i 
den fråga som diskuteras. Detta kan i sin tur leda till en förändring eller 
modifiering av individens ursprungliga ståndpunkt. Exempel på det ges i 
följande citat: 

 
Det är… det leder ju till att, om jag som person har en åsikt om en ideologi eller 
en person t.ex. Marx och Engels, så kan en diskussion när andra medstudenter 
lägger fram en helt annan synvinkel, som jag inte alls har tänkt på, som inte 
framgått för mig… Ibland så förkastar man ju det också – det är bara skitsnack – 
men många gånger så … det vidgar ju förståelsen för… man får olika 
infallsvinklar på saker och ting… För att bilda sig en uppfattning som är hållbar, 
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så tror jag att det är viktigt att se både det som jag anser sant och som andra 
anser är sant och sådant som andra anser sant och som jag inte håller med om. 
(YL 2:1) 

 
Själva beslutsfattandet behandlas i ett särskilt tema, men även här 
poängteras vikten av att diskussioner föregår beslut. Både i det offentliga 
(politiska) och privata livet gäller det att diskutera och framföra olika 
åsikter och först därefter ta ett beslut som, i bästa fall, kan accepteras av 
alla. Det skulle kunna innebära att diskussioner tillför kunskap i en fråga, 
kunskap som gör att man modifierar sin ståndpunkt eller ändrar sin 
uppfattning. 
 
Förutsätter mötesplatser för diskussion 
Den debatt och de samtal som anses vara villkor för demokrati kan 
exempelvis föras i tidningar, i varje fall på lokal nivå, men här efterlyses 
också mötesplatser eller arenor där människor kan träffas och samtala om 
olika problem eller aktuella frågor ansikte mot ansikte. Att möjliggöra detta 
är en uppgift för samhället. Mötesplatser måste erbjudas eller skapas av 
samhället och fyra studerande ger här exempel på hur de skulle vilja att det 
såg ut eller hur det fungerar i deras närhet. 
 
Exempel 1: 

Vi skulle nog ha flera mötespunkter, fler ställen där, dit man kan komma utan att 
man anknyter sig till ett parti. Där man kan diskutera frågor som gäller hela 
samhället. (YL 8:1) 

 
Denne lärarstuderande, som själv är politiskt aktiv, vill skapa ”neutrala” 
mötesplatser i en kommun. Hon menar att människor är intresserade av 
vissa frågor och vill kunna diskutera dessa fritt utan att sammankopplas 
med något speciellt parti. 
 
Exempel 2: 

[…] ett större mått av… vad skall jag säga av diskussionsforum eller vad skall 
jag säga… kring vissa frågor… Om jag skall ta ett exempel från min 
hemkommun […] som har börjat då i alla fall att engagera människor i vad som 
händer i kommunen i och med att vi fått en större, ett större företag till orten då, 
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som skall anställa femhundra ungefär […]Det gör ju att det kommer att flytta in 
mycket folk osv och det ställer höga krav på kommunen, så därför försöker man 
engagera folk i hur man skall koma till rätta med saker och ting, barnomsorg och 
… (P 14:1) 
 

Denne pol.mag-studerande, som framhåller vikten av att samhället erbjuder 
medborgarna denna möjlighet till kommunikation och diskussion, ger 
exempel från sin hemkommun där man anordnar olika diskussionsforum. 
Då företag flyttat till orten innebär det också konsekvenser för kommunens 
verksamhet och därför vill de styrande att medborgarna i olika 
diskussionsforum samtalar om hur de ser på olika frågor, till exempel 
barnomsorgsfrågor och hur de vill att man skall lösa dem. 
 
Exempel 3: 

Men jag tror att nästan alla människor är intresserade av någon del. Alla kanske 
inte, väldigt få är kanske intresserade av själva helheten och syssla med allting 
[…] Men sån´t initiativ som exempel ordfront har på lokal nivå… att de har t.ex. 
diskussionsklubbar och, men diskuterar både internationellt och lokalt tycker jag 
är väldigt, det är ett väldigt bra initiativ… för att få… sedan kan man ju 
diskutera vad man är intresserad av och ta upp det. (P 16:1) 
  

Denne pol.mag-studerande ger exempel på diskussionsklubbar som startat 
på lokala platser och där man kan diskutera både lokala och internationella 
frågor. Även han framhåller att nästan alla människor är intresserade av 
någon eller några frågor, men att de kanske inte är beredda att diskutera 
helheten. Helheten är komplex och även om han ser en fara i att diskutera 
enskilda frågor utan att ha ett helhetsperspektiv, menar han att det är viktigt 
att få människor att diskutera och ventilera sina ståndpunkter i sakfrågor 
som engagerar dem.   
 
Exempel 4: 

Det där allra enklaste med demokrati att vara social med andra människor. Alltså 
att börja med sin egen familj, gå ut med sina vänner, det… finns det något slags 
rum för samtal, så kommer det ju att ske någonting. Men gör du inte det och 
sitter alla hemma i sina ettor framför TV:n och tittar på ”Skilda världar”, så 
kommer det inte att hända så mycket va´. (ÄL 24:1) 
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Förutom diskussioner i olika organisationer och samtalsgrupper, framhåller 
denna lärarstuderande vikten av de många informella samtalen. De sker 
närhelst människor möts. Det gäller ”att vara social med andra människor”, 
att börja i sin egen familj och att gå ut med vänner och då diskutera olika 
saker. Det gäller för människor att själva skaffa sig ett ”rum för samtal” 
(ÄL 24:1).  
 
Sammanfattning och kvantitativ kommentar 
Temat kommunikation och diskussion, som det beskrivits ovan, visar på ett 
sätt för medborgarna att förverkliga olika demokratiska värden, exempelvis 
mänskliga fri- och rättigheter. Temat behandlas av totalt 11 studerande och 
är följaktligen ett av de minst uppmärksammade.  
 
Det är främst de lärarstuderande som behandlar temat (nio lärarstuderande 
och två pol.mag-studerande) och det finns en skillnad mellan gruppernas 
resonemang kring temat. De lärarstuderande talar främst om att 
kommunikation och diskussion kan leda till ökad förståelse, tolerans och 
till ökad kunskap i en fråga. Indirekt kan man möjligen säga att den 
uppfattningen också omfattas av dem som i allmänna ordalag talar om att 
diskussioner skall föregå beslut. Jag finner dock att de pol.mag-studerandes 
resonemang mer handlar om att komma fram till själva beslutet, en 
kompromiss som alla kan godta. Det är också de två (samt två 
lärarstuderande) som talar om vikten av att skapa mötesplatser för samtal. 
Samhället har ett ansvar att skapa möjligheter för medborgarna att 
kommunicera och diskutera, men det ligger på individens ansvar att se till 
att samtalen sker. Den kommunikation som där blir möjlig menar man 
leder till ett engagemang, som i sin tur bidrar till att upprätthålla den 
demokratiska strukturen och utveckla demokratin. 
 

Politiska institutioner och tjänstemän 

Om partier och media ses som verktyg för att förverkliga den mångfald 
demokratin kräver, framgår det av intervjuerna att denna verktygsmetafor i 
ännu högre grad gäller politiska institutioner och tjänstemän. De är villkor 
för att demokratin skall fungera. De politiska institutioner som nämns är 
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bland andra EU, men någon närmare precisering ges inte. På nationell nivå 
exemplifieras det med regering, riksdag och förvaltning: 
 

De beslut som regeringen tar, måste vara förankrade i det folkvalda 
riksdagsstyret äh… och det som… regeringen beslutar, vill jag påstå fullföljs av 
myndigheterna, som vi alla kommer i kontakt med. På det sättet fungerar väl det 
politiska systemet. Till stor del i alla fall. (P 11:1) 

 
På kommunal nivå nämns kommunfullmäktige, politiska nämnder och 
förvaltning.  
 
Samhället behöver politiska institutioner och tjänstemän för att fatta och 
genomföra politiska beslut. Tjänstemännen anses ha en viktig funktion att 
fylla, då de först skall tolka de politiska besluten och därefter genomföra 
dem. Ett exempel ges från kommunal nivå, då politikernas beslut i 
socialnämnden skall tolkas och genomföras. Medborgarna är då ”lite 
utlämnade” till tjänstemannens tolkning av besluten och här påpekas vikten 
av att denne upplyser medborgaren om att han eller hon kan gå vidare och 
överklaga beslutet. 
 
Institutioner måste finnas, men ibland känns de mer än nödvändigt 
byråkratiska. De är för krångliga för medborgarna att förstå sig på och ta 
sig igenom. Denna byråkrati kan leda till att aktioner utförs ”från gatan”. 
Sådana företeelser ses som ett tecken på att medborgaren har tröttnat på att 
gå via trögt arbetande institutioner när han/hon vill framföra sin mening 
och försöka påverka. 
 
En byråkrati med institutioner på olika nivåer innebär också att alla 
medborgare inte har samma möjlighet att göra sig gällande på grund av att 
de inte ”hittar vägen i systemet” eller inte kan fylla i aktuella blanketter. En 
sådan byråkrati belyses med exempel från EU: 

 
Byråkrati är ju väldigt… tungrott ibland och det är kanske… där som jag tror att 
saker och ting skulle kunna bli… lite mer lättarbetat. Det, det är mycket 
byråkrati. Det är mycket papper och det är mycket stämplar och det skall skickas 
EU-ansökningar som är på tjugo sidor (skratt) för någonting va´. (ÄL 18:1) 
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En uppfattning förs fram om att det inte skall finnas några ”auktoritära 
instanser” utan i stället en form av direktdemokrati i mindre områden. 
Beslut och genomförande skall då ligga så nära individen att institutioner 
inte behövs. 
 
Sammanfattning och kvantitativ kommentar 
Temat visar i huvudsak att man menar att politiska institutioner och 
tjänstemän behövs i ett samhälle för att demokratin skall fungera. Politiska 
beslut skall tolkas och genomföras. Ibland kan dock byråkratin kännas 
alltför komplicerad och omöjlig att ta sig igenom, vilket kan leda till 
aktioner direkt ”från gatan”. Det framförs också uppfattningar om att 
politiska institutioner och tjänstemän inte skall behövas, utan att man i 
stället skulle kunna anordna en form av direktdemokrati i mindre områden. 
  
”Politiska institutioner och tjänstemän” behandlas av 10 studerande och är 
därmed det minst förekommande temat (tre i pol.mag-gruppen, tre i den 
yngre- och fyra i den äldre lärargruppen). Skillnaden mellan grupperna 
visar sig i att fem lärarstuderande påtalar och resonerar kring den byråkrati 
som de politiska institutionerna anses medföra, men ingen ur pol.mag-
gruppen gör detta. Samtliga lärarstuderande påpekar att institutioner och 
tjänstemän är nödvändiga för att fatta och genomföra politiska beslut, 
medan en pol.mag-studerande anser att institutioner och tjänstemän är 
överflödiga av den anledningen att han föredrar direktdemokrati. 
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Tematisk analys av demokratins villkor – andra 
intervjuserien 
Vid det andra intervjutillfället har de studerande klarat av sina 
statsvetenskapliga studier om demokrati och ytterligare någon eller några 
månader har förflutit. Vad som i övrigt har hänt mellan första och andra 
intervjuomgången har jag ingen kunskap om. Tidpunkter för intervjuerna 
finns redovisade i tabell 1 (s. 99). 
 
I andra intervjuomgången kan jag se att vissa teman har förstärkt sin 
ställning medan andra har bleknat. Några teman uppvisar en förskjutning 
vad gäller betoningen av innehållet och andra har tillförts ytterligare någon 
innebörd. I redovisningen av den andra intervjuomgången fokuserar jag på 
de förändringar eller förskjutningar av innehållet som skett. Några 
alltigenom oförändrade teman finns inte. Efter redovisningen av varje 
huvudtema följer en sammanfattning och kvantitativ kommentar. I tabell 6 
(s. 200) ges en kvantitativ redovisning av de teman som tillsammans utgör 
demokratins villkor efter första och andra intervjuomgången.  
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Tabell 6. Kvantitativ fördelning av teman som tillsammans utgör demokratins villkor. Första 
och andra intervjuomgången. Totala antalet intervjuade är 16.   
 
 DEMOKRATINS VILLKOR Pol.mag. Yngre lär. Totalt 
  1:a 2:a 1:a 2:a 1:a 2:a 
Demokratins Demokratiska fri- och rättigheter 8 8 8 8 16 16 
värden Yttrande-, åsiktsfrihet… 8 8 8 8 16 16 
 Organisationsfrihet 7 8 4 6 11 14 
 Jämlikhet 8 8 8 8 16 16 
 Rättssäkerhet (ny aspekt)  4  2 0 6 
        
 Demokratin får inte tas för given 8 8 8 5 16 13 
 Hot mot demokratin 6 2 6 4 12 6 
 Utveckling av demokratin 8 7 8 4 16 11 
        
Individuella Demokratisk kompetens 8 4 6 5 14 9 
villkor Kunskaper i sakfrågor 8 2 5 4 13 6 
 Kunskaper i hur man gör … 1 1 2 1 3 2 
 Kritiskt förhållningssätt 1 2 0 3 1 5 
        
 Engagemang 4 8 6 8 10 16 
 Engagemang 4 8 6 8 10 16 
 Rösta – lägsta engagemang 4 3 5 7 9 10 
        
Samhälleliga  Pluralism och öppenhet 8 7 4 6 12 13 
villkor Politiska partier 3 4 4 5 7 9 
 Media 8 6 3 3 11 9 
 Öppenhet i samhället 1 2 1 2 2 4 
        
 Beslutsfattande 4 6 7 7 11 13 
 Hänsyn till minoriteter 4 2 7 7 11 9 
 Tid 2 2 3 3 5 5 
 Ej beslut i konsensus (ny aspekt)  0  2 0 2 
 Att godta spelregler (ny aspekt)  2  5 0 7 
        
 Socioekonomiska strukturer 5 3 5 2 10 5 
 Individens basbehov 1 0 4 2 5 2 
 Ekonomin på samhällsnivå 5 3 1 1 6 4 
        
 Kommunikation och diskussion 2 5 5 6 7 11 
 Förståelse och tolerans 1 4 4 6 5 10 
 Kunskap i en fråga 0 0 1 0 1 0 
 Mötesplatser 2 2 1 2 3 4 
        
 Politiska institutioner och  tj.män 3 4 3 1 6 5 
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Demokratins värden 
Det första huvudtemat ”Demokratins värden” består liksom vid första 
intervjuomgången av två underteman som handlar om demokratiska fri- 
och rättigheter samt att demokratin inte får tas för given.  
 

Demokratiska fri- och rättigheter 

De demokratiska fri- och rättigheterna ligger även i den andra 
intervjuomgången mycket nära begreppet jämlikhet. Respekten för de 
mänskliga fri- och rättigheterna poängteras om möjligt ännu starkare, ”även 
om man hatar någons åsikter, så skall han kunna få framföra dem” (P 16:2). 
Några motsägelser liknande de som visade sig i första intervjuomgången 
framkommer inte. Då talades om formella rättigheter som något självklart, 
men när man ställdes inför konkreta situationer var det självklara inte 
längre givet. Exempel på sådana motsägelser finns inte i den andra 
intervjuomgången. 
 
Vad som tillkommit är, att demokratin också kräver en rättssäkerhet. Det 
verkar nu självklart att en sådan skall finnas och att det är samhällets sak att 
garantera detta och därmed trygga de mänskliga fri- och rättigheterna. Det 
framförs också förhoppningar om att ett fungerande rättssystem skall kunna 
hålla korruptionen på så låg nivå som möjligt. 
 
När det gäller de studerandes resonemang om organisationsfrihet är det 
tydligt att de fortfarande anser det vara en svår fråga. I andra intervju-
omgången kan jag se tre förändringar i de studerandes argumentation 
rörande antidemokratiska rörelser eller organisationer: 
 
• de studerande poängterar att grupperna måste hålla sig inom lagens 

råmärken 
• de studerande har lättare att formulera sin ståndpunkt 
• de studerande för ett utförligare resonemang kring frågan 
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Nu resonerar man om att antidemokratiska organisationer eller grupper 
måste hålla sig inom lagens råmärken. De får uttala sina åsikter, men inte 
gå till handling. I första intervjuomgången var det enbart studerande i den 
äldre lärargruppen som framförde sådana tankar då de poängterade 
skillnaden mellan ord och handling. I andra intervjuomgången uttalas dessa 
åsikter av över hälften av de intervjuade. Det skall finnas plats för 
antidemokratiska åsikter i en demokrati, men det får inte leda till att 
antidemokrater hindrar andra från att uttrycka sina åsikter.  
 
De studerande verkar ha lättare att formulera sin ståndpunkt i frågan om 
antidemokratiska partier och organisationer skall tillåtas eller ej. De har 
kommit fram till olika ståndpunkter och verkar vara klara över sina 
ställningstaganden. Exempelvis säger en av de studerande att han ändrat 
uppfattning om extremgrupper och tycker nu att det bör vara hårdare 
restriktioner mot dem. Motiveringen till det är att de i sina organisationer 
genom handlingar kan omöjliggöra för andra människor att uttrycka sina 
åsikter. 
 
En annan studerande som i första intervjun hade svårt att bestämma sig för 
om antidemokratiska partier skulle tillåtas eller inte, men som efter 
resonemang med sig själv sade ja till dem då, tycker nu att det inte skall 
vara tillåtet att exempelvis starta ett nazistiskt parti. Grundförutsättningen 
för att få bilda ett parti bör vara:  

 
[…] att man välkomnar alla människor och grupper i samhället och på 
jorden.[…] Jag har nog alltid tyckt att det, att det vore fasansfullt om det faktiskt 
gick, ja var så att man tillät… ett högerextremistiskt parti, som inte anser att alla 
människor är jämlika. (YL 8:2) 
 

Den ende personen som i första intervjun sade att han inte kunde ge något 
rakt svar på frågan om antidemokratiska partier skulle tillåtas eller inte, 
försöker denna gång att ta ställning och han motiverar sitt svar. Han säger 
att han nu ”nog lutar åt” att de skall få finnas, med hänsyn till 
åsiktsfriheten, ”det är ju en åsikt även att vara emot demokratin”. Han tror 
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inte att det i nuläget finns någon bättre styrelseform än demokratin, men 
tillägger att om den faller, så kanske den inte var den bästa (P 15:2). 
 
Den tredje förändringen gäller de studerandes utförligare sätt att resonera 
kring problemet med antidemokratiska partier och organisationer. Ett 
exempel är när en av de studerande säger att även om villkoren för 
demokrati finns, så är det ingen säkerhet för att resultatet blir ”demokrati”. 
Han exemplifierar det med förhållandena i Österrike. Det landet, menar 
han, har alla förutsättningar för demokrati, men de röstar fram en 
högerpopulist, som sagt saker och förvrängt vissa händelser, som visar på 
en icke demokratisk uppfattning: 

 
Om man tar Österrike, de har väl egentligen alla de grejerna och ändå går de och 
röstar fram en högerpopulist och som har sagt sådana grejer som han har gjort 
om vissa händelser, så att jag menar… det ger ju omedelbart en … en grumlig 
attityd. Fast i och för sig är det en god demokrati att man skall kunna rösta fram 
en sådan också, men… han är ändå kanske lite… han visar kanske 
odemokratiska… takter. (P 16:2) 

 
Denne studerande resonerar vidare och framhåller att han inte känner 
någon oro för demokratin i Österrike, eftersom de nu är så påpassade, eller 
kontrollerade, av EU och även av rörelser inom landet, så att det kommer 
att bli ett ”ramaskri” om de gör något som inskränker demokratin. Vad han 
däremot kan se som en fara för demokratin är om det skulle bli en 
ekonomisk kris och högerpopulismen i en sådan situation skulle vinna 
terräng. Vad som då skulle kunna ske är att hela Europa förflyttar sig till 
den position som Österrike nu intar och de i sin tur tar ytterligare ett steg 
till höger: 

 
Men säg att, men säg att liksom… det blir ekonomisk kris i landet, eller i hela 
Europa liksom och vi, alla övriga länder går mot… högerpopulism av något 
slag, eller fascism eller vad som. Äh, och vi liksom inte bryr oss om Österrike. 
Vi flyttar oss, övriga Europa flyttar sig till Österrikes positioner och de tar ännu 
ett steg till höger, så… i en sådan situation tror jag att det skulle var tungt. (P 
16:2) 
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Det är långtifrån alla som för så utförliga resonemang, men de finns här i 
andra intervjuomgången och det sägs att man nu kommit in i tankesätt som 
gör det lättare att argumentera. 
 
En studerande säger också att dessa ”smågrupper” och menar då de 
antidemokratiska grupperna är mer till nytta än skada för demokratin. De 
gör att folk börjar tänka och fundera över vad som är rätt och fel: 

 
De här smågrupperna, det tycker jag… de är nästan sundare för demokratin än 
vad de gör skada, för att folk börjar tänka […] Ja, det är nästan så att de fyller en 
funktion i sig (skratt) att… att man ja börjar reflektera över vad man säger och 
vad som egentligen är rätt och fel och så där. (YL 5:2) 
 

Demokratin får inte tas för given 

Även i andra intervjuomgången poängteras att demokratin inte får tas för 
given. Den goda grund man tidigare ansåg att Sverige hade att stå på när 
det gäller demokrati, är nu inte lika uppenbar, men man ger heller inte 
uttryck för någon större ängslan. Dahls idé om att demokrati är ett ideal att 
sträva efter, det vill säga något som ännu ingen uppnått, finns nu 
representerad i intervjuerna. 
 
De studerande ger i andra intervjuomgången konkreta förslag på hur 
demokratin kan utvecklas. Man vill exempelvis se att medborgarna tar 
direktkontakt med sina riksdagsmän likaväl som med sina 
kommunalpolitiker. Man vill se demokratiråd som arbetar för att 
förverkliga och underlätta de demokratiska kanaler som redan finns. 
Förslag framförs om fler kommunalpolitiker och mer sakkunskap i 
förvaltningen. Större fokus bör läggas på vardagshändelser och beslut skall 
om möjligt decentraliseras, varvid riksdagspartierna får en mer 
kontrollerande funktion. En förändring av valsystemet föreslås, som 
innebär att hälften av parlamentets ledamöter väljs genom proportionella 
val över hela landet och hälften i personval.  
 
De förslag till utveckling av demokratin som de studerande framför innebär 
således att de vill se demokratin utvecklas och fördjupas genom att 
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medborgarna utnyttjar de rättigheter som står till buds när det gäller att 
påverka fördelningen av samhällets värden. De föreslår också förändringar 
i det politiska systemet. 
 

Sammanfattning och kvantitativ kommentar 

Huvudtemat ”Demokratins värden” består även efter den andra 
intervjuomgången av två underteman. I det första, ”Demokratiska fri- och 
rättigheter”, poängteras de mänskliga fri- och rättigheterna om möjligt 
ännu starkare än i första intervjuomgången. En aspekt som tillkommit är 
kravet på rättssäkerhet och att det är samhällets uppgift att garantera den. 
 
Fortfarande ses frågan om organisationsfrihet som svår, men de studerande 
har nu lättare att formulera sin ståndpunkt och att argumentera för den. 
Över hälften av de studerande påpekar också att antidemokratiska 
organisationer eller grupper har rätt att uttala sina åsikter, men inte att gå 
till handling. I första intervjuomgången var det ingen av de yngre lärar- och 
pol.mag-studerande som gjorde denna åtskillnad mellan ord och handling. 
Det påpekades då enbart av fyra äldre lärarstuderande. Samtliga intervjuade 
resonerar även i denna intervjuomgång om undertemat ”Demokratiska fri- 
och rättigheter”. 
 
I det andra undertemat ”Demokratin får inte tas för given” finns 
resonemang om Dahls idé, att demokrati är ett mål att sträva efter, något vi 
ännu inte uppnått. Här kan kursinnehållet ha påverkat de studerandes 
uppfattningar, eftersom dessa tankar i första intervjuomgången enbart fanns 
bland de äldre lärarstuderande. Upplevelsen av hot mot demokratin är inte 
längre framträdande, utan de studerande fokuserar nu i sina resonemang på 
demokratins utveckling. Båda grupperna menar fortfarande att demokratin 
måste försvaras och utvecklas (sju pol.mag- och fyra yngre 
lärarstuderande), men det är de pol.mag-studerande som i större 
utsträckning kommer med förslag till förändring och utveckling. De 
lärarstuderande konstaterar mer allmänt att ”demokratin måste utvecklas” 
och deras förslag till utveckling handlar om att medborgarna i större 
utsträckning skall använda de former för påverkan som redan finns. Totalt 
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berör nu 13 stycken detta undertema (åtta pol.mag- och fem yngre 
lärarstuderande), medan samtliga 16 studerande gjorde det i första 
intervjuomgången.  
 

Individuella villkor 
Det andra huvudtemat ”Individuella villkor” innehåller liksom efter första 
intervjuomgången två underteman: demokratisk kompetens och 
engagemang.  
 

Demokratisk kompetens 

Demokratisk kompetens är inte lika framträdande som i första 
intervjuomgången och här finns en förskjutning vad gäller innehållet. Att 
ha ett kritiskt förhållningssätt har blivit viktigare och betydelsen av att ha 
kunskap i sakfrågor är inte längre dominerande. Att kunna förhålla sig 
kritiskt fanns med som en del i temat demokratisk kompetens i första 
intervjuomgången, men då i mycket ringa omfattning. Nu poängteras det på 
ett mer kraftfullt sätt, då det sägs att medborgarna måste ha kompetens att 
förhålla sig kritiskt och ifrågasättande till den information som ges via 
media, politiker och av folk i allmänhet. För att demokratin skall överleva 
påpekas också att lärare och forskare inte får tillsättas på grund av politisk 
färg.   
 
När det gäller kunskap i sakfrågor finns den aspekten fortfarande med, men 
den har bleknat och betonas inte på samma sätt som i första intervjun. 
Kunskap kopplas nu främst samman med den enskilde individens 
utveckling. Det är bra att vara insatt i en sakfråga för egen del, därför att 
det påverkar den enskilde individens utveckling. I första intervjuomgången 
framhölls vikten av kunskap i sakfrågor i syfte att kunna ta ställning och 
påverka.  
 
Kunskap om hur man gör för att påverka finns fortfarande med i samtalen, 
men nu önskas mer kunskap om demokrati (sakkunskap). Det skall 
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medborgarna få genom information om hur viktig demokratin är och 
genom jämförelser med andra styrelseformer. 
 

Engagemang 

Synen på engagemang från medborgarna som ett grundläggande villkor för 
demokrati har förstärkts i andra intervjuomgången. Möjligen har här skett 
en utvidgning av innebörden i ”engagemang”, då det nu talas om att 
medborgarna måste ha en ”vilja” till demokrati. De måste ha en vilja att 
engagera sig, en vilja att delta och en vilja att påverka. Det räcker inte med 
att delta därför att de känner sig ha en skyldighet att göra det: 

 
[…] så måste ju det stora flertalet vara med och påverka och vilja vara med och 
påverka och vilja vara med och debattera och säga sin mening. (P 11:2)  

 
Fortfarande påpekas att engagemanget i realiteten inte är så omfattande 
som önskvärt vore. Det verkar som om de studerande har stor tillit till 
systemet och så länge det inte händer något dramatiskt reagerar man inte, 
utan ”sitter kvar i soffan”. 
 
Engagemang kan tolkas på olika sätt. Benjamin Barber (2001) menar att 
engagemanget för demokrati inte är tillräckligt om det innebär att man tar 
del av exempelvis nyhetsprogram och politiska debatter, utan att delta 
aktivt på något sätt. Denna tolkning av engagemang menar jag att de 
studerande gjorde i första intervjuomgången. Nu finns dock denna typ av 
”engagemang”, som Barber menar är otillräckligt, representerat bland de 
intervjuade. En av de studerande betonar att hon är politiskt engagerad och 
intresserad av vad som händer runt omkring i världen, men att hon inte på 
något sätt försöker påverka skeendet. Det framkommer när hon resonerar 
kring engagemang och påverkan: 

 
Ip: Jaa, det är rätt svårt att säga i och med att inte jag är oengagerad själv. Jag 
tycker det är väldigt intressant och jag har tyckt det väldigt länge. Men personer 
i min närhet runtomkring… det är ju jättemånga som helt och hållet nästan bara 
struntar in det, i stort sett. Och ja… 
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I: Men det är intressant att höra vad du tycker nu och du tycker alltså att det här 
är intressant. 
Ip: Jaa. 
I: Varför är det det? 
Ip: Därför att det är, det är ju allting som händer runtomkring, så ligger ju politik 
i det. Tycker jag. I alla debatter och alla kriser som ligger runt om i världen då. 
Krig och allting, så kan man ju spåra politik i det allting.        
I: Och tycker du också att det är roligt, att det här skulle jag vilja kunna påverka 
på något vis eller är det att du suger åt dig och …? 
Ip: För tillfället så är det ju det då. Att jag drar det åt mig, vill veta så, men… 
men ja, någon gång i framtiden kanske. (P 12:2) 

 
En av de intervjuade tar upp en annan infallsvinkel på vad engagemang kan 
leda till, då han menar att det kan leda till förståelse. Han ger exempel från 
engagemang i en idrottsförening, där man är med och arbetar för att få in 
pengar till föreningen. Det skulle kunna leda till att man får en större 
förståelse för att staten behöver skatt för att få verksamheten att gå runt. 
Han säger att man då ”får smaka på det lilla för att få förståelse för det 
större…” (P 16:2). 
 
Fortfarande anser de intervjuade att den lägsta formen av engagemang är 
att i allmänna val använda sin rösträtt. Alltjämt är uppfattningen den att 
man skall rösta blankt om man inte kan bestämma sig för ett visst parti. Det 
är dubbelt så många bland de lärarstuderande som bland de pol.mag-
studerande som nu spontant påpekar detta. 
 

Sammanfattning och kvantitativ kommentar 

I huvudtemat ”Individuella villkor” har en förskjutning av tyngdpunkten 
skett. Dels mellan de två undertemana ”Demokratisk kompetens” och 
”Engagemang”, men också inom dessa.  
 
Vad gäller ”Demokratisk kompetens”, som behandlas av 9 mot tidigare 14 
studerande, fokuseras nu i större utsträckning på ett kritiskt förhållningssätt 
medan kunskap i sakfrågor har minskat i betydelse. Pol.mag-studerande har 
till stor del släppt resonemanget om sakfrågor (nu två mot tidigare åtta) 
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medan de lärarstuderande håller fast vid betydelsen av kunskaper i 
sakfrågor (nu fyra mot tidigare fem). Vikten av ett kritiskt förhållningssätt 
påpekas av båda grupperna, men den största ökningen skedde där bland de 
lärarstuderande. Ingen lärarstuderande resonerade om vikten av ett kritiskt 
förhållningssätt i första intervjun, men tre stycken gör det i andra 
intervjuomgången. 
 
I undertemat ”Engagemang”, som i andra intervjuomgången behandlas av 
samtliga studerande (nu 16 mot tidigare 10) har tonfallet skärpts i den 
bemärkelsen att viljan till engagemang påpekas. Det verkar inte vara 
tillräckligt att av plikt engagera sig, utan det bör finnas en äkta vilja till 
engagemang. Fortfarande ses röstning i allmänna val som en lägsta nivå på 
engagemang. Om man inte kan bestämma sig för ett parti bör man som 
medborgare rösta blankt och därmed visa sitt missnöje. Här finns 
uppenbarligen en lucka i undervisningen eftersom ingen av de studerande 
verkar ha vetskap om att en blankröst inte registreras utan räknas som 
ogiltig. Möjligheten för medborgarna att visa sitt missnöje genom att 
blankrösta är borttagen och någon förändring av systemet är inte (år 2004) 
planerat. Det är främst lärarstuderande som påpekar att man skall utnyttja 
sin rösträtt och visa sitt eventuella missnöje genom att då rösta blankt (sju 
yngre lärar- och tre pol.mag-studerande). 
 

Samhälleliga villkor 
Det tredje och sista huvudtemat ”samhälleliga villkor” består, liksom vid 
första intervjuomgången, av fem underteman, vilka handlar om de 
studerandes resonemang om pluralism och öppenhet, beslutsfattande, 
socioekonomiska strukturer, kommunikation och diskussion samt politiska 
institutioner och tjänstemän. Här har några aspekter tillkommit, vilket 
framgår nedan. 
 

Pluralism och öppenhet 

De inslag av pluralism och öppenhet som kom till uttryck i första 
intervjuomgången återfinns även i den andra, men nu fokuseras inte längre 
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på vikten av att ha ett flertal politiska partier. Det konstateras att 
utvecklingen kan komma att gå mot sakfrågepolitik, eftersom det är 
betydligt lättare att ta ställning i sakfrågor och engagera sig i 
enfrågerörelser än att sätta sig in i och omfatta ett helt koncept som 
partierna erbjuder. Det påpekas att partierna inte är lika starka som tidigare. 
Vissa sakfrågor splittrar enskilda partier och de ”trogna partiarbetarna” 
börjar försvinna. Den demokratiska processen går långsamt och vissa 
medborgare blir frustrerade över detta, vilket öppnar vägen för nya grupper 
såsom aktivitetsgrupper, feminister, veganer, vegetarianer och 
miljögrupper. Dessa grupper, som ibland använder delvis odemokratiska 
metoder, sägs ”gå mer rakt på sak”, vilket skulle kunna ses som lockande. 
 
De studerande har dock i sina resonemang svårt att se hur demokratin 
skulle kunna fungera utan politiska partier. De har inte spelat ut sin roll, 
men de måste gå de nya rörelserna till mötes. ”Partierna får inte mindre att 
säga till om, men de får mindre svängrum” (P 16:2). Ett annat exempel är: 

 
Jag hoppas att inte partierna försvinner, för de är ju… ja, jag vet inte hur 
demokratin skulle fungera utan partier. Men de kanske måste gå de nya 
rörelserna till mötes… Vilket kanske har gjorts på en del områden. 
Vänsterpartiet har tagit till sig feminismen. (P 15:2) 

 
Den mångfald i politiken som tar sig uttryck i ett flertal partier ses 
fortfarande som villkor för demokrati, och det finns en oro över att 
sakfrågorna kommer att ta större plats. Med sakpolitik blir det svårt att få 
någon kontinuitet och därför efterlyses en övergripande partipolitik, en 
ideologi:  
 

Det är svårt att få någon kontinuitet i politiken om man bara röstar in någon sorts 
sakfrågepolitiker…[…] kontinuitet är ju viktigt tycker jag för demokratin… Det 
krävs ju något sorts helhetsgrepp också för den politik som förs. Så man kan ju 
inte bara… det krävs någon ideologi egentligen bakom ett parti helst, för att man 
ska… äh… vad skall vi säga.. för att… ja man kan inte rösta, man kan inte både 
rösta för skattesänkningar och ökade utgifter t.ex., så som jag skulle kunna tänka 
mig att det blir om man bara behandlar sakfrågor. (P 16:2) 
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I andra intervjuomgången framkommer om möjligt en ännu större 
fokusering på vikten av att ha oberoende media och alternativa 
informationskanaler för att säkerställa en mångfald. Den stora skillnaden 
består i att man nu understryker medias ansvar.   
 
I första intervjuomgången nämnde en studerande att någon borde granska 
media, men något ansvarsutkrävande av media framfördes inte. Med tanke 
på det stora inflytande media har i egenskap av opinionsbildare, efterlyses 
ett större ansvarstagande från deras sida och att de inte som nu nästan 
uppviglar folk. Denna uppmaning riktas till alla media men framför allt till 
kvällspressen: 

 
[…] som jag ser det kvällspressen t.ex. har ju ett otroligt stort inflytande på folks 
liksom opinionsbildning då och… de skall nog kanske tänka sig för när de 
skriver, både en och två gånger, kolla så att det stämmer och kanske inte göra 
det större än vad det är många gånger, som de har en tendens att göra.[…] det 
där med yttrandefriheten, de måste ju få skriva (skratt) vad de vill, men 
samtidigt så kanske de måste ta ansvar för det också. (YL 7:2)  
 

Beslutsfattande 
Temat handlar även i andra intervjuomgången om att beslut skall fattas i 
form av majoritetsbeslut med kompromisser och att viss hänsyn skall tas 
till minoriteter. Likaså skall eftertanke och diskussioner föregå beslut och 
det innebär att den demokratiska processen måste få ta tid. En ny aspekt har 
tillkommit vad gäller kompromissandet vid beslut och det är: 
 
• att inte alltid eftersträva kompromisser  
 
I resonemangen framkommer invändningar mot idén att alltid försöka 
kompromissa vid beslutsfattande. Att ständigt komma fram till beslut i 
konsensus gör att man förlorar en del i effektivitet och att det ofta slutar i 
halvmesyrer. Dessutom anses det vara svårt eller omöjligt för väljarna att i 
allmänna val ställa politiker till svars för beslut, eftersom besluten ofta är 
kompromisser som ingen är beredd att ta det fulla ansvaret för:  
 



 212

Konsensus kan ofta bli… lite mer… ja, man förlorar en del effektivitet… att det 
blir halvmesyrer ofta […] och inget helt ansvar inför väljarna… när de skall 
rösta. (YL 6:2)  
 

Ett annat argument för att inte alltid sträva efter att fatta beslut i konsensus 
är att minoritetspartier får för stort inflytande. Detta sker genom att det 
ursprungliga förslaget från början utformas med tanke på att också 
attrahera något litet parti, för att med hjälp av det få igenom förslaget. Vid 
ett sådant förfarande sviker man ”den stora massans åsikt”: 
 

De (det största partiet, författarens anmärkning) tar inte fram beslut, tycker jag, 
som passar befolkningen, utan de tar fram beslut som passar de andra partierna 
för att de skall få majoritet för sitt förslag och det ser jag inte som demokrati.  
För det är ju trots allt… den stora massans åsikt, tycker jag som man skall lyssna 
på och inte det lilla partiet som man skall locka och få med sig. Då är det en 
minoritet som får bestämma. Då blir det inte demokrati tycker jag. (YL 8:2) 

 
Ytterligare en aspekt som framkommer är: 
 

• att medborgarna måste godta spelreglerna 
 
I andra intervjuomgången resoneras om vikten av att godta spelreglerna. 
Medborgarna måste följa de regler och normer som samhället ställt upp och 
acceptera fattade beslut. Regler kan ifrågasättas, men de skall följas av 
medborgarna. ”De bör iaktta de beslut som fattas då på demokratiska 
grunder, att den legitimiteten finns då i systemet” (P 14:2). 
Nödvändigheten av att följa spelreglerna kan ses som en självklarhet, men 
det är först i andra intervjuomgången som sådana resonemang förs. 
 
I första intervjuomgången presenterade en av de studerande idén om att 
majoritetsbeslut inte får gälla vilken fråga som helst. Samma person 
framför denna uppfattning även i andra intervjuomgången, och är 
fortfarande ensam om att resonera kring den. Han menar att det finns en 
gräns för vad majoriteten kan besluta om. Individer har rättigheter, en slags 
privat sfär, som inte kan tas ifrån dem genom ett majoritetsbeslut. 
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Exempelvis menar han att det inte går att fatta ett beslut om dödsstraff. 
Mänskliga rättigheter kan inte röstas bort genom ett majoritetsbeslut:   

 
Dödsstraff tycker jag är odemokratiskt, man kan inte rösta om att ha ihjäl någon 
människa […] Alla har, man har ett litet bokmärke i att så här får man inte göra 
mot mig och … sedan är det majoritetsbeslut som gäller på övriga frågor. (YL 
5:2) 

 

Socioekonomiska strukturer 

Temat socioekonomiska strukturer har i den andra intervjuomgången blivit 
mer perifert, men det finns fortfarande med i resonemangen. Tydligast 
visar det sig hos de två studerande som återfinns i kategori 3 i den 
fenomenografiska analysen. De upprepar det odemokratiska i att ekonomi i 
så stor utsträckning får styra beslut.  
 
Ett nytt argument för ekonomins betydelse för demokratin i ett land 
framförs av en av de intervjuade. Försåvitt ett land har en bra ekonomi blir 
det också politiskt stabilare. Om det ekonomiska läget är besvärligt kan 
medborgarna bli missnöjda. Risken finns då att de vänder sig till mer 
auktoritära ledare, vilket i sig kan hota demokratin. En ekonomisk kris kan 
även bli grogrund för högerpopulism: 

 
Sedan är det inte helt fel om man har… står hyfsat till ekonomiskt. Man blir 
mycket stabilare som land då tror jag. För har man det väldigt, väldigt kärvt 
ekonomiskt sett, så är det lättare tror jag att … folk blir missnöjda och vänder 
sig mot mer auktoritära ledare och sån´t. (P 16:2) 
 

Kommunikation och diskussion 

I den andra intervjuomgången finns i detta tema en större betoning av 
möjligheten att genom diskussion få en ökad förståelse för andras åsikter 
och uppfattningar samt att utveckla tolerans gentemot dem. Att diskussion 
kan leda fram till ökad kunskap i den fråga man diskuterar nämns inte 
längre, men betydelsen av att skapa mötesplatser för samtal finns 
fortfarande med i de studerandes resonemang.   
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Politiska institutioner och tjänstemän 

I temat politiska institutioner och tjänstemän visar de studerande 
fortfarande en stor tilltro till den svenska offentliga förvaltningen. Dock ses 
en fara i att låta tjänstemän och förvaltning spela en alltför stor roll. En av 
de intervjuade uttrycker det som att ”det kanske är mer institutionerna som 
håller uppe demokratin, än att det är… ja, medborgarna på något sätt” (YL 
6:2). De studerande visar genom sina resonemang på två bilder av 
tjänstemännens roll. Det gäller dels tjänstemännens inflytande över 
politikerna och dels bilden av tjänstemännen som ”demokratins tjänare”, 
vilket redogjordes för i den fenomenografiska analysen. 

 

Sammanfattning och kvantitativ kommentar 

Huvudtemat ”Samhälleliga villkor” har fem underteman som här 
sammanfattas och kommenteras kvantitativt. 
 
Det första temat ”pluralism och öppenhet” handlar om vikten av att ha ett 
öppet samhälle där olika uppfattningar kan komma till uttryck. Fortfarande 
anses politiska partier vara viktiga för att spegla mångfalden i politiken. 
Båda grupperna ger dock uttryck för att partierna kan komma att få en 
svagare ställning och att sakfrågor får större plats. Nya rörelser, som till 
exempel veganer, feminister och miljögrupper, kan komma att spela en 
viktigare roll. 
 
Även i denna intervjuomgång framhålls vikten av att ha oberoende media, 
men nu efterlyses ett större ansvarstagande från medias sida. Liksom i 
första intervjuomgången är det främst de pol.mag-studerande som 
diskuterar medias betydelse (sex pol.mag- och tre yngre lärarstuderande). 
Hela temat behandlas av totalt 13 studerande mot tidigare 12 och 
fördelningen är nu jämn mellan grupperna (sju pol.mag- och sex yngre 
lärarstuderande). I första intervjuomgången var pol.mag-studerande dubbelt 
så många som de lärarstuderande (åtta respektive fyra). 
 
I det andra temat ”beslutsfattande” resonerar de studerande om att beslut 
skall fattas i form av majoritetsbeslut, men att viss hänsyn skall tas till 
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minoriteter. I den första intervjuomgången var det främst lärarstuderande 
som resonerade om detta, något som visat sig ännu tydligare i andra 
intervjuomgången ( sju yngre lärar- och två pol.mag-studerande). Hela 
temat behandlas av 13 studerande (jämnt fördelade mellan grupperna) mot 
tidigare 11. 
 
Två nya aspekter har tillkommit i detta tema och de framförs främst av 
lärarstuderande. Dels påpekas nu vikten av att medborgarna måste godta 
spelreglerna (två pol.mag- och fem yngre lärarstuderande) och dels att det 
inte alltid är önskvärt att beslut tas i form av kompromisser (2 yngre 
lärarstuderande).  
  
I det tredje temat ”socioekonomiska strukturer” resonerar de studerande om 
ekonomiska strukturer och individens basbehov som villkor för demokrati. 
I denna intervjuomgång, liksom i den första, visar sig en skillnad i vad de 
olika studerandegrupperna fokuserar på. De tre pol.mag-studerade 
resonerar om ekonomiska strukturer och de två lärarstuderande främst om 
individens basbehov i form av vård och omsorg. Jämfört med i den första 
intervjuomgången har antalet studerande som behandlar detta tema 
halverats (nu fem mot tidigare tio). Även om det är få studerande som 
behandlar dessa aspekter, kan den tendens som visade sig i första 
intervjuomgången urskiljas även i den andra. 
 
En ny aspekt vad gäller ekonomins betydelse för demokrati har tillkommit. 
En pol.mag-studerande påpekar att om medborgarna är missnöjda med sin 
och landets ekonomi, finns en risk att de vänder sig till auktoritära ledare, 
vilket kan försvaga demokratin. 
 
I det fjärde temat ”kommunikation och diskussion” har det skett en 
förskjutning av innehållet i det som de studerande resonerar om. Ingen 
nämner längre att diskussioner kan leda fram till en ökad kunskap i 
sakfrågor, däremot resonerar nu fler om att diskussioner kan leda fram till 
ökad tolerans och en möjlighet att nå ökad förståelse. I första 
intervjuomgången var det främst de lärarstuderande som resonerade om 



 216

tolerans och förståelse (fyra yngre lärar- och en pol.mag-studerande) och 
samma sak gäller nu (sex yngre lärar- och fyra pol.mag-studerande), men 
den största ökningen har skett bland de pol.mag-studerande (tidigare en och 
nu fyra). Behovet av mötesplatser för diskussion påpekas av studerande i 
båda grupperna. Totalt behandlas temat av fler studerande än vid första 
intervjuomgången (nu elva mot tidigare sju) och de är jämnt fördelade på 
båda grupperna. 
 
I det femte och sista temat ”politiska institutioner och tjänstemän” visar de 
studerande fortfarande en stor tilltro till den svenska offentliga 
förvaltningen. Här ges dock uttryck för två bilder av tjänstemännens roll – 
vilket redogjordes för i den fenomenografiska analysen. Det är dels bilden 
av tjänstemannen som demokratins tjänare och dels tjänstemannen med 
inflytande över politiker. 
 
Antalet studerande som behandlar detta tema är ungefär lika stort i båda 
intervjuomgångarna (sex respektive fem). Skillnaden är att i den första 
intervjuomgången var det lika många från de båda studerandegrupperna, 
medan det i den andra intervjuomgången främst är pol.mag-studerande 
(fyra pol.mag- och en yngre lärarstuderande). En förklaring kan möjligen 
vara att det handlar om pol.mag-studerandes kommande yrke. 
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6. Sammanfattning 
I kapitel 5 har jag redogjort för de studerandes uppfattningar av demokrati 
samt de villkor för demokrati de anser måste finnas. Redovisningen av 
resultaten i min studie grundar sig på både den fenomenografiska och den 
tematiska analysen av intervjuer med lärar- och pol.mag-studerande. Den 
fenomenografiska analysen har klarlagt de studerandes uppfattningar av 
demokrati och med hjälp av den tematiska analysen belystes 
intervjupersonernas resonemang om villkoren för demokrati. Tillsammans 
har de två analysmetoderna bidragit till att göra de studerandes 
föreställningar om demokrati tydlig. Analyserna har härutöver visat på ett 
samband mellan de studerandes studiemönster och demokratiuppfattningar, 
nämligen att de studerande med djupinriktat studiemönster återfinns i 
kategori 2 och 3, det vill säga betonar känslan av delaktighet (kat. 2) samt 
möjligheten att påverka alla beslut som rör individens liv (kat. 3). De med 
ytinriktat studiemönster återfinns främst i kategorierna 1 och 2, där kategori 
1 betonar demokrati i termer av att i institutionaliserade former påverka de 
politiska beslutsprocesserna. 
 
I detta kapitel sammanfattar jag studiens resultat. Först behandlas de 
studerandes olika uppfattningar av demokrati och de skillnader och 
förändringar mellan grupper och individer så som de visar sig i den 
fenomenografiska analysen. Därefter behandlar jag deras resonemang om 
villkor för demokrati och de förändringar som framkommer i den tematiska 
analysen. 
 

Uppfattningar av demokrati 
Den fenomenografiska analysen resulterade i tre kategorier av 
demokratiuppfattningar som alla handlar om en ”möjlighet att påverka”, 
men med olika grad av deltagande i de politiska beslutsprocesserna. 
Kategorierna kan placeras längs en dimension där den ena ytterligheten 
framhåller vikten av institutionaliserade former för att uttrycka åsikter och 
därigenom påverka de politiska beslutsprocesserna. Den andra ytterligheten 
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förutsätter en känsla av delaktighet och uppfattar demokrati som en 
möjlighet att påverka alla beslut som rör individens liv. 
 
I kategori 1 finns en uppfattning om att demokrati innebär att medborgarna 
uttrycker sin vilja genom att rösta i allmänna val. Om man vill påverka i 
större utsträckning kan man engagera sig partipolitiskt. De som i denna 
kategori är nöjda med de möjligheter som nu finns att påverka de politiska 
beslutsprocesserna, motiverar det med att man inte har tid eller intresse av 
att engagera sig mer; man överlåter till valda representanter att fatta beslut. 
Man menar också att det inte är riktigt att starka individer, som har tid och 
energi, skall kunna påverka den politiska beslutsprocessen flera gånger. De 
studerande som i denna kategori är missnöjda vill att medborgarna i större 
utsträckning skall utnyttja de formella möjligheter till påverkan som finns. 
De ger också uttryck för ett visst kvantitativt synsätt då de menar att om 
flera/många uttrycker sin uppfattning i en fråga och försöker påverka 
politiker kan det finnas en möjlighet att påverka beslutet i frågan. De 
uttrycker dock sitt missnöje över att inte i någon större utsträckning kunna 
påverka vilka politiker som skall sitta i beslutande församlingar.  
 
Kategori 2 förutsätter de institutionaliserade former för deltagande som 
finns i kategori 1 och dessutom, att demokrati innebär att känna delaktighet 
i de politiska beslutsprocesserna. Även här finns de som är nöjda respektive 
missnöjda med de möjligheter som nu finns att känna sådan delaktighet. De 
som är missnöjda vill ha en större känsla av delaktighet och utgår från att 
alla medborgare i grunden är intresserade av samhällsfrågor. I denna grupp 
visas ett större intresse för sakfrågor än för politiska partier. 
 
Slutligen finns i kategori 3 uppfattningen att demokrati innebär att varje 
individ skall ha rätt att direkt påverka de beslut som rör hans/hennes 
livssituation. Den förutsätter känslan av delaktighet och utgår från en form 
av direktdemokrati. De studerande som ger uttryck för denna uppfattning 
har ibland svårt att sätta ord på den. De säger sig heller inte på något sätt ha 
diskuterat den under tiden för sina demokratistudier – varken under 
föreläsningar eller tillsammans med sina kurskamrater.  
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De tre variationer av demokratiuppfattningar de studerande ger uttryck för 
stämmer till viss del överens med de tre demokratimodeller jag beskrivit i 
teorikapitlet (s. 65-67), de ansvarsdemokratiska, deltagardemokratiska och 
radikaldemokratiska synsätten. Den mest extrema formen av 
ansvarsdemokratiskt synsätt, den som Schumpeter ger uttryck för, återfinns 
dock inte bland de studerande, men väl tanken på att lämna över allt 
beslutsfattande till valda politiker. De studerande menar att medborgaren 
ger uttryck för sin politiska vilja genom att rösta i allmänna val och under 
tiden däremellan finns en möjlighet att i institutionella former, till exempel 
folkomröstningar eller opinionsbildning, påverka beslut. Även om de 
studerande önskar att medborgarna har viss utbildning och kunskap i 
sakfrågor finns ingen antydan om att de valda politikerna skulle besitta en 
större färdighet och vara mer lämpade att fatta beslut än andra medborgare. 
Sådana resonemang berör villkoren för demokrati och de sammanfattas och 
kommenteras längre fram i detta kapitel. 
 
Det deltagardemokratiska synsättet kan sägas ha viss överensstämmelse 
med den uppfattning de studerande i kategori 2 ger uttryck för. I min studie 
framkommer dock uppfattningen att det inte är tillräckligt att få delta i och 
ha möjlighet att påverka politiken. De studerande poängterar vikten av att 
också kunna känna delaktighet i de politiska beslutsprocesserna. Känna att 
de är med och påverkar beslut som rör deras liv och samhällets utveckling. 
 
Det tredje synsättet på demokrati som jag pekat på i teorikapitlet är det 
radikaldemokratiska synsättet. Det kan sägas stämma överens med de 
uppfattningar av demokrati som är utmärkande för kategori 3. De 
studerandes uppfattningar av demokrati i denna kategori innebär att varje 
individ skall ha möjlighet att vara med och fatta beslut i de frågor som 
berör dem. Det räcker inte att som medborgare ha möjlighet att på olika sätt 
påverka politiker som fattar beslut och därigenom känna delaktighet, utan 
här handlar det om direkt demokrati, att varje individ direkt deltar i 
besluten. I teorikapitlet nämner jag att Teorell (2003) fört fram åsikten att 
denna demokratisyn bör uppmärksammas mer. Han menar att tidigare 
forskning mest handlat om olika former av påverkansförsök, det vill säga 
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olika former för att påverka de som fattar beslut, men här handlar det om 
att själv få delta direkt i besluten.  
 
Tanken på att en stat ändock behövs för att exempelvis garantera 
rättssäkerheten framförs av en av de studerande i kategori 3. Teorell menar 
också att demokrati i form av direkt deltagande i beslut inte skall uppfattas 
som avskaffande av alla representativa institutioner, men han föreslår att 
man i kommande demokratistudier fokuserar också på denna variant av 
demokrati, en form av direkt deltagande. Min studie visar att denna 
uppfattning av demokrati finns bland de studerande.  
 

Skillnader i demokratiuppfattningar mellan första 
och andra intervjutillfället 
I detta avsnitt sammanfattar och kommenterar jag de skillnader och delvisa 
förändringar av demokratiuppfattningar som framkom mellan de två 
intervjuomgångarna. Jag visar även på skillnader i uppfattningar mellan 
lärar- och pol.mag-studerande samt förändringar av uppfattningar hos några 
individer. 
 

Kategorier 
Några förändringar av kategorierna eller tillkomst av nya sådana 
framkommer inte i andra intervjuomgången, vilket skulle kunna tyda på att 
möjliga variationer av demokratiuppfattningar är täckta. Några nya 
aspekter har tillkommit, men de intervjuades uppfattningar ryms ändock 
inom de befintliga kategorierna. En aspekt de studerande resonerar om är 
tjänstemännens roll i den demokratiska processen. Här finns en skillnad i 
resonemangen hos de studerande i kategori 1a och 2b. Bland de studerande 
som återfinns i kategori 1a, där den formella delaktigheten i 
beslutsprocessen poängteras och man är nöjd med de påverkansmöjligheter 
som finns, ses tjänstemännen som ”demokratins tjänare”. Tjänstemännen 
ser till att de politiska besluten genomförs. I kategori 2b, där man 
poängterar vikten av att känna delaktighet i beslutsprocessen och vill öka 
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denna känsla, ser man tjänstemännens makt över politikerna och de 
politiska besluten som ”oroväckande stor”. Eftersom tjänstemännen inte är 
folkvalda ifrågasätts deras makt och ställning ur ett rent demokratiskt 
perspektiv. Detta kan indikera att studerande i kategori 1a har en stor tillit 
till systemet och att tjänstemän ”gör det de skall göra” – verkställa beslut. 
Någon påtaglig misstanke om att tjänstemän skulle kunna påverka politiska 
beslut ges inte uttryck för. Detta kännetecknar däremot studerande i 
kategori 2b. De säger sig vara förvånade över den makt som tjänstemän 
uppenbarligen har över politiker och deras beslut. Med tanke på de 
studerandes demokratiuppfattningar i kategori 2b (som kännetecknas av en 
önskan att känna större delaktighet i den politiska beslutsprocessen) kan 
deras ”vakenhet” över tjänstemännens roll och möjlighet till påverkan ses 
som en logisk följd av denna uppfattning. 
 
En annan aspekt som i kategori 3 blivit tydligare är ekonomins betydelse. 
Människor som har mycket pengar anses också ha mer makt och menas 
därigenom kunna påverka politiska beslut. Insikten om att ekonomin spelar 
så stor roll och att människan kommer i andra hand har förstärkts i andra 
intervjuomgången. Här, liksom i andra sammanhang, framkommer tecken 
på uppgivenhet inför att den enskilda människan i dag har svårt att påverka 
eller göra sin röst hörd. Möjligen kan paralleller dras till Habermas idéer 
om livsvärld och systemvärld. I systemvärlden handlar det om effektivitet 
och framgång och de styrmedier som där används är bland annat pengar. I 
livsvärlden används vanligtvis andra styrmedier som bygger på etik och 
moral. När de studerande i kategori 3 beskriver att ekonomin i så stor 
utsträckning påverkar politiska beslut, som i sin tur påverkar deras liv, 
känner de ett främlingskap och deras avståndstagande ”från den demokrati 
vi har i Sverige” blir större. Möjligen kan kategori 3 ses som en illustration 
av vad Habermas kallar att ”systemvärlden koloniserar livsvärlden”. 
 

Lärar- respektive pol.mag- grupperna 
Finns det några skillnader mellan lärar- och pol.mag-studerandes 
demokratiuppfattningar? Ja, resultatet av första intervjuomgången visar att 
samtliga lärarstuderande återfinns i kategorierna 1 och 2, medan de 
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pol.mag-studerande – med ett undantag – finns i kategorierna 2 och 3. Det 
betyder att de undersökta pol.mag-studerande i större utsträckning än de 
lärarstuderande ger uttryck för en demokratiuppfattning som innebär att de 
vill känna en delaktighet i de politiska beslutsprocesserna och vara med och 
direkt påverka beslut som berör deras livssituation. Några skillnader mellan 
den yngre och den äldre lärargruppen visar sig inte.    
 
Efter den andra intervjuomgången, som omfattar de pol.mag- och yngre 
lärarstuderande, visar det sig att två pol.mag-studerande förflyttats från 
kategori 2 till kategori 1a. En tredje pol.mag-studerande förflyttar sig från 
2a till 2b. Några större förändringar sker däremot inte i den yngre 
lärargruppen. Det som händer där är att två studerande byter plats inom 
kategori 2.  
 
En jämförelse av fördelningen på olika kategorier visar att lärarstuderande 
mestadels återfinns i kategorierna 1a, 1b och 2a, medan pol.mag-
studerande återfinns mer i kategori 2b och 3. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den andra intervjuomgången innebär att 
de studerandes uppfattningar tenderar att gå mot ytterligheterna 1a och 2b. 
Kategori 1a ökar mest – man är nöjd med rätten och möjligheten att främst 
genom institutionella former påverka de politiska beslutsprocesserna. 
Fortfarande är dock 2b störst – man vill känna större delaktighet i de 
politiska beslutsprocesserna. Kategori 3 är oförändrad med sina två 
pol.mag-studernade. Totalt sett är kategori 2 fortfarande den klart 
dominerande. 
 
Med tanke på den relativt korta tid som gått mellan de båda 
intervjutillfällena (ett halvår för pol.mag-studerande och ett drygt år för 
yngre lärarstuderande),36 och att demokratibegreppet är komplext, kanske 
det inte är förvånande att det inte skett någon större förändring i de 
studerandes ”grunduppfattning” av demokrati. Dahlin menar att det finns 
en ”’tröghet’ som kännetecknar kognitiv förändring i allmänhet. 

                                           
36 Att tiden varierade berodde på att demokratikurserna inföll vid olika tidpunkter i deras utbildning. 
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Uppfattningar förändras sällan utan kontinuerlig påverkan under lång tid” 
(Dahlin, 2002, s. 181). Det är de lärarstuderande som till största delen 
håller fast vid sina demokratiuppfattningar. Detta förhållande diskuteras i 
avslutningskapitlet. 
 

Studerande med yt- respektive djupinriktade studiemönster 
Finns det då några kvalitativa skillnader i uppfattningar av demokrati hos 
studerande med yt- respektive djupinriktade studiemönster? Ja, studien 
visar att av de totalt åtta yngre lärar- och pol.mag-studerande med 
djupinriktat studiemönster återfinns alla utom en i kategorierna 2 och 3 
efter både första och andra intervjun. Av de totalt åtta yngre lärar- och 
pol.mag-studerande med ytinriktat studiemönster återfinns samtliga i 
kategorierna 1 och 2 vid båda intervjuomgångarna.  
 
Som vi tidigare konstaterat visar det sig att några studerande förändrat sin 
demokratiuppfattning vid andra intervjutillfället. Samtliga förändringar 
sker så att de förstärker den kvalitativa skillnad i uppfattningar som 
kommer till uttryck i första intervjun. Efter genomgångna kurser rör sig de 
studerande med yt- respektive djupinriktade studiemönster mot 
kategorierna 1a respektive 2b. Hos studerande med djupinriktade 
studiemönster blir kategori 2b störst och hos de med ytinriktade 
studiemönster blir kategori 1a störst. 
 
Detta resultat pekar mot att de studerande, som i sina studier vill försöka 
förstå och bygga vidare på sina tidigare erfarenheter och kunskaper, 
omfattar demokratiuppfattningar som innebär att de skall kunna känna en 
delaktighet i de politiska processerna eller till och med själva få delta i 
beslutsprocessen. De visar att de inte är nöjda med nuvarande förhållande. 
De studerande som i sina studier inte är särskilt intresserade av att skaffa 
sig djupare förståelse för det de läser, utan har som mål att ”lära sig till 
provet”, har oftast en demokratiuppfattning som innebär att de är nöjda 
med de formella möjligheter som finns att påverka de politiska 
beslutsprocesserna.   
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Demokratins villkor 
Med hjälp av den fenomenografiska analysen var det möjligt att gå på 
djupet vad gäller innebörden i de studerandes uppfattningar av demokrati. 
Denna tillsammans med den tematiska analys som inkluderar de 
studerandes resonemang kring demokratins villkor, gör att de studerandes 
föreställningar om demokrati blir mer nyanserad. Genom sina utsagor 
bidrar de studerande till att teckna en bild av eller en slags karta över vad 
de tänker om demokratins villkor. Denna bild sammanfattas i detta avsnitt. 
Samtidigt uppmärksammar och diskuterar jag de skillnader som visade sig 
mellan lärar- och pol.mag-studerande. Analysen resulterade i tre 
huvudteman: demokratins värden, individuella villkor och samhälleliga 
villkor. Dessa sammanfattas och kommenteras i tur och ordning i det 
följande.  
 

Demokratins värden 
Detta tema består av två underteman:  

• demokratiska fri- och rättigheter  
• demokratin får inte tas för given 

 

Demokratiska fri- och rättigheter 

Demokratiska fri- och rättigheter behandlas av samtliga studerande i båda 
intervjuomgångarna. Det handlar om yttrande- och åsiktsfrihet, alla 
människors lika värde, organisationsfrihet samt jämlikhet. De studerande 
ger här uttryck för en ”dilemmakänslighet” och det finns en spänning i 
deras resonemang. De inser att de ibland har svårt att få sitt resonemang att 
gå ihop, exempelvis när det gäller yttrande- och åsiktsfrihet. De ger uttryck 
för att det är problematiskt att tillåta antidemokratiska organisationer som, 
om de kommer till makten, skulle kunna avskaffa demokratin. I den andra 
intervjuomgången har de lättare att föra ett resonemang och att uttrycka 
sina ståndpunkter. Respekten för demokratiska fri- och rättigheter 
poängteras ännu starkare. Dessa förändringar kan tyda på att de studerande 
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under tiden mellan intervjutillfällena på något sätt behandlat och bearbetat 
frågorna.  
 

Demokratin får inte tas för given 

Temat handlar om att demokratin i sig inte får tas för given. Den måste 
försvaras och utvecklas. Trots att Sverige anses ha en god grund att stå på, 
och att de studerande inte kan se någon stor hotbild, ger de uttryck för en 
viss oro. Det största hotet mot demokratin anses vara ”ett dåligt 
röstdeltagande” och därefter ”högerextremistiska grupper”. De yngre 
lärarstuderande visar en större tilltro till den svenska demokratin än de 
pol.mag-studerande. Exempelvis kan två av de yngre lärarstuderande inte 
alls se någon hotbild mot demokratin och en av dem framför tankar om att 
det svenska demokratiska systemet kan komma att påverka andra länders 
utveckling mot demokrati. 
 
De studerande framhåller att eftersom samhället förändras, medborgarnas 
omgivning blir mer komplex och människor ”känner sig mindre” krävs det 
att demokratin utvecklas. Resonemang om detta och förslag till 
förändringar kommer främst från de pol.mag-studerande och den äldre 
lärargruppen. De senare knyter an till Dahls demokratiteori – att idealet 
demokrati skall eftersträvas och att det som redan uppnåtts på vägen mot 
demokrati förbättras.  
 
I andra intervjuomgången syns bland både pol.mag- och yngre 
lärarstuderande förändringar som kan vara ett resultat av deras 
demokratistudier. Båda grupperna anknyter nu till Dahls idé om att 
demokrati är något att sträva efter och säger att detta gett dem något att 
fundera över. Den goda grund för demokrati, som framför allt de yngre 
lärarstuderande i första intervjuomgången ansåg att Sverige hade, är inte 
längre lika uppenbar. Skillnaden mellan grupperna består främst i att de 
yngre lärarstuderande fortfarande resonerar om hoten mot demokratin, 
medan de pol.mag-studerande nästan helt släppt den tråden och i stället 
resonerar om demokratins utveckling. Det är alltjämt de som kommer med 
förslag till förändringar av demokratin, under det att de yngre 



 226

lärarstuderande i mer allmänna ordalag talar om att ”demokratin måste 
utvecklas”. 
 
Man kan fundera över om vi här ser ett utslag av de båda gruppernas 
framtidsinriktning. Möjligen kan det vara så att det uppdrag som lärare i det 
svenska skolväsendet har, att aktivt arbeta för och försvara demokratiska 
värden, påverkat de blivande lärarnas uppfattningar så att de i mindre 
utsträckning än de pol.mag-studerande uttrycker en vilja att utveckla 
demokratin.  
 

Individuella villkor 
Detta huvudtema består av två underteman:  

• demokratisk kompetens  
• engagemang 

 

Demokratisk kompetens 

Med demokratisk kompetens menar de studerande att medborgarna 
behöver vissa kunskaper för att kunna utöva sina demokratiska rättigheter 
och därmed upprätthålla demokratin. Det handlar om kunskaper i 
sakfrågor, kunskaper och färdigheter i hur man gör för att påverka samt att 
tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt. I första intervjuomgången 
resonerade studerande i samtliga grupper om vikten av att ha kunskaper i 
sakfrågor. Att ha kunskaper i ”hur man gör för att påverka” var – kanske 
föga överraskande med tanke på deras kommande yrke – något som främst 
lärarstuderande framförde. I andra intervjuomgången behandlas temat av 
färre pol.mag-studerande och av de pol.mag-studerande som resonerar om 
demokratisk kompetens är nu förmågan till kritiskt tänkande lika viktig 
som kunskap i sakfrågor. En annan förändring är att de yngre 
lärarstuderande här resonerar om ett kritiskt förhållningssätt, vilket de i 
första intervjuomgången inte alls nämnt. Kunskaper i sakfrågor är för dem 
fortfarande viktigt. 
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Både lärar- och pol.mag-studerande säger sig själva blivit mer kritiska, fått 
ett annat förhållningssätt, fått sig tankeställare och så vidare. Ett kritiskt 
förhållningssätt som villkor för demokrati kommer tydligast till uttryck hos 
yngre lärarstuderande. 
 

Engagemang 

Människors engagemang ses som en drivkraft för demokrati. I första 
intervjuomgången är det främst lärarstuderande som talar om det, men i 
andra intervjuomgången resonerar samtliga pol.mag- och yngre 
lärarstuderande om engagemang som ett villkor för demokrati. Det visar sig 
ha skett en skärpning av ”måttet” på engagemang. Det räcker inte med att 
pliktskyldigast engagera sig utan det skall också finnas en vilja till 
engagemang.  
 
Engagemang kan ta sig olika uttryck och det finns en klar skillnad mellan 
lärar- och pol.mag-studerandes resonemang. De lärarstuderande talar 
främst om ett partipolitiskt engagemang och det finns de som är eller har 
varit partipolitiskt engagerade. Däremot finns i lärargruppen inget märkbart 
engagemang i enskilda sakfrågor. Förhållandet är det omvända när det 
gäller pol.mag-studerande. De har varit och är engagerade i olika sakfrågor, 
men kan däremot inte tänka sig ett partipolitiskt engagemang.   
 
I detta tema visar sig också en skillnad i hur man ser på möjligheter och 
svårigheter att som medborgare engagera sig i samhällsfrågor. De 
lärarstuderande resonerar om betydelsen av att engagera sig, men säger 
samtidigt, med undantag av de partipolitiskt aktiva, att de själva inte gör 
det. De försöker också förklara och urskulda sig för sin brist på 
engagemang. Kanske ligger här en föreställning om att blivande 
samhällskunskapslärare bör engagera sig i samhällsfrågor. Ursäkterna går 
främst ut på att man inte hinner, att det är så mycket man skall göra och till 
sist väljer man att prioritera ”sitt eget”. De pol.mag-studerande säger sig 
vara eller har varit engagerade i vissa sakfrågor och bland dem förekommer 
inga uttalanden om eller ursäkter för eventuellt uteblivet engagemang. 
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Man talar om en lägsta nivå av engagemang, vilket innebär att 
medborgarna skall använda sin rösträtt i allmänna val. Det ses som en plikt, 
en skyldighet och ett ansvar att rösta. Även om man inte kan bestämma sig 
för ett parti skall man använda sin rösträtt och rösta blankt. Att rösta anses i 
sig vara en aktiv handling och därmed visar man som medborgare sitt 
missnöje. Denna uppfattning återkommer bland de studerande i den andra 
intervjuomgången och det avslöjar en lucka i deras kunskaper om att 
blankröster inte räknas. De betraktas som ogiltiga och någon förändring av 
redovisningssystemet är inte planerat (år 2004). I andra intervjuomgången 
är det främst de yngre lärarna som resonerar om röstdeltagande.  
 

Samhälleliga villkor 
Det tredje huvudtemat handlar om demokratins samhälleliga villkor och har 
följande underteman: 

• pluralism och öppenhet 
• beslutsfattande 
• socioekonomiska strukturer 
• kommunikation och diskussion 
• politiska institutioner och tjänstemän 

 
I följande avsnitt sammanfattar jag innebörderna i dessa underteman och 
uppmärksammar och kommenterar de fall där det finns olika uppfattningar 
mellan studerandegrupperna. 
 

Pluralism och öppenhet 

För att kanalisera och ta till vara olika intressen skall partier finnas även i 
framtiden, men eftersom partierna uppfattas som stela och inte helt 
ändamålsenliga ser de studerande att personval och sakfrågor kan komma 
att spela en större roll. Detta ses inte enbart som något positivt då man 
menar att personfrågan kan komma att bli viktigare än ideologierna, och att 
nya rörelser, till exempel veganer och feminister, får mer att säga till om. 
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Förutom politiska partier skall massmedia bidra till den pluralism de 
studerande ser som villkor för demokrati. Det skall dessutom finnas en 
öppenhet och en insyn i samhället som möjliggör för medborgarna att ta del 
av handlingar och beslut.  
 
Samtliga grupper resonerar om vikten av att ha oberoende media, men i 
båda intervjuomgångarna är det främst de pol.mag-studerande som talar om 
det. 
 

Beslutsfattande 

Det kan verka självklart att demokrati kräver någon form av 
beslutsfattande. Temat behandlar hur de studerande ser på beslutsfattande, 
hur det skall gå till. Andra teman har visat att medborgarna på olika sätt har 
möjlighet att påverka de beslut som politiker skall fatta. Alla utom de två 
pol.mag-studerande, som själva vill vara med och fatta besluten, säger att 
de skall tas i form av majoritetsbeslut. Besluten skall föregås av 
diskussioner och tas efter kompromisser och med viss hänsyn till 
minoriteter. Även här skymtar ett dilemma när det gäller att ta hänsyn till 
minoriteter och samtidigt driva igenom majoritetsbeslut. I första 
intervjuomgången är det främst de lärarstuderande som resonerar om 
beslutsfattande, medan det i andra omgången är jämnt fördelat mellan 
pol.mag- och lärarstuderande. Resonemanget om hänsynstagande till 
minoriteter är klart störst bland de yngre lärarstuderande i båda 
intervjuomgångarna.  
 
I båda intervjuomgångarna förs resonemang om att demokrati kräver tid 
både ur ett samhälls- och individperspektiv. En ny aspekt som framförs av 
två yngre lärarstuderande i andra intervjuomgången innebär att man inte 
alltid skall eftersträva kompromisslösningar. Ett kompromissande, menar 
de, innebär att man förlorar i effektivitet och att ingen är beredd att ta det 
fulla ansvaret för beslutet. En annan aspekt som tillförs detta tema är att 
medborgarna måste godta spelreglerna. Idén finns representerad i båda 
studerandegrupperna men är särskilt tydlig bland de yngre lärarstuderande.  
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Socioekonomiska strukturer 

Undertemat ”socioekonomiska strukturer” handlar om individens 
basbehov, det vill säga att alla människor skall ha tillgång till mat, bostad 
och vård samt omfattas av en social trygghet. Först därefter är det möjligt 
att få tid och kraft att engagera sig i samhällsfrågor. 
 
Dessutom handlar socioekonomiska strukturer om ekonomin på 
samhällsnivå. Det ses som en fara för demokratin om makten koncentreras 
till dem som har kapital. Exempelvis menar man att det är fel att 
näringslivet, som inte företräder folket, kan sätta press på riksdag och 
regering och kräva vissa privilegier. Det anses också ligga en fara i att 
Sverige blir beroende av utländska ekonomiska intressen.  
 
Socioekonomiska strukturer hör till de teman som i första 
intervjuomgången behandlas av ganska få studerande men där det finns en 
tydlig skillnad mellan vad lärar- och pol.mag-studerande resonerar om. De 
lärarstuderande talar främst om människors behov av en bastrygghet för 
individen och de pol.mag-studerande resonerar om de ekonomiska 
strukturerna. Även om antalet studerande som behandlar temat i andra 
intervjuomgången är färre än i första omgången, så finns samma skillnad i 
deras resonemang. 
 

Kommunikation och diskussion 

Kommunikation och diskussion mellan människor är enligt de studerande 
ett villkor för demokrati. Diskussioner kan bidra till en ökad förståelse och 
tolerans för andras uppfattningar. De kan också leda till ökad kunskap i en 
fråga. Debatter och samtal förs i massmedia, men de studerande efterlyser 
även mötesplatser där människor ges möjlighet att samtala ansikte mot 
ansikte.  
 
I första intervjuomgången är det främst lärarstuderande som resonerar om 
detta tema. Vid andra intervjutillfället berörs temat av fler studerande och 
det har skett en förskjutning av innehållet. Nu resonerar både yngre lärar- 
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och pol.mag-studerande om ”förståelse och tolerans”, men de nämner inte 
”kunskap i en fråga”.  
 

Politiska institutioner och tjänstemän 

De studerande anser att politiska institutioner och tjänstemän måste finnas 
för att demokratin skall fungera. Den påtagliga skillnaden är att 
lärarstuderande resonerar om den byråkrati som politiska institutioner 
medför, medan ingen pol.mag-studerande nämner det. Svårigheten för 
medborgaren att hitta vägen genom byråkratin menar de lärarstuderande 
kan leda till ”aktioner från gatan” – det vill säga att medborgarna tröttnar 
på att försöka gå den formella vägen. Även denna skillnad mellan 
studerandegrupperna kan möjligen hänföras till deras kommande yrke. 
Pol.mag-studerande kommer att arbeta som tjänstemän i politiska 
institutioner – det vill säga med det som de lärarstuderande uppfattar som 
byråkrati, och som de vill hjälpa elever att förstå och lära sig att hantera.  
 
I andra intervjuomgången visas fortfarande stor tilltro till politiska 
institutioner och tjänstemän, men tjänstemännens roll när det gäller att 
tolka politiska beslut och genomföra dem diskuteras mer. Här finns 
föreställningar om att tjänstemännen är ”demokratins tjänare” – det vill 
säga att de verkställer beslut som fattats av politiker – men också att 
tjänstemännen har ett mycket stort reellt inflytande på de beslut som 
politiker fattar. Dessa skillnader har behandlats i den fenomenografiska 
analysen.  
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7. Avslutande diskussion 
I de tidigare kapitlen har jag beskrivit lärar- och pol.mag-studerandes syn 
på demokrati och demokratins villkor samt hur deras uppfattningar 
förändras mellan första och andra intervjuomgången. Utgångspunkter för 
min studie har varit att de studerandes uppfattningar av demokrati formas 
av det samhälle de lever i, de demokratiteorier de studerar och den 
undervisning de deltar i. Avslutningsvis vill jag nu diskutera mina resultat i 
förhållande till dessa utgångspunkter och vilka tänkbara konsekvenser 
resultaten kan få för demokratiundervisning vid universitet och 
gymnasieskolor. 
 
Först diskuterar jag hur de demokratiuppfattningar den fenomenografiska 
analysen visar kan förstås utifrån Habermas begrepp ”livsvärld”, 
”systemvärld” och ”kommunikativt handlande” samt utifrån Deweys 
demokratiteori. Därefter jämför och diskuterar jag de kriterier för 
demokrati som Dahl behandlar i sin demokratiteori med de villkor för 
demokrati som de studerande resonerar om i den tematiska analysen. 
Slutligen diskuterar jag tänkbara didaktiska konsekvenser som resultaten i 
min studie kan få för demokratiundervisning vid universitet och 
gymnasieskola.  
 

Demokratiuppfattningar 
Den fenomenografiska analysen visar att demokrati för de studerande i 
någon mening innebär en möjlighet att påverka. I kategori 1b och 2b finns 
de som inte är nöjda med sina möjligheter att ”påverka” respektive 
”påverka och känna delaktighet” i de politiska beslutsprocesserna. 
Studerande i kategori 3 underkänner den representativa demokratin och 
önskar ha en påverkansmöjlighet i den bemärkelsen att själva få vara med 
och fatta de beslut som berör dem.  
 
Studerande använder uttryck som, ”det spelar ingen roll vad man röstar på 
för man känner sig så liten”, ”det är väldigt svårt att påverka 
beslutsfattare”, ”det spelar ingen roll vad jag tycker – det blir ändå inte som 
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jag vill”, ”beslut skall inte tas över huvudet på folk”, ”ekonomin betyder 
mer” och att näringslivstopparnas möjlighet att påverka politiska beslut är 
”ett stort hinder för att demokratin skall fungera till fullo”.37  
 
Kan den känsla av maktlöshet och uppgivenhet, som de studerande ger 
uttryck för, förstås utifrån Habermas system- och livsvärldsmodell? Den 
maktlöshet de studerande erfar inför politiska beslut som påverkar deras 
livssituation verkar bero på upplevelsen av att beslutsfattare inte 
uppmärksammar eller tar hänsyn till deras åsikter och att ekonomiska 
krafter får större betydelse för beslutet. De medier som enligt Habermas 
används i systemvärlden – där besluten är opersonliga och resultatinriktade 
– är ekonomi och makt. De studerandes uttalanden skulle kunna tolkas som 
att de känner att de beslutande (i detta fall politikerna) anser sig i allmänna 
val ha fått en makt som innebär att de under tiden mellan valen inte 
behöver kommunicera med väljarna och inte förklara beslut. Det är främst 
studerande i kategori 2b som opponerar sig mot detta och menar att det 
måste finnas en ömsesidig kommunikation mellan väljare och valda. 

Politiker måste lyssna på sina väljare och politiker skall, efter det att beslut 
tagits, förklara varför beslutet togs. Det är viktigt att väljare och valda 
ömsesidigt lyssnar till och försöker förstå varandras argument. Detta kan 
tolkas som att de studerande ger uttryck för att livsvärldens medier – det 
kommunikativa handlandet – även skall kunna användas på en högre nivå 
(systemvärlden). 
 
Känslan av uppgivenhet blir också tydlig i de lärarstuderandes resonemang 
om möjligheterna att påverka beslut som rör deras egen utbildning. De som 
talar om detta menar att det borde gå att genom diskussioner påverka beslut 
om exempelvis kursuppläggning och undervisning, men de upptäcker att 
det är ekonomi och ”beslut uppifrån” (institutioner, högskoleverket) som är 
styrande. Det kommunikativa handlandet, där människor genom att 
resonera och lyssna till varandra försöker uppnå en gemensam förståelse, 
anser de inte fungerar i frågor som rör deras utbildning. Detta får till 
resultat att de ger upp sina försök att påverka och i stället koncentrerar sig 

                                           
37 Citaten är hämtade från avsnittet med den fenomanografiska analysen. 
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på att ”läsa det man skall, för man har ett mål i sikte” (ÄL 20:1). Även om 
ekonomiska ramar och regeringsbeslut styr lärarutbildningen borde 
möjligheten finnas, att på lokal nivå förklara för de studerande ”nödvändiga 
beslut” och ge plats för diskussioner, som kan leda till förståelse och även 
förändringar. På så vis blir det möjligt för de studerande att känna en större 
delaktighet i utbildningen. Visserligen sker kursutvärderingar men, som en 
studerande påpekar, det sker efter avslutad kurs och den har ingen inverkan 
på den kurs han deltar i. En studerande säger sig ha sökt upp den ansvarige 
för lärarutbildningen för att protestera mot ett beslut och fick då en 
förklaring som innebar att han fick förståelse för problemet.  
 
Att regeringen ger universitet och högskolor i uppdrag att utbilda ett visst 
antal lärare av olika kategorier och till det knyter ekonomiska resurser är 
exempel på opersonliga och resultatinriktade beslut, vilka styrs av 
systemvärldens rationalitet. Fram till 1970-talet var det möjligt för blivande 
gymnasielärare att i sin utbildning fritt välja och kombinera ämnen som 
han/hon var intresserad av att undervisa i. Denna grad av frihet och 
möjlighet att själv påverka sin situation finns inte längre. Eftersom i princip 
samtliga ungdomar genomgår gymnasieskolan finns nu en annan 
organisation och styrning av lärarutbildningen. För att studerande skall 
välja att utbilda sig till lärare krävs dock att utbildningen till viss del 
uppfattas som bra och angelägen. Liksom i fallet med den tidigare nämnda 
”Sputnikeffekten” (se s. 57), handlar det om att systemvärlden är beroende 
av livsvärldens lojalitet.   
 
Studerande i kategori 3, de som själva vill vara med och fatta alla beslut 
som de berörs av, gör motstånd mot hur beslut fattas på olika politiska 
nivåer. Motståndet kan även ta sig olagliga uttryck. Det framförs ingen 
direkt önskan om att använda olagliga medel, men det sägs att det kan 
komma att bli nödvändigt att använda sig av sådana. Detta motstånd kan 
jämföras med Habermas idé om att medborgare som tröttnat på att försöka 
påverka beslut genom att rösta på traditionella partier, alltmer kommer att 
engagera sig i proteströrelser – påverkansförsök kommer direkt från gatan. 
De studerande i kategori 3 menar dock att proteströrelser som de engagerat 
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sig i inte haft önskad effekt. De upplever att beslutsfattare/politiker inte 
lyssnar på dem och därför är de beredda att också tillgripa olagliga medel i 
syfte att påverka beslut. Motståndet mot systemvärldens rationalitet visar 
sig mycket tydligt i kategori 3. 
 
Studien visar på demokratiuppfattningar – representerade i kategorierna 1-3 
– som innebär en allt starkare önskan att kunna påverka och känna 
delaktighet i den politiska beslutsprocessen. Här vill jag knyta an till den 
tyske historikern Reinhart Koselleck, som menar att ett begrepp som 
demokrati kan behålla sin innebörd under långa tider, men det kan också 
förändras och få nya innebörder (Koselleck, 1985, s. 82). Ett begrepp kan 
ge uttryck för historiska erfarenheter, men också öppna för vad han kallar 
nya förväntningshorisonter (Koselleck, 1985, s. 285). Våra erfarenheter 
påverkar våra förväntningar. Kan det möjligen vara så att ungdomars 
förväntanshorisont vad gäller demokrati har flyttats fram? Under 1900-talet 
har demokratin i Sverige genomgått förändringar i den betydelsen att 
medborgarna fått större möjlighet att delta i och påverka politiska beslut.  
Den graderade rösträtten, där rösterna viktades efter respektive väljares 
inkomst, ersattes av en allmän och lika rösträtt för män 1909 och för 
kvinnor 1921. Nu finns även en möjlighet att under tiden mellan allmänna 
val, i form av folkomröstningar, påverka valda politiker. Med hjälp av 
dagens teknik har det också blivit möjligt att följa och sätta sig in i 
samhällsfrågor samt att relativt enkelt kontakta enskilda politiker och 
framföra sina synpunkter direkt till dem. Människors möjlighet att delta i 
demokratin har successivt ökat och dessa erfarenheter har sannolikt stegrat 
våra förväntningar på demokratiskt deltagande. Att rösta blir en vana och 
något som de studerande tar för givet. Därigenom har det ursprungliga 
engagemanget försvunnit, men det uppstår igen om man börjar förvänta sig 
något mer, exempelvis att få känna deltagande i den politiska 
beslutsprocessen. Sammantaget kan de studerande i min studie möjligen ge 
uttryck för uppfattningar som innebär en framflyttad förväntanshorisont 
vad gäller möjligheter att påverka sin livssituation.  
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I den demokratiuppfattning som kommer till uttryck i kategori 2 finns 
tankar om att öka känslan av delaktighet och att demokratin genomsyrar 
allt man gör, att det är ”någonting som är överallt” (ÄL 19:1), att det 
handlar om att ta hänsyn till varandra ”för vi måste ju leva i ett samhälle” 
(ÄL 24:1). Sådana resonemang har likheter med Deweys demokratiteori, 
vilken innebär att demokrati inte enbart är en beslutsform utan även en 
livsform där människor känner sig delaktiga i en gemenskap som de 
tillsammans bygger. Tanken om det gemensamma samhällsbyggandet är 
dock inte lika tydlig hos de studerande som hos Dewey. Han menade att 
den enskilda individen med sin utbildning bidrar till och tar ansvar för 
samhällsutvecklingen. Lärarstuderande talar mest om vikten av att 
medborgare tillägnar sig kunskaper som gör att de klarar sig i samhället – 
det vill säga blivande lärare ser främst som sin uppgift att hjälpa den 
enskilde individen till kunskaper som gör det möjligt för henne/honom att 
klara sig i dagens svenska samhälle. Denna tanke finns i gymnasieskolans 
styrdokument, men där finns också tillägget att eleven skall ges ökade 
möjligheter att aktivt delta i och kunna hantera förändringar i samhället (se 
kap. 1). 
 
Var befinner sig de studerande i relation till Habermas’ system- och 
livsvärldsmodell och Deweys demokratiteori? Möjligen kan man säga att 
de har en fot i vardera system- och livsvärlden, att de kan ”se” båda 
världarna, men att de inte använder begreppen. Möjligen kan man också 
säga att de deltar i – eller ser sig som potentiella deltagare i – den slags 
kommunikation mellan människa och samhälle som Dewey talar om. 
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Dahls kriterier i förhållande till vad de studerande 
anser vara villkor för demokrati 
I teorikapitlet behandlas de kriterier som Dahl menar måste vara uppfyllda 
för att en stat skall kunna kallas demokratisk. De studerande läser Dahls 
demokratiteori i B-kursen (se kap. 4 avsnittet om ”Innehållet i de 
statsvetenskapliga kurserna”). Jag diskuterar här dessa kriterier i 
förhållande till de villkor för demokrati som de studerande ger uttryck för 
och som finns redovisade i den tematiska analysen.   
 
Det första kriterium Dahl ställer upp är att alla medborgare skall ha 
adekvata och lika möjlighet att delta i beslutsprocessen (effektivt 
deltagande). Det innebär att medborgarna skall kunna påverka processen 
fram till beslut. Samtliga studerande resonerar under temat ”demokratins 
värden” om mänskliga fri- och rättigheter. De är mycket tydliga när det 
gäller principen om att alla människor skall ha lika möjlighet att framföra 
sina åsikter och därigenom kunna påverka beslut. De säger också att 
möjligheten för medborgare att påverka beslutsprocessen i realiteten är 
olika, men att det inte beror på procedurerna eller formerna för deltagande 
utan på den enskilde personens förmåga att uttrycka sig muntligt, i skrift 
eller på annat sätt framföra sina synpunkter. I temat ”individuella villkor” 
framkommer också att även om de formella möjligheterna att delta i 
beslutsprocessen finns, så krävs ett engagemang av medborgaren. Lägsta 
nivå på engagemang menar de (framför allt lärarstuderande) är att utnyttja 
sin rösträtt. 
 
Dahls andra kriterium handlar om att alla medborgare vid det slutliga 
beslutsfattandet skall ha lika möjlighet att uttrycka sitt val och att detta val 
skall tillmätas samma betydelse som de övrigas. Denna princip verkar de 
studerande ta för given. Även om några nämner ”en man en röst” så 
resonerar de inte främst om jämlik rösträtt, utan om betydelsen av att 
medborgarna använder sin rösträtt (i temat ”individuella villkor”). Efter 
studier av bland annat Dahls demokratiteori nämner en studerande 
”principen om politisk jämlikhet”, men han utvecklar inte tankegången.  
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Det tredje kriteriet handlar om politisk förståelse, det vill säga att 
medborgarna skall ha samma möjlighet att sätta sig in i de politiska 
frågorna. Förståelsen menar Dahl kan bli olika, men den proceduriella 
möjligheten skall vara lika. I temat ”samhälleliga villkor” framkommer 
åsikter som innebär att det måste finnas en pluralism och en öppenhet i 
samhället som gör det möjligt för medborgarna sätta sig in i de politiska 
frågorna. De studerande resonerar således om principen, men också om hur 
den kan ta sig uttryck. De visar en klar irritation över människor som 
uppenbarligen inte sätter sig in i frågor, som de i val har att ta ställning till. 
I temat ”individuella villkor” framkommer önskemål om att medborgarna 
har en viss utbildning. Samhället skall göra den möjlig, men det är 
individens eget ansvar att tillägna sig den. Det överensstämmer med Dahls 
idé om att folket, åtminstone till viss grad, måste vara upplyst för att ha 
möjlighet att sätta sig in i politiska frågor.  
 
Bland de villkor för demokrati, som de studerande resonerar om, finns 
ingen motsvarighet till Dahls fjärde kriterium, det som handlar om att 
medborgarna skall ha kontroll över den politiska agendan.  
 
Det femte kriteriet innebär att alla vuxna medlemmar, som är underkastade 
sammanslutningens bindande beslut, skall inkluderas i den politiska 
beslutsprocessen. Det är de studerande i kategori 3 som ger uttryck för att 
det är ett av de mest grundläggande villkoren för demokrati, eftersom de 
studerande i denna kategori önskar kunna påverka alla beslut de omfattas 
av.  
 
De kriterier som de studerande resonerar kring handlar främst om 
öppenheten i samhället, rättigheten att framföra sina åsikter och 
möjligheten att delta i beslutsprocesser. En bidragande orsak till att just 
dessa principer uppmärksammas kan möjligen vara att de studerande 
upplever dem som hotade.   
 
I andra intervjuomgången samt i intervjuerna med de äldre lärarstuderande, 
resonerar de studerande om att de med hjälp av Dahls teori kan se att 
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demokrati är något att sträva efter, något som ännu inte uppnåtts. De säger 
att man kan ha nått olika långt på vägen mot demokrati. Detta, menar jag, 
innebär att deras syn på demokrati blivit mer nyanserad. Utbildningen har 
uppenbart berört dem. Vid flera tillfällen nämns nu ”Dahls kriterier” som 
villkor för demokrati. Någon förklaring till eller resonemang om dessa 
kriterier förekommer dock inte. Det skulle kunna tyda på att de inte vill 
”rabbla det de lärt sig under kursen”, men det är också tänkbart att de 
studerande inte riktigt integrerat denna kunskap med sin egen 
demokratiuppfattning. Sannolikt kommer de lärarstuderande att använda 
Dahls teori i sin framtida undervisning och i diskussioner med elever. 
Troligen skulle en högre grad av konkretisering och ytterligare bearbetning 
av hans idéer under utbildningen vara en bra grund att stå på. 
 

Didaktiska konsekvenser 
Vilka tänkbara didaktiska konsekvenser kan då resultaten av min 
undersökning få? Med fenomenografin som utgångspunkt innebär lärande 
att erfara nya aspekter av ”något”. I demokratiundervisning måste läraren 
således vara medveten om att det finns olika sätt att uppfatta demokrati och 
han/hon måste också göra det möjligt för de studerande/eleverna att erfara 
dessa olikheter. Om lärare endast väljer innehåll som är i samklang med 
deras egen uppfattning av demokrati kan innebörder och aspekter av 
demokrati riskera att förbli obearbetade. 
 
Om demokrati hos en lärare uppfattas som i kategori 2 och 3 är det troligt 
att undervisningen inriktas på en förmåga hos den enskilda individen att 
överväga olika ståndpunkter och att delta i ett medvetet samhällsbygge. Om 
demokrati uppfattas som i kategori 1 behövs i stället kunskaper som gör att 
individen på ett klokt sätt kan välja representanter och utvärdera deras 
insatser.  
 
En känd metod i undervisningssammanhang är att ställa kontrasterande 
uppfattningar mot varandra. Demokratiundervisningen vid universitet och 
gymnasieskola skulle kunna ta som utgångspunkt det variationsrum av 
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demokratiuppfattningar som visas i tabell 7. De studerandes uppfattningar 
finns här representerade i kategorierna 1-3 och ett statsvetenskapligt 
perspektiv har sammanfattats i ansvars-, deltagar- och radikaldemokratiska 
synsätt.  
 
       Tabell 7. Förhållandet mellan de studerandes demokratiuppfattningar och  
       statsvetenskapliga synsätt på demokrati. 
 

 Uppfattningar 
enligt kat. 1 

Uppfattningar 
enligt kat. 2 

Uppfattningar 
enligt kat. 3 

Ansvarsdemokrati X   
Deltagardemokrati  X  
Radikaldemokrati   X 

 
 
Den kritiska aspekten i detta variationsrum är förhållandet mellan väljare 
och valda. Det ansvarsdemokratiska synsättet maximerar skillnaden mellan 
väljare och valda. Det deltagardemokratiska synsättet maximerar 
interaktionen mellan väljare och valda och det radikaldemokratiska 
synsättet minimerar eller upphäver skillnaden mellan väljare och valda. Om 
vi relaterar dessa synsätt till de kategorier av uppfattningar som 
framkommit i studien framträder ett mönster där kategori 1, som framhåller 
institutionella och formella former för att uttrycka åsikter och därmed 
påverka de politiska beslutsprocesserna, har en parallell i 
ansvarsdemokrati. Kategori 2, som förutsätter de institutionella former för 
deltagande som finns i kategori 1, med tillägget att demokrati också 
innebär att känna delaktighet i de politiska beslutsprocesserna, har en 
parallell i deltagardemokrati. Slutligen har vi kategori 3, vilken 
kännetecknas av att varje individ direkt skall kunna påverka de beslut som 
rör individens livssituation. Den har en parallell i ett radikaldemokratiskt 
synsätt. 
 
En lärares uppgift kan vara att konfrontera de studerande/eleverna med 
olika sätt att se på demokrati och göra det möjligt för dem att ta del av 
varandras uppfattningar. Diskussionerna bör föras i ett klimat som utmärks 
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av att man lyssnar på varandras argument och strävar efter att försöka 
förstå olika synsätt. Enligt de studerande som deltog i studien bidrog 
diskussioner till att vidga deras kunskaper om och förståelse för 
demokratins innebörder.   
 
Resultatet av den fenomenografiska analysen (se s. 139) visar att de flesta 
lärarstuderande finns i kategorierna 1a, 1b och 2a. Där är man mer inriktad 
på att genom institutionella former kunna påverka den politiska 
beslutsprocessen, än vad man är i kategori 2b och 3. Resultaten från den 
tematiska analysen stöder detta resultat. Det visar att lärarstuderande i en 
större utsträckning än pol.mag-studerande uttrycker en vilja att bevara och 
försvara den svenska demokratin. De har en stor tilltro till den, trots att de 
kan se den hotad i form av lågt valdeltagande och antidemokratiska 
organisationer. Särskilt i följande avseenden skiljer sig deras föreställningar 
påtagligt från de pol.mag-studerandes, vilket stärker bilden av 
lärarstuderande som försvarare och bevarare av den svenska demokratin: 
 

• Lärarstuderande menar att medborgarnas engagemang främst bör 
kanaliseras genom arbete i politiska partier. Bland de lärarstuderande 
finns de som varit eller är partipolitiskt aktiva. (Pol.mag-studerande 
menar att politiska partier måste finnas, men de kan inte tänka sig att 
engagera sig i sådana). 

• Lärarstuderande ser ett ökat intresse och engagemang för sakfrågor 
som något i huvudsak negativt för demokratin. (Pol.mag-studerande 
ser engagemang i sakfrågor som något positivt). 

• I vissa fall kan lärarstuderande se ett engagemang i sakfrågor som 
önskvärt. De själva har dock inte engagerat sig i sakfrågor, trots att 
de ibland säger att de borde ha gjort det, inte minst i egenskap av 
blivande samhällskunskapslärare. De verkar ha svårt att tänka sig 
”att stå på barrikaderna”. (Pol.mag-studerande är eller har varit 
engagerade i sakfrågor och här finns de som även kan tänka sig att 
tillgripa olagliga metoder). 

• Lärarstuderande upplever byråkratin i samhället som krånglig och 
ser som sin uppgift att hjälpa sina blivande elever att skaffa sig 
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kunskaper för att klara denna byråkrati. (Pol.mag-studerande nämner 
inte byråkratin). 

• Lärarstuderande ser tjänstemännen i den svenska förvaltningen som 
”demokratins tjänare” – de som verkställer politiskt fattade beslut. 
(Pol.mag-studerande menar att tjänstemännen har stor makt genom 
sitt utredande, tolkande  och verkställande arbete). 

• Lärarstuderande framhåller vikten av att rösta i allmänna val. Om 
man inte kan bestämma sig för ett parti skall man rösta blankt. 
(Pol.mag-studerande nämner inte detta lika ofta). 

 
Vad kan dessa föreställningar få för konsekvenser för 
demokratiundervisningen? Om man uppfattar demokrati som en 
styrelseform och betraktar den svenska modellen som eftersträvansvärd, 
med partier, allmänna val, riksdag och så vidare (kategori 1), kan ett 
sjunkande partiengagemang och en mindre benägenhet att rösta i allmänna 
val ses som en utmaning mot demokratin. Om man däremot uppfattar 
demokrati som olika idéer om människors deltagande och möjlighet att 
påverka (kategori 2 och 3), kan enfrågerörelser och ungdomars 
otraditionella engagemang i politiska frågor ses som en utmaning för 
demokratin. Det senare skulle då kunna tolkas som ett sätt att utmana det 
gamla, etablerade partisystemet och det skulle i den meningen vara något 
positivt för demokratin. Men då ställs läraren inför ett dilemma när han/hon 
på ett övertygande sätt skall hantera dessa frågor genom att visa att det kan 
vara en utmaning för demokratin, och samtidigt ansvara för att inte 
underminera det existerande systemet. 
   
De lärarstuderande ser inte lärare som tjänstemän. Man talar uteslutande 
om ”tjänstemän i förvaltningen”. Trots detta – att de inte ser sig själva som 
blivande tjänstemän – ger lärarstuderande på olika sätt uttryck för att lärare 
har ett uppdrag som innebär att aktivt försvara demokratin och att bidra till 
att individen skaffar sig ”demokratisk kompetens”. Det innebär att lärare, i 
likhet med andra tjänstemän, har att tolka och genomföra politiska beslut. 
För gymnasielärare betyder det tolkning av den politiska vilja som kommer 
till uttryck i skolans styrdokument. Den makt över undervisningens 
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innehåll och form dessa styrdokument ger lärare, verkar de lärarstuderande 
inte ha insett. 
 
Studien visade vidare att samtliga pol.mag- och yngre lärarstuderande med 
ytinriktat studiemönster återfanns i kategorierna 1 och 2. Alla utom en med 
djupinriktat studiemönster återfanns i kategorierna 2 och 3. Kan det 
möjligen vara så att studerande med djupinriktat studiemönster, det vill 
säga de som vill försöka förstå och bygga vidare på sina tidigare kunskaper 
och erfarenheter och har ett mer kritiskt förhållningssätt, är mindre 
mottagliga för systemvärldens rationalitet? Genom att de önskar känna en 
större delaktighet i de politiska beslutsprocesserna och till och med själva 
vill delta i besluten, ger de uttryck för att de finner det otillfredsställande att 
politiska beslut främst tas utifrån ekonomiska och administrativa motiv. De 
med ytinriktat studiemönster, som är mindre intresserade av att skaffa sig 
en djupare förståelse, är dock nöjda med de formella möjligheter till 
påverkan av politiska beslut som finns. De ger inte uttryck för något 
intresse av att gå djupare in i frågeställningar i syfte att mer aktivt påverka 
beslut utan tar systemvärldens rationalitet för givet.  
 
Jag vill inte påstå att det ena är ”bättre” eller ”sämre” än det andra, men jag 
vill rikta uppmärksamheten mot det faktum att gymnasie- och 
universitetslärare genom sina upplägg och sitt genomförande av 
undervisning kan uppmuntra endera yt- eller djupinriktade studiemönster. 
För att uppmuntra djupinriktade studiemönster måste den studerande i 
utbildningen/undervisningen ges en möjlighet att reflektera över 
undervisningsinnehållet. För att kunna göra det krävs tid, vilket bland annat 
medför att kurslitteraturen inte får vara alltför omfattande. Det krävs vidare 
möjlighet till diskussioner, något som i sin tur innebär att 
undervisningsgrupperna inte får vara för stora. Slutligen krävs att 
examinationsuppgifter bör utformas så att de premierar ett kritiskt tänkande 
och analytiskt förhållningssätt (Ramsden 1992).   
 
Förutom de mer allmänna didaktiska konsekvenser för demokrati-
undervisningen som jag ovan diskuterat, utifrån studiens resultat, avslutar 
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jag med att i de följande avsnitten resonera om tänkbara konsekvenser för 
undervisning vid universitet respektive gymnasieskola.    
 

Didaktiska konsekvenser för undervisningen vid universitet  
De lärarstuderande ger uttryck för att de har ett ”demokratiuppdrag”, men 
ser sig ändå inte som tjänstemän. Detta väcker frågan om var i utbildningen 
den kritiska diskussionen förs om lärares uppdrag. Vilka kunskaper skall 
föras vidare och hur skall lärare förhålla sig till dem? Utbildas lärare i syfte 
att upprätthålla systemet – den svenska modellen av demokrati? Spelar det 
någon roll om de samhällskunskapslärare som utexamineras har 
demokratiuppfattningar som motsvaras av kategorierna 1a, 1b och 2a eller 
kategori 2b och 3? Skulle skolan acceptera lärare i kategori 3? 
 
Om vi menar allvar med att den svenska skolan spelar en viktig roll för att 
skapa en vital demokrati med aktiva medborgare, borde intresset för 
innehållet i utbildningen av samhällskunskapslärare vara stort. Det borde 
diskuteras både bland pedagoger och statsvetare. Som tidigare forskning 
visat (se kap. 2) är skolungdomars bristande samhällsengagemang inte 
förenat med någon djup misstro mot det politiska systemet, utan frågan 
gäller vilka uttryck engagemanget tar. Statsvetaren Joakim Ekman (2003) 
pekar på detta förhållande och framhåller vikten av att både statsvetare och 
pedagoger deltar i diskussioner med relevans för reproducerande av 
demokratiska värderingar. 
 
I ett statsvetenskapligt perspektiv ses demokrati som en beslutsprocess och 
då undersökningen gjordes var de statsvetenskapliga kurserna i 
lärarutbildningen inriktade på detta.38 Den form av demokrati som jag 
kallar radikaldemokratisk förefaller inte ha behandlats i lärarutbildningen 
och enligt Teorell (2003) har inte heller empiriska studier av 
demokratiuppfattningar rapporterat förekomsten av denna form.  
 

                                           
38 Sedan intervjuerna gjordes har lärarutbildningen förändrats (se s. 28-29) vilket bland annat inneburit att 
de studerande i högre grad skall kunna relatera ämneskunskaper till läroprocesser och urval av 
ämnesstoff.   
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Har då de statsvetenskapliga kurserna påverkat de studerandes 
föreställningar om demokrati? Ja, de studerande säger att de efter 
genomgångna kurser fått ett mer kritiskt förhållningssätt och att studierna 
av Dahls demokratiteori fått dem ”att tänka till”. De säger att demokrati 
inte längre är svart eller vitt, att demokrati är något att sträva efter och att 
demokrati kan diskuteras i förhållande till de kriterier som Dahl satt upp. 
Det är dock osäkert om de fått någon djupare didaktisk förståelse av Dahls 
kriterier för demokrati, då de har svårt att förklara hur dessa skall kunna 
omsättas i undervisningen. Detta är kanske inte så konstigt eftersom 
kriterierna behöver belysas i konkreta undervisningssituationer där de kan 
leda till diskussioner om hur distinktionen mellan demokrati som idé och 
demokrati som verklighet kan tydliggöras. De studerande säger i 
intervjuerna att de genom diskussioner fått kunskap om och förståelse för 
andras synsätt. Om dessa diskussioner skett under eller efter 
undervisningstillfället framgår inte. Det finns dock studerande som 
uttrycker sin besvikelse över bristen på diskussionstillfällen i utbildningen 
eftersom man hade förväntat sig sådana. Universitet borde, menar jag, 
erbjuda arenor där diskussioner av den här karaktären har sin givna plats. 
Samtal/diskussioner som metod i undervisningen förutsätter dock små 
studerandegrupper, något som försvåras av ekonomiska skäl. Utifrån 
systemvärldens rationalitet kan man tala i termer av att pedagogiska 
argument får ge vika för ekonomiska. 
 
Den demokratiundervisning som de studerande tagit del av fram till andra 
intervjutillfället, menar de har gett dem kunskaper som också innebär att de 
tror sig klara av en diskussion med sådana som har antidemokratiska 
uppfattningar. Flera av de studerande ger till och med uttryck för att 
personer med antidemokratiska uppfattningar skall kunna ”talas tillrätta”. 
Det finns däremot inga resonemang hos dem som liknar Tingstens (1964), 
som klart säger att demokratins medel inte får användas för att avskaffa 
demokratin, eller Ross (1967), som konstaterar att man måste ingripa 
effektivt om det demokratiska samhällslivet hotar att förstöras.  
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Sammanfattningsvis menar jag att det för lärarutbildningen är en utmaning 
att få de studerande att reflektera över sin egen demokratisyn och samtidigt 
bli medvetna om andra sätt att uppfatta demokrati. I utmaningen ingår att i 
undervisningen tydliggöra de värden som är grundläggande för demokratin, 
både för att de studerande i diskussioner skall kunna möta antidemokratiska 
synsätt och för att de skall se demokrati som en livsform, en gemenskap där 
man tillsammans bygger samhället. Som färdiga lärare kommer de 
sannolikt att undervisa om demokrati som både beslutsprocess och 
livsform. Grundläggande demokratiska värden skulle kunna vara en 
gemensam utgångspunkt. 
 

Didaktiska konsekvenser för undervisningen vid 
gymnasieskolor 
I det här avsnittet diskuterar jag tänkbara didaktiska konsekvenser utifrån 
resultatens kategori 1, 2b och 3-uppfattningar. 
 
Vad kan det få för konsekvenser för undervisningen på gymnasieskolor om 
lärare har demokratiuppfattningar som representeras av kategori 1? 
Möjligen innebär det att undervisningen blir en förmedling av kunskaper 
om hur det svenska politiska systemet är organiserat, eventuellt i jämförelse 
med andra länders statsskick. Fokuseringen läggs troligtvis på 
beslutsprocesser. Detta ligger i linje med hur läroböcker i samhällskunskap 
framställer demokrati (se kap. 2), något som förstärker en undervisning där 
demokrati framställs som en beslutsprocess med svenskt statsskick som 
modell. I linje med detta kan man tänka sig att klassrumsdemokrati, 
exempelvis i form av klassråd, till stor del handlar om regler och 
procedurer.   
 
Enligt gymnasieskolans styrdokument syftar undervisningen bland annat 
till att ge eleverna förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhället (se 
kap. 1). Tidigare forskning (se kap. 2) har visat att den kunskap som 
amerikanska gymnasieungdomar tillägnade sig om styrelseskick, 
lagstiftning och politik inte hade någon större inverkan på deras 
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värderingar och attityder till medborgare och samhälle och inte heller på 
deras politiska deltagande. Demokratiundervisningen, menar jag, bör 
uppmärksamma former som möjliggör de studerandes känsla av delaktighet 
i politiska processer – inklusive klassrumsdemokratin. En rapport från 2004 
visar att elevdemokratin i form av stabilt fungerande klassråd under senare 
år har minskat på högstadiet i svenska skolor (Blossing, 2004). En av 
förklaringarna kan vara att regleringen av klassråd har tagits bort och att 
ansvaret för hur klassråd skall formas nu ligger på kommunerna och de 
enskilda skolorna (Blossing & Ekholm, 2005). Om man därtill lägger att 
den demokratifostran som tidigare skedde i föreningslivet nu minskat (se s. 
14), menar jag att demokratiundervisning i form av klassråd borde 
aktualiseras och omfatta både mötesformer, beslutsprocesser och ett 
konkret innehåll. 
  
Hur skulle då lärare med den demokratiuppfattning som tillhör kategori 2b 
forma undervisningen i syfte att möjliggöra för elever att känna delaktighet 
i klassrumsdemokratiska former och längre fram i de beslutsprocesser som 
påverkar det samhälle de lever i? Min studie visar att de blivande lärarna 
under sin utbildning utvecklade ett mer kritisk förhållningssätt och att de i 
diskussioner fick ökande kunskaper om sakfrågor och förståelse för 
studiekamraters uppfattningar. Därtill ansåg de att de blivit medvetna om 
att den egna lösningen inte alltid är den bästa. Frågan om vad som bidrog 
till denna förändring har jag inte explicit studerat, men erfarenheter från 
kurserna i statsvetenskap var knappast oväsentliga. Det som utmärker 
uppfattningarna i kategori 2b är att ungdomars engagemang i sakfrågor ses 
som något positivt och att det finns andra former för påverkan i samhället 
än engagemang i traditionella partier. 
 
Möjligen kommer undervisningen av lärare som står för en 
demokratiuppfattning motsvarande kategori 2b att mer fokusera på 
demokrati som livsform, än på demokrati som beslutsprocess och då utgå 
från demokratiska värden. Studerande i samtliga kategorier resonerade i 
termer av att demokrati förutsätter vissa grundläggande värden, till 
exempel alla människors lika värde, vikten av att varje människa blir sedd 
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och lyssnad till, att minoriteter inte negligeras och att individen har rätt att 
få sina basbehov tillfredsställda för att därefter kunna delta i demokratin. 
En undervisning som utgår från demokratiska värden kan därefter på olika 
sätt konkretiseras och behöver inte enbart fokusera på formerna för svenskt 
statsskick. Den kan också handla om problem som rör elevers 
vardagstillvaro. Det kan vara fråga om att kunna påverka skolmåltidernas 
sammansättning eller att planera lokaler där ungdomar kan utöva olika 
fritidsaktiviteter. En sådan ansats i undervisningen, som utgår från 
demokratiska värden, ger också lärarna ett verktyg att hantera diskussioner 
som behandlar konkreta händelser där elever får vara med i demokratiska 
beslutsprocesser. En undervisning med utgångspunkt i demokratiska 
värden ligger i linje med de mål som uttrycks i gymnasieskolans 
styrdokument  
 
Vad blir följden av undervisning som leds av lärare som – om de finns – 
omfattar demokratiuppfattningar som kommer till uttryck i kategori 3? 
Kategorin kännetecknas av att de studerande tar avstånd från den demokrati 
som Sverige har, de vill se sammanslutningar i mindre skala där den 
enskilde individen kan vara med och fatta beslut. Kan skolan tillåta att en 
lärare driver en sådan uppfattning?  Jag har svårt att tro det, men svaret är 
beroende av om läraren ställer kontrasterande uppfattningar mot varandra. 
Jag menar att demokratiundervisningen vid universitet och gymnasieskola 
bör behandla även denna form av direkt demokrati, men den bör 
framställas som ett av flera sätt att se på demokrati. 
 
Sammanfattningsvis vill jag påstå att samhällskunskapsundervisningen 
innebär en utmaning för lärare att visa både på möjligheterna och 
dynamiken i demokratin och på dess motsägelsefullhet och komplexitet. 
Resultaten i min undersökning ger uttryck för en ”dilemmakänslighet” som 
bland annat blir tydlig i de studerandes resonemang om demokratiska fri- 
och rättigheter. De flesta som påpekar vikten av yttrande-, åsikts- och 
organisationsfrihet har samtidigt svårt att acceptera antidemokratiska 
organisationer. 
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En av anledningarna till mitt intresse för blivande lärares demokrati-
uppfattningar och deras resonemang om demokrati var att jag fick ta del av 
en händelse där en lärarkandidat försattes i en situation då han inte ansåg 
sig klara av en diskussion där frågan om antidemokratiska yttringar krävde 
konkret handling. Lärarstuderande kan ha en ambition att ta diskussioner 
med representanter för antidemokratiska uppfattningar, men detta innebär 
inte att de kommer att klara det. Nyutbildade lärare, som får sin första tjänst 
på gymnasieskolor där antidemokratiska åsikter är tydliga, kommer att 
sättas på prov. De skall möjliggöra för samtliga elever i klassen att uttrycka 
sina åsikter och delta i diskussioner. Debattklimatet kan bli pressat och 
frågan är om de kan åstadkomma att alla elever deltar i debatten eller om 
vissa elever tystnar, till exempel inför klasskamrater med starka 
antidemokratiska uppfattningar. Här har universitetslärarna en viktig 
uppgift när det gäller att ge blivande lärare en stark teoretisk grund att stå 
på, en grund som är stabil nog för att hantera de dilemman som 
demokratiundervisning kan innebära.    
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Summary 

Introduction 
This thesis analyzes and describes the ways in which students studying to 
be teachers of social sciences39 understand democracy and its conditions. 
On the basis of these descriptions, I also discuss the actual and possible 
forms and contents of teaching democracy both in upper secondary school 
(high school) and in teacher training. 
 
Two incidents have convinced me of the necessity to investigate 
conceptions of democracy. The first incident was when one of my teacher-
students expressed a feeling of lack of knowledge about how to handle 
students who express anti-democratic ideas. The other incident was when a 
teacher-student chose to explain the concept of democracy to an upper 
secondary school class by using an image with empty square boxes and 
connecting arrows. The image was supposed to describe different 
countries’ forms of government. These are just two examples pointing to 
the need to clarify the concept of democracy and create an understanding of 
its essence in the education of teacher-students. If democracy is considered 
foremost as a life form it will shape the education differently than if it is 
considered as a decision-making process. 
 
As a general background to my study it is worth mentioning that several 
research studies have shown that young people have an interest in politics. 
At the same time the percentage who vote in public elections is decreasing, 
even though it is still higher in Sweden than in most other countries. The 
readiness to engage in traditional political parties is decreasing (SOU 
1999:93), but the interest in single-issue movements focusing on factual 
matters is increasing (Petersson, et al., 1998). Nationalistic organizations 
have become more noticeable and successful among young people 
(Skolverket, 2003a). 

                                           
39 Students studying to be teachers of social sciences are referred to in the following as “teacher-
students”. 
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During the last decade the national curriculum of the upper secondary 
school has become goal oriented. The documents state that the education 
should be in line with fundamental democratic values - the values is based 
on (Utbildningsdepartementet, 1994). This implies that teachers should 
select and organize the content of their teaching by using the syllabus of the 
particular course and the general curriculum (Hörnqvist & Lundgren, 
1999). It is interesting to clarify teacher-students’ understanding of 
democracy since their understanding will influence the choice of content in 
their teaching.  
  

Aim 
The aim of this thesis is to analyze and describe the ways in which teacher-
students of social sciences understand democracy and its conditions and to 
investigate if their understanding changes during their university education. 
A further aim is, on the basis of these results, to discuss the actual and 
possible forms and contents of teaching democracy both in upper 
secondary school and in teacher training.   
 

Previous research 
Previous research of different ways of understanding democracy deals with 
democracy in a wide sense, for example how democracy, democratic 
values and democratic citizenship is understood and described by students, 
teacher-students and practising teachers. In this field I have also included 
literature research focusing on how Swedish social science textbooks 
depicts different meanings of democracy. 
 
Some studies from Australia and the US show that students in upper 
secondary school find it difficult to explain their understanding of 
democracy (May, 1980; Sigel, 1979). The word democracy, on the other 
hand, is well known and the students almost instantly replace the word with 
an associated key concept. A Swedish study showed the same results, as 
the responses given by Swedish students in upper secondary school point to 
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an unreflected meaning of the concept of democracy (Dahlgren & 
Wernersson, 1987). A study in the US made it plain that half of the 
students graduate from upper secondary school with superficial knowledge 
about and a superficial interest in civic values. The knowledge of polity, 
law-making powers and politics in the US that the students acquire in upper 
secondary school has not particularly influenced their values and attitudes 
to citizens and society nor their political participation (Patrick, 1988).      
 
Swedish students in upper secondary school depict a perception of 
democracy that corresponds with the current system of democracy in 
Sweden. For example, they have confidence in political institutions, 
citizens’ activities and political debates (Skolverket, 2003b).40   
 
Studies of teacher-students’ perceptions of democracy are very limited. 
However a relatively new study in the US showed that teacher-students of 
social sciences expressed a more or less developed understanding of 
democratic citizenship and that this was mirrored in their teaching 
practices. Those who showed a more refined understanding of democratic 
citizenship expressed a will to influence and change society. They also 
worked on achieving active participation, characterized by openness, from 
the students. Those teacher-students who had not developed any particular 
understanding of democracy had problems in their teaching. Their time and 
effort were spent on trying to teach but the results did not include 
reflections on meanings. They relied on the course literature and its 
description of democracy (Dinkelman, 1999). This is also mentioned in a 
Swedish study by Wikman (2003). 
 
A Canadian study shows how recently certified teachers’ perceptions of 
value issues come to affect their teaching regarding anti-racist influence. 
Their teaching differed depending on if the teachers wanted to add to the 
students’ self-realization, if they focused on interaction between individuals 

                                           
40 The study is part of the IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 
Civic Education Project. 



 254

or if they focused on the interplay between social groups (Boyd & Arnold, 
2000). 
 
Previous research shows that the democracy education in Swedish schools 
is largely influenced by course literature in the field of social sciences 
(Svingby, et al., 1990; Svingby, 1993). These textbooks represent a quite 
uniform image of democracy as a method for decision-making where 
harmony and agreement is apparent. Sweden is described as a role model 
for democracy that other countries compare themselves to (Selander et al., 
1990; Selander, 1998; Bronäs, 2000). There is a discrepancy between the 
policy documents which highlight the values of democracy, and the course 
literature which focuses on democracy as a decision-making process. 
 

Theoretical Points of Departure  
In this chapter I present the perspectives and theories that are fundamental 
to my study. I assume that students live in a context where their 
understandings of democracy are influenced by the society. To recognize 
this I use part of Habermas’ theory of society and Dewey’s theory of 
democracy.  
 
Habermas uses the concepts “life world” and “system” to show the 
difference between people’s daily life, where one assumes a shared 
understanding (life world), and the impersonal world, where decisions are 
made by using power and money (system). It is about relations between 
different levels of society where the system has colonized the life world 
more and more. For people it has meant a feeling of inability to influence, 
and has sometimes resulted in protest movements. One method of moving 
the system closer to the life world and thereby overcoming the feeling of 
alienation is by using communicative action in the system as well 
(Habermas, 1987; 1992a).  
 
Dewey thought of democracy as a life form, a social community between 
people where one could build on experiences from shared activities. To 



 255

develop a democratic society it is necessary for people from different 
groups to communicate and share opinions with each other. Dewey also 
saw education as fundamental for the development of democracy. He 
highlights the dilemma of young people being educated to handle today’s 
situation instead of being taught how to deal with changes in the future 
(Dewey, 1999).  
 

A political science perspective 
People’s perceptions of democracy are also influenced by the education 
they receive. I would therefore like to take up some theories and models of 
democracy that students of political science will meet in their studies. 
When you are aiming to understand democracy it is important to make a 
distinction between democracy as an idea and democracy as reality. 
Räftegård (1998) makes this distinction by using a model showing 
democracy’s two levels of analysis. The idea of democracy is made up of 
principles and models. The principles are superior to the models and hardly 
ever change. Models describe, for instance, institutional orders and links 
between occurrences and phenomena that can make democracy work in 
reality. Democracy as reality consists of formal values and practising 
values. Laws that stipulate how democracy should be practised, for 
example our constitution, or the Education Act, are examples of formal 
values. Practising values show how these rules and laws are actually 
practised. Räftegård argues that it is the practising values that determine the 
degree of democracy in a confederation.   
 
From a political science perspective, democracy is considered foremost as a 
decision process or a form of government. The political scientist Robert 
Dahl argues that democracy describes decision processes that realize the 
principle of political equality. He does not consider any political systems as 
being truly democratic today, but some are on the way to realizing 
democracy. He describes this state as a polyarchy. Dahl makes a clear 
difference between democracy as an idea and democracy as reality. He 
argues that five criteria must be met in order for a state to call itself a 
democracy: 1) effective participation, 2) voting equality at the decisive 
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stage, 3) enlightened understanding, 4) control of the agenda and 5) the 
demos of the state should include all adults subject to the binding collective 
decisions of the association. According to Dahl’s definition it is possible to 
reach different degrees of democracy. By employing Dahl’s criteria as a 
way to reason about democracy as a decision process it is possible to 
illustrate the concept of democracy and give it a more balanced meaning. 
 
There are different ways of regarding democracy as a decision-making 
process. I have mentioned three models where the citizens’ degree of 
participation varies. The first one is a responsible democracy, where the 
citizens in public elections are to choose representatives and hand over the 
decision-making process to those representatives. The second is a 
participation democracy, where the citizens should be able to more actively 
influence decisions, and finally a radical democracy, where the citizens 
should be able to directly participate in the decision-making process.  
 

Didactic perspectives 
The last part of the theory section deals with didactic perspectives. The 
didactic process can be illustrated by a triangle where the three angles 
consist of the content of the teaching, the student and the teacher. 
 
                        Content 
 
 
 
 
      Teacher             Student  
 
This triangle is mainly of interest to me with regard to how the students 
perceive the content of the teaching. The teacher-students that are situated 
in the lower right-hand corner in my study will soon transfer to the lower 
left-hand corner and take the role of teachers. They will soon be 
responsible for shaping the content of the teaching together with their 
students. 
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Common questions asked about education are: What should it contain? 
How should it be performed? Why does one choose a certain content or 
method? Herbart has been seen as contributing to the division of didactics 
into a what and how perspective (Kroksmark, 1989) and this opened the 
way for two disciplines of research: 1) the curriculum-oriented theory that 
questions the content of the education and 2) the teaching methodology that 
tests different ways of approaching a given content (Gundem, 1996; 
Englund, 1998; Fritzén, 1998; Ahlström & Wallin, 2000). Until the 
beginning of the 1990’s the Swedish educational system was largely 
influenced by research in the US. This was apparent in detailed curricula 
issued by the state where the teachers were looked upon as technical 
practitioners of already made decisions (Englund, 1997). 
 
The curriculum theorist John Goodlad (1979) argues that curricula are 
decided on and interpreted at different levels (by politicians, researchers, 
teachers and students) and thereby take on different meanings. Galston and 
Gutmann show examples of different interpretations of democracy. 
Gutmann argues that the education should focus on conscious social 
reproduction (Gutmann, 1999) and Galston argues that knowledge must 
also include the competency needed in a representative democracy: to be 
able to choose representatives in a sound way, to have the opportunity to 
communicate with the representatives and to be able to evaluate their 
practice (Galston, 1991).  
 
Educational methods have been shaped, changed and developed over time, 
in part due to results from research in learning. Sweden has been inspired 
by research in the US that has been focused on finding methods that 
effectively lead to the desired aim – for example instrumental learning. 
This view did not allow for any individual interpretation of the curriculum 
by the teacher (Dahlgren, 1989; Ahlström & Wallin, 2000).  
 
The goal-oriented curriculum Lpf-94 meant a challenge for teachers to 
work on their own understanding of the subject and to include both 
content-oriented and method-oriented questions in their teaching practices. 
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The German educational thinker Wolfgang Klafki has intertwined these 
questions, and argues that education must touch the students’ life situation, 
but also aspire further to enable the students to understand the questions in 
a general context (Klafki, 1997). 
 
The phenomenographic perspective on learning and teaching has its 
foundation in how the content is comprehended, and forms of instruction 
are shaped from that. In a phenomenographic perspective it is the teachers’ 
task to help the students explore new and critical aspects of the content 
(Marton & Booth, 2000). What the students learn and in what manner is 
determined by how the teacher understands his or her subject. The result is 
that students in different classes may attain different knowledge despite an 
identical curriculum and course syllabus (Patrick, 1998). 
 
Phenomenographic studies of conceptions of learning have identified two 
main types of learning conceptions, called surface and deep learning. These 
conceptions have a parallel in Biggs’ concept of surface and deep 
approaches to study, as measured by Biggs’ Study Process Questionnaire. 
(Biggs 1987). Studies indicate that students with different study approaches 
appropriate the content of courses in different ways. 
 

Research questions  
The aim of my study (see p. 252) is to analyze and describe the way in 
which teacher-students of social sciences understand democracy and its 
conditions, and to investigate if their perceptions change during their 
education. From the theoretical background I set the following questions: 
 
1. What variations of conceptions of democracy exist among teacher-

students and political science students, and what conditions of 
democracy are perceived by the students? 

 
2. Are there any qualitative differences in the conceptions of democracy 

and vies of the conditions of democracy among a) teacher-students and 
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students of political science, b) “younger” and “older” teacher-students,41 
and c) students with surface-oriented and deep-oriented approaches to 
study?  

 
3. How can possible changes in the students’ understanding be described 

and understood?  
 

Method 
The purpose of the study is to reach a deeper understanding of teacher-
students’ conceptions of democracy. As a tool I use the phenomenographic 
qualitative research approach, which means that the conceptions of a 
limited number of individuals are investigated. The sample is based on the 
desire to find individuals that represent as large a variety of conceptions as 
possible.  
 
The sample is based on all the students who started the political science 
course at the University of Karlstad in the autumn of 1999 (prospective 
upper secondary school teachers of social science and students of political 
science). The selection was made by using the Study Process Questionnaire 
(SPQ), which measures surface and deep approaches to learning. The five 
individuals that were most extreme in each group were chosen for the 
study. During the year 2000 the investigation was extended with eight 
teacher-students who had already finished their theoretical studies in social 
sciences. These individuals were added to the original selection in order to 
examine whether additional variations in conceptions of democracy 
existed, and to be able to compare older teacher-students with younger 
ones. Some students dropped out and the study came to comprise a total of 
24 students divided in three groups:  
 

• eight younger teacher-students who had two interview sessions. 

                                           
41 “Younger teacher-students” refers to students who are in the beginning of their studies and “older 
teacher-students” refers to those that are at the end of their studies.  In the following they are referred to 
as “older” and “younger” teacher-students.  
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eight students of political science who had two interview sessions. 
• eight older teacher-students who had one interview session. 

 
Each of these groups was made up of four students with deep-oriented 
learning patterns and four with surface-oriented learning patterns. The 
distribution of sexes in the study was fairly equal. During my investigation 
all the participants were taking almost identical courses in political science.  
In a phenomenographic study data is usually collected by doing qualitative 
interviews. I chose this method and excluded other options, such as group 
discussions, where the risk of group members influencing each other was 
considered obvious. Neither did I ask participants to write down their 
conceptions of democracy since this could be perceived by the participants 
as a general test of knowledge and I would also lose the possibility to ask 
the students probing questions. The political science students and the 
younger teacher-students were interviewed before and after their studies in 
democracy and the older teacher-students at a time when they had 
completely finished their theoretical studies. The interviews were semi-
structured with the following main questions: 
 
1) How do you understand democracy regarding 

a) your local environment (your home, studies at the university etc…)? 
b) at a community level?  
c) in Sweden at a national level? 

2) Does democracy imply certain things in society? 
3) Does democracy imply certain things or characteristics of the citizens? 
4) Is democracy in Sweden in danger? (Why? Why not?) 
5) When does democracy function at its best? 
6) I would like you to summarize your understanding of or definition of 

democracy. 
 
In the second interview sessions the following question was added: 
7) Do you consider your understanding of democracy to have changed in 

any way during the last six months (or the last twelve months)? 
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For the younger and the older teacher-students the following question was 
also added in the second interview session: 
8) What would you focus on if you taught upper secondary school students 

democracy in the future? 
 
The interviews were taped and transcribed word for word. The analysis 
which is based on the interviews has been performed according to a 
phenomenographic method (Marton & Booth, 2000 Ch. 6) and a thematic 
content analysis. The part of the study that was analyzed using 
phenomenography deals with conceptions of democracy and the thematic 
content analysis deals with the conditions of democracy. 
 
The reliability of a phenomenographic analysis is often tested using a co-
judge, and this is also the case in my study. An alternative to a co-judge is 
that the researcher describes the different steps in the analysis and 
exemplifies them with the material that the analysis relies on (Kvale, 1997). 
This method has been used in the thematic analysis. 
 

Results 
The students’ conceptions of democracy imply in one sense “a possibility 
to influence”, but qualitative differences do exist. The categories that can 
be distinguished exist along an axis where one extreme represents 
institutionalized ways of expressing opinions. The other extreme assumes a 
feeling of participating in and understanding democracy as an opportunity 
to influence all decisions regarding the individuals’ life situation, a kind of 
direct democracy. The three main categories and their sub-categories in 
short are: 
 
1. Democracy is the right and possibility to express one’s opinions through 
institutionalized forms and spontaneous influencing of public opinion, and 
thus influence political decision-making processes. The institutional part 
and the formal participation in the decision-making process are typical of 
these conceptions. 
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1a. One is satisfied with the opportunities that now exist to influence 
political decision-making processes. 
 
1b. One is not satisfied with the opportunities that now exist to influence 
political decision-making processes and would like to see more possibilities 
of expressing one’s opinions.      
 
2. Democracy is a feeling of participation in political decision-making 
processes. It assumes the institutionalized processes as in category 1 and 
adds the feeling of participating. 
 
2a. One is satisfied with the possibilities that now exist to feel that one is 
participating in the political decision-making process. 
 
2b. One is not satisfied with the current situation and would like to increase 
the feeling of participation in the political decision-making process. 
 
3. Democracy is the individual’s right to influence all decisions that 
involve his or her life situation. It assumes the feeling of participation and a 
type of direct democracy.  
 
When classifying the 40 interviews (in the two series of interviews), the co-
judge reliability for main categories 1, 2 and 3 was 77.5%. For both main 
categories and all sub-categories the co-judge reliability was 70%.  
 
The analysis of the second interview session did not result in any changes 
in the categories, but some students transferred between the different 
categories. Two political science students transferred from categories 2a 
and 2b to category 1a and three transfers were made within category 2. 
Category 2 dominates in both interview sessions and sub-category 2b is the 
largest group. The teacher-students are found in categories 1 and 2 and the 
students of political science are mostly in categories 2 and 3. 
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Regarding the students with a deep learning pattern, all but one student can 
be found within categories 2 and 3, whereas the students with a surface 
learning pattern are found within categories 1 and 2. This tendency was 
strengthened in the second interview session. 
 
Both younger teacher-students and students of political science say that 
they have gained in knowledge regarding democracy through their 
education, and that they have acquired a more critical attitude. They do not 
think that their conceptions of democracy have changed very much. They 
still hold on to their core conceptions of democracy. One exception is a 
political science student who considers that he has changed his perception 
of democracy. 
 
In the thematic analysis of the conditions of democracy, the focus is on the 
content. It deals with the students’ reasoning of what was said about the 
conditions of democracy. Results are showed on a group level. The three 
main themes with their sub-themes are as follows: 
 
The values of democracy 

• democratic freedom and human rights 
• democracy cannot be taken for granted 

 
The individual conditions 

• democratic competency 
• commitment 

 
Societal conditions 

• pluralism and openness 
• decision-making processes  
• socioeconomic structures 
• communication and discussion 
• political institutions and civil servants 
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The values of democracy is the theme that all the students discuss. They 
emphasize the importance of human rights and that democracy cannot be 
taken for granted. Democracy must be protected and developed. There is a 
difference between teacher-students, who say in general terms that 
democracy must be protected, and students of political science, who 
specify the ways in which they want to see democracy develop. Regarding 
the individual conditions, the issue of “knowledge of factual matters” as 
part of democratic concept was highlighted in the first interview session but 
was not so obvious in the second interview session. In the second interview 
the students emphasized the importance of being committed and active. 
The students of political science prefer a commitment in “factual matters”, 
whereas the teacher-students suggest a commitment to political parties. In 
the main theme, societal conditions, it is foremost the themes dealing with 
pluralism, openness, decision-making processes, and communication and 
discussion that are the topics of discussion among the students. In the 
second interview session both groups highlight the fact that communication 
between people results in understanding and tolerance. When it comes to 
decision-making processes, it is foremost the teacher-students that 
emphasize that some consideration must be shown for minorities.  
 

Discussion 
The phenomenographic analysis of the students’ conceptions of democracy 
resulted in three main categories. In the first category the emphasis is on 
institutionalized ways of influencing political decision-making processes. 
The second category focuses on feeling involved in political decision-
making processes and the third focuses on the importance for the individual 
of being able to participate in all decisions that concern his or her life 
situation. It is also clear that some of the students (categories 1b and 2b) are 
not satisfied with their ability to influence political decisions: “it does not 
matter what one thinks”, “when decisions are to be made, I have the feeling 
that financial parameters have a greater influence than the individual”. This 
expresses a feeling of being powerless and I can see parallels to Habermas’ 
expression of the system invading the life world – where the system is run 
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by money and power. Students primarily in category 2b argue that it is very 
important that communication exists between decision-makers and the 
citizens that are affected by the decisions. 
 
Students in category 3 distance themselves from current forms of 
democracy and are looking for smaller confederations where the individual 
can join in the decision-making process. This type of democracy, which 
can be compared to the radical democratic view mentioned in the theory 
section, is not discussed in the course according to the students. If the aim 
is to contrast different types of democracy with each other in the course, 
this understanding of democracy should also be represented.  
 
Even though the students do not use the same words as Dahl when he says 
that certain criteria must be met in order for a state to call itself a 
democracy, there are points of close similarity between their views. A 
possible explanation for this could be that the students express a worry that 
the openness in society, the freedom of speech and the ability to participate 
in the decision-making process are threatened in today’s society. In the 
second interview session (as well as in the interview with the older teacher-
students) some students say that by using Dahl’s theory they can see that 
democracy is something to strive towards, something we have not yet 
achieved. They say that one can reach different levels of democracy, which 
implies that their understanding of democracy has become more profound. 
 
I would also like to underline some differences in the students groups’ 
views on the conditions of democracy that can help us understand the 
variation in their understanding of democracy. The teacher-students were in 
categories 1 and 2, whereas the students of political science were mostly in 
categories 2 and 3. The teacher-students express a desire to maintain the 
existing democracy of Sweden and they have confidence in the Swedish 
democracy system. Both groups of students discuss a development of 
democracy, but it is the students of political science that bring up 
constructive strategies and consider commitment in factual matters and new 
movements as an asset for democracy. The teacher-students more or less 
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consider single-issue movements as a threat to democracy and they 
promote a commitment to political parties. 
 
These perceptions might have consequences for education in democracy. If 
one understands democracy as a form of government and sees the Swedish 
model with political parties, public elections, and parliament as desirable 
(category 1), a decreasing commitment to political parties and lowered 
tendency to vote in public elections are looked upon as a challenge against 
democracy. If, on the other hand, one understands democracy as different 
ideas about people’s participation and ability to influence (categories 2 and 
3), the single-issue movements and young people’s unconventional 
commitment in political issues will be considered as a challenge in favour 
of democracy. The latter could be understood as a way to challenge the old, 
established party system and in that sense be something positive for 
democracy. The teacher is then faced with a dilemma where he or she must 
deal with these questions in a convincing manner by showing that while 
they can challenge democracy in a favourable way, they should not be 
allowed to destroy our democratic system. 
 
I argue that teachers must bring to light different and conflicting 
perceptions. The school and the classroom can be an arena where students 
(to a larger extent) are free to discuss and express their understandings, but 
can also learn to listen to the ideas of others.  
 
One challenge in the teaching of social sciences is to visualize the 
opportunities and the dynamics of democracy, but another is to highlight 
the contradictions and complexities that exist. The findings of my study 
show a “dilemma sensitivity” that becomes apparent in the students’ 
reasoning about democratic rights. 
 
Both teacher-students and students of political science state their ability to 
handle a conversation with holders of anti-democratic ideas. They even say 
that they can bring people with anti-democratic ideas to reason. Through 
their education they believe they have attained knowledge that will prepare 



 267

them for such discussions. On the other hand, there are no discussions 
among the students that can be compared with Tingsten’s (1964) idea that 
the tools of democracy may not be used to abolish democracy, or Ross’s 
(1967) idea that one must take necessary action if democratic societal life is 
threatened with destruction.  
 
One of the reasons for my interest in teacher-students’ ways of 
understanding democracy and its conditions was an incident where one 
teacher-student of mine expressed his inability to handle such a discussion. 
I consider it to be positive that the students say they are prepared to face a 
discussion with representatives of anti-democratic ideas, but the fact that 
they say so is not the same thing as a guarantee that they will be able to 
handle such a discussion. Teacher-students that will be employed in 
schools where anti-democratic ideas frequently occur will be put to the test 
by the students. It is the teachers’ duty to enable all students in their classes 
to express their ideas and understandings, and to participate in discussions. 
The classroom climate can become tense and the question is whether the 
teachers can encourage their students to participate in the debate or whether 
some students will fail to express their ideas due to the prevalent anti-
democratic ideas of classmates.  
 
Teachers at universities have an important role to play in supplying 
teacher-students with a theoretical foundation to lean on and in confronting 
them with the problems of democracy. 
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Bilaga 1: Test för studiemönster 
 
Ringa in den siffra som närmast motsvarar hur Du vill svara. 
 
1. Till största delen väljer jag utbildningslinje/kurser med hänsyn till 
arbetsmarknadsläget när jag avslutat mina studier, snarare än för att innehållet 
intresserar mig. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till        Till stor del        Absolut 
   sant                  sant               hälften              sant               sant 
        1                   2                     3                     4                    5 
 
2. Jag upplever att studier ger mig en känsla av djup personlig tillfredsställelse. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant               sant                 hälften              sant               sant 
        1                   2                     3                     4                    5 
 
3. Jag vill ha topp-betyg i alla eller de flesta kurser jag går, för att få möjlighet att välja 
bland de bästa jobben när jag är klar med utbildningen. 
 
Inte alls         Till viss del        Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant               sant                 hälften              sant               sant 
        1                   2                     3                     4                    5 
 
4. Jag tycker det är slöseri med tid att söka information utanför kurslitteraturen, så jag 
studerar bara på allvar det som ges ut på lektionerna, eller finns med på 
kurslitteraturlistan. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant                sant                hälften              sant               sant 
       1                    2                     3                      4                   5 
 
5. Medan jag läser tänker jag på verkliga situationer, i vilka studiematerialets innehåll 
kan vara användbart. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant                sant                 hälften             sant               sant 
       1                    2                      3                     4                    5 



 280

 
6. Jag gör sammanfattningar av kurslitteraturen och använder dem tillsammans med 
mina lektionsanteckningar. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant                sant                hälften              sant               sant 
       1                    2                     3                      4                    5 
 
7. Jag blir nedslagen av låga tentamenspoäng och oroar mig för hur det ska gå på nästa 
tentamen. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till        Till stor del       Absolut 
    sant               sant                  hälften             sant               sant 
       1                   2                       3                     4                    5 
 
8. Även om jag vet att sanningen förändras allteftersom kunskapen växer känner jag ett 
behov av att upptäcka vad som är sant för mig just nu. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till         Till stor del      Absolut 
   sant                 sant                 hälften             sant               sant 
      1                    2                       3                     4                    5 
 
9. Jag har en stark önskan nå toppen i alla mina studier. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till          Till stor del      Absolut 
    sant                sant                hälften              sant               sant 
       1                   2                       3                     4                    5 
 
10. Jag lär mig och repeterar en del saker tills jag kan dem utantill. 
 
Inte alls           Till viss del       Sant till        Till stor del       Absolut 
    sant                sant                 hälften             sant                sant 
       1                   2                       3                     4                    5 
 
11. När jag studerar nytt material upplever jag att jag ständigt påminns om sånt jag 
redan lärt mig och som jag då ser i ett nytt ljus. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant                sant                 hälften             sant                sant 
       1                   2                       3                     4                    5 
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12. Jag försöker arbeta målmedvetet hela terminen och repetera regelbundet när 
tentamina närmar sig. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant                sant                 hälften             sant                sant 
       1                   2                       3                     4                    5 
 
13. Vare sig jag gillar det eller ej, så inser jag att fortsatt utbildning är ett bra sätt för 
mig att få ett välbetalt eller tryggt arbete. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant                sant                 hälften             sant                sant 
      1                    2                       3                     4                    5 
 
14. Jag tycker att de flesta ämnen kan vara mycket intressanta, när jag väl kommit in i 
dem. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till         Till stor del        Absolut 
    sant                sant                hälften               sant               sant 
       1                   2                       3                     4                    5 
 
15. Jag vill se mig själv som en i grunden ambitiös person och vill nå toppen, vad jag än 
ägnar mig åt. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant                sant                 hälften             sant                 sant 
       1                   2                       3                     4                    5 
 
16. Jag tenderar att välja ämnen med mycket faktainnehåll, snarare än ämnen med 
teoretiskt innehåll. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till        Till stor del       Absolut 
    sant               sant                  hälften             sant                sant 
       1                   2                       3                     4                    5 
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17. Jag upplever att jag måste lägga ner så mycket arbete på ett område att jag kan bilda 
mig en egen uppfattning om det, innan jag är nöjd. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant               sant                 hälften              sant               sant 
       1                   2                      3                      4                    5 
 
18. Jag försöker göra alla studie-uppgifter så snabbt som möjligt efter det att de delats 
ut. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant                sant                hälften              sant               sant 
       1                   2                      3                     4                    5 
 
19. Även när jag har pluggat hårt inför en tentamen oroar jag mig för att jag inte ska 
klara den bra. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant                sant                hälften             sant                sant 
       1                   2                      3                     4                    5 
 
20. Jag upplever att akademiska studier kan vara lika spännande som en bra roman eller 
en film. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant                sant                hälften              sant               sant 
       1                   2                      3                     4                    5 
 
21. Om det vore nödvändigt skulle jag vara beredd att offra mitt anseende hos 
kamraterna för framgång i mina studier och min karriär. 
 
Inte alls           Till viss del       Sant till        Till stor del       Absolut 
    sant                sant                 hälften             sant               sant 
       1                   2                       3                    4                    5 
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22. Jag begränsar mina studier till det som är uttryckligen förelagt, eftersom jag tycker 
det är onödigt att göra något extra. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant                sant                hälften              sant               sant 
       1                   2                       3                    4                    5 
 
23. Jag försöker koppla ihop vad jag lärt mig inom ett ämne till det jag lärt mig i ett 
annat. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant                sant                hälften              sant               sant 
        1                   2                      3                    4                    5 
 
24. Efter lektionen/föreläsningen eller laborationen läser jag igenom mina anteckningar 
för att kolla att de är läsliga och att jag förstår dem. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant                sant                hälften              sant               sant 
       1                    2                     3                     4                    5 
 
25. Lärare/föreläsare bör inte förvänta sig att studenterna ska ägna nån avsevärd tid åt 
att studera material som alla vet inte kommer på tentamen. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till         Till stor del       Absolut 
     sant               sant                hälften              sant               sant 
        1                   2                     3                     4                    5 
 
26. Jag blir mer och mer absorberad i mina studier, ju mer jag ägnar mig åt dem. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant                sant                hälften              sant               sant 
       1                    2                      3                     4                    5 
 
27. Ett av de viktigaste skälen till att jag väljer en kurs/utbildning är att jag har chansen 
att få topp-betyg på den. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant               sant                 hälften              sant               sant 
       1                   2                       3                    4                     5 
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28. Jag lär mig bäst från lärare/föreläsare som arbetar utifrån väl förberedda 
anteckningar och som snyggt skriver ner huvudpunkterna på svarta tavlan. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant                sant                hälften              sant                sant 
       1                    2                      3                     4                    5 
 
29. Jag tycker de flesta nya ämnen är intressanta och tillbringar extra tid med att försöka 
hitta mer information om dem. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant                sant                hälften              sant               sant 
       1                    2                      3                     4                    5 
 
30. Jag testar mig själv på viktiga områden tills jag förstår dem fullständigt. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till        Till stor del       Absolut 
    sant                sant                 hälften             sant               sant 
       1                    2                      3                     4                    5 
 
31. Jag avskyr nästan att behöva spendera ytterligare tre eller fyra år på studier efter att 
ha slutat skolan, men känner att slutresultatet ändå kommer att ge lön för mödan. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant                sant                 hälften             sant                sant 
       1                    2                       3                     4                    5 
 
32. Jag tror fullt och fast att det huvudsakliga målet i mitt liv är att upptäcka min egen 
tro och filosofi, och att handla helt i enlighet med den. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant                sant                hälften              sant               sant 
       1                    2                      3                    4                    5 
 
33. Jag ser det som en tävling att uppnå höga tentamenspoäng, och jag tävlar för att 
vinna. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant                sant                hälften              sant               sant 
       1                    2                      3                     4                    5  
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34. Jag finner det bäst att acceptera mina lärares/föreläsares påståenden och idéer och 
ifrågasätter dem bara under speciella omstädigheter. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till        Till stor del       Absolut 
    sant                sant                 hälften              sant               sant 
       1                    2                       3                     4                    5 
 
35. Jag tillbringar mycket av min fritid med att upptäcka mer om intressanta frågor som 
diskuterats på olika lektioner. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant                sant                hälften               sant               sant 
      1                    2                       3                      4                    5 
 
36. Jag är noga med att undersöka det mesta av den bredvidläsnings-litteratur som 
föreslås på lektioner/föreläsningar. 
 
Inte alls         Till viss del        Sant till         Till stor del        Absolut 
    sant                sant                 hälften              sant               sant 
       1                   2                        3                     4                    5 
 
37. Jag befinner mig på högskolan huvudsakligen för att jag tror att jag kan få ett bättre 
jobb om jag har en högre utbildning. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till         Till stor del       Absolut 
    sant                sant                 hälften              sant               sant 
       1                   2                        3                     4                    5 
 
38. Min högskole-erfarenhet har förändrat min syn på såna saker som politik, religion 
och livsfilosofi. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant               sant                  hälften              sant               sant 
       1                   2                        3                     4                    5 
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39. Jag tror att samhället grundar sig på konkurrens, och skolor/högskolor/universitet 
bör avspegla detta. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till        Till stor del       Absolut 
    sant               sant                  hälften             sant               sant 
       1                   2                        3                    4                    5 
 
40. Jag är klart medveten om att lärare/föreläsare vet mycket mer än jag, därför 
koncentrerar jag mig på vad de säger är viktigt, hellre än att lita på mitt eget omdöme. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant               sant                  hälften             sant                sant 
       1                   2                        3                    4                    5 
 
41. När jag läser nytt material försöker jag koppla ihop det med sånt som jag redan vet 
inom det ämnet. 
 
Inte alls          Till viss del        Sant till        Till stor del       Absolut 
    sant               sant                  hälften             sant               sant 
       1                   2                        3                    4                    5 
 
42. Jag håller mig med snygga, välordnade anteckningar inom de flesta ämnen. 
 
Inte alls          Till viss del       Sant till        Till stor del        Absolut 
    sant                sant                hälften              sant               sant 
       1                    2                      3                     4                    5 
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