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Sammanfattning 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur svensklärare jobbar med sitt ämne på gymnasiet, för 

att gestalta det demokratiska uppdraget, som staten har gett skolan. Detta gjordes genom att 

intervjua två svensklärare och en lärare i svenska som andraspråk, samt genom en attitydenkät som 

besvarades av lärarna och eleverna. Resultatet av undersökningen visar att lärarna jobbar på många 

olika sätt för att genomföra sitt demokratiska uppdrag.  Lärarna som medarbetade i denna studie 

anser att svenska är ett ämne där det faller sig väldigt naturligt att förmedla och förankra både 

kunskaper och demokratiska värden. Varierande sorts texter och litteratur används i undervisningen 

för att diskutera olika sorts värdegrundsfrågor, för att sedan analyseras och för att kunna leva sig in i 

människors olika livssituationer, som anses stärka elevernas demokratiska förmåga.  Lärarna tycker 

att förmågan till kritiskt tänkande är den viktigaste förmågan att ge till sina elever. Eleverna 

upplever att de har en viss mån av inflytande på sin svenskundervisning. Det kan dock diskuteras 

om deras påverkan är ”reellt inflytande”, som behövs för att utveckla elevernas demokratiska 

kompetenser. Det verkar som att lärarna jobbar aktivt med värdegrundsfrågor i sin 

svenskundervisning, vilket blir bekräftat av elevernas positiva attityd i enkäten.  

Nyckelord: svenskämnet, demokrati, demokratisk kompetens, värdegrund, fostra demokratiska 

medborgare   

 

Abstract 

This paper aims to investigate how Swedish teachers work with their subject in upper secondary 

school in order to represent the democratic mandate that is laid upon school by the government. 

This was done by interviewing two Swedish teachers and a Swedish as a second language teacher and 

by an attitude questionnaire answered by the teachers and their students. The results of the survey 

show that teachers are working in many ways to implement its democratic mandate. The teachers, 

who collaborated in this study, believe that Swedish is a topic where it comes very natural to teach 

and establish both knowledge and democratic values. Various kinds of texts and literature are used 

in class to discuss different kind of basic value issues, to analyze and to identify with people in 

different life situations, which is considered to strengthen students' democratic capacity. Teachers 

think that critical thinking is the most important ability to give their students. Students experience 

that they have a certain degree of influence on their Swedish tuition. It remains debatable whether 

their effect is ”real influence”, which is needed to develop students' democratic competence. It seems 

that the teachers are working actively with value issues in their Swedish tuition, which is confirmed 

by the students' positive attitude in the questionnaire.  

Key words: Swedish subject, democracy, democratic capacity, basic values, educate democratic 

citizens 
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1. Inledning 

Skolans ansvar är stort och brett och enligt läroplanen är de viktigaste områdena kunskaps-, 

bildnings- och demokratiuppdraget (Skolverket, 2011a). Under åren 1918–1921 utvecklades 

demokrati, som vi känner den i dag i Sverige, och skolan gavs redan då uppdraget att ge eleverna de 

kunskaper och färdigheter, som de kunde behöva för att utnyttja sina medborgerliga rättigheter 

(Hultin, 2003:5). Detta demokratiska uppdrag har blivit alltmer påtagligt i dagens lagar och 

läroplaner, där sambandet mellan skolans kunskapsmål och dess demokratiuppdrag tydligare 

betonas. Skolan har ett uppdrag att utveckla demokratisk kompetens hos unga, vilket betyder att 

verka i demokratiska former, utveckla demokratiska samhällsmedborgare och ge dem kunskap om 

demokratins innehåll och form (Skolverket, 2000:7). 

 

Termen demokratiuppdraget är ett mångsidigt begrepp. Skolan har, enligt läroplanen Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola20111  (Skolverket, 2011a), ett 

demokratiuppdrag som innebär att alla som arbetar inom skolan måste ha ett demokratiskt synsätt 

och detta synsätt ska speglas i all verksamhet. Skolan ska förmedla och förankra de grundläggande 

demokratiska värden som det svenska samhället vilar på (Skolverket, 2011a:5). Skolan ska dock inte 

enbart förmedla demokratiska värderingar till eleverna utan de måste få uppleva de demokratiska 

processerna. Vidare bör skolan vara en demokratisk arbetsplats, där eleverna får möjlighet att ta 

ansvar och utöva inflytande. Genom detta kan eleverna få god träning i demokratins villkor (André, 

1996:128). 

 

Samhällets pedagoger har ett professionellt ansvar för fostran av framtidens medborgare och mitt 

intresseområde handlar om hur svensklärare i sin undervisning kan bidra till att fostra kompetenta 

och demokratiska samhällsmedborgare. Som lärarstuderande har jag fått möjligheten att ta del av 

den komplexitet som demokratiuppdraget innebär. Under min senaste VFU:period var ett av  målen 

att organisera undervisningen i enlighet med skolans demokratiuppdrag. Det var när jag hade ett 

samtal med min handledare som det blev tydligt att detta demokratiska uppdrag kan tolkas och 

gestaltas på olika sätt. Demokratiuppdraget och värdegrunden är en viktig utgångspunkt för 

skolornas arbete, men vad innebär termen demokratiska uppdrag? Enligt skolinspektionen syftar 

skolans demokratiska uppdrag till att gagna elevernas medborgerliga (demokratiska) kompetens 

genom att arbeta för att eleverna ska dela de grundläggande demokratiska värderingar som  

värdegrunden fastslår (Skolinspektionen, 2012a).   

                                                        
1      Hädanefter kallad Gy11 när det inte skrivs ut i sin helhet. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur demokratiuppdraget, som beskrivs i de olika 

styrdokumenten, gestaltas av svensklärare i sin undervisning, samt hur denna gestaltning uppfattas 

av deras elever på gymnasiet. 

Frågeställning 

 I vilken utsträckning ger svenskundervisning i gymnasiet eleverna förutsättningar att tillägna 

sig medborgerlig kompetens i form av grundläggande värden och förmågor enligt a) lärare 

och b) elever? 

 Hur jobbar lärare inom svenskämnet systematiskt med att eleverna ska tillägna sig 

grundläggande demokratiska värderingar, kunskaper och färdigheter? 

 Hur ger svenskundervisning eleverna möjlighet att förankra och praktisera demokratins 

värdegrund? 

  

2. Bakgrund 

Detta bakgrundsavsnitt fokuserar på och diskuterar några viktiga begrepp. Termen demokrati 

diskuteras i avsnitt 2.1. och avsnitt 2.2 ger en översikt över skolans roll i det demokratiska 

uppdraget.  Slutligen, i avsnitt 2.3 resoneras kring demokrati i svenskämnet. 

2.1 Demokratibegreppet 

Inom statsvetenskapen finns få färdiga och klara definitioner på de demokratiska kvaliteterna. Detta 

leder till att inom utbildningsväsendet eller pedagogiken finns det sannolikt ingen 

demokratitolkning som de flesta är överens om. Demokratibegreppet är dynamiskt och förändras 

beroende på vilken situation det handlar om och vilka människor som diskuterar frågan (Lars 

Person, 2010:27). Lennart Lundquist (2001) menar att de finns oklarheter gällande demokrati på 

alla nivåer och han anser att det till och med är svårt att förklara vad demokrati bör vara.  

2.1.1 Demokratibegreppets innebörd 

Begreppet demokrati åsyftar på att folket kan påverka det politiska beslutsfattandet. Demokrati är 

baserat på åsikts- och yttrandefrihet, liksom mötes- och föreningsfrihet, samt allmän och lika 

rösträtt. Rättssäkerhet och likhet inför lagen är också viktiga inslag i ett demokratiskt samhälle 
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(Skolverket, 2011a). Demokratins själva idé måste ständigt upptäckas och återupptäckas, omskapas 

och omformas, enligt John Dewey (1987:182). Detta kan betyda att nya generationer måste upptäcka 

och befästa demokratiska värderingar. Hur man bör formulera demokrati är beroende av den 

samhällskontext den ska vara verksam i. Detta betyder att skolans demokratiuppdrag kan och bör 

diskuteras och problematiseras utifrån en skolkontext, så att det demokratiska uppdraget kan 

uppfyllas. Detta är skolans skyldighet, enligt gällande skollag (SFS, 2010:800, kap 1, §5). 

Ett samhälle byggs av relationer mellan människor. I ett demokratiskt samhälle förväntas att de 

mellanmänskliga relationerna äger vissa kännetecken eller kvaliteter, som kan kallas demokratiska. 

Mellanmänskliga relationer finns på flera nivåer, på individnivå, familjenivå, gruppnivå, statsnivå 

och på global nivå (Lars Persson, 2010:28). Det finns två typer av demokrativärden: substansvärden 

och processvärden. Substansvärden eller grundläggande moralvärden är kopplade till ett 

demokratiskt samhälle och inom skolvärlden talar man ofta om den gemensamma värdegrunden. 

Dessa är mål man ska sträva efter för samhällslivets idealtillstånd (Ibid:28). Några av dessa 

värdegrunder är jämlikhet, frihet, solidaritet och rättvisa. Processvärden beskriver de process och de 

medel som krävs för att kunna uppnå målen, vilka är öppenhet, ömsesidighet, diskussion och ansvar 

(Ibid:28).   

2.1.2 Värdegrunder 

Skolan skall ge barn och unga goda kunskaper i alla ämnen. Det är viktigt att alla elever går ut skolan 

med godkända betyg, men det räcker inte. Skolan har en svår uppgift; att sätta in kunskap i ett 

sammanhang som påverkar och som relaterar till vår egen tid, oss själva och våra egna frågor om 

moral och etik. All utbildning måste bygga på en moralisk grund och se individen i varje människa. 

En medmänsklig skola kan inte vara värdeneutral. Den måste alltid och aktivt beskydda vissa 

värden.  Det är skälet till att skolan tar upp frågor om demokrati, alla människors lika värde, 

skyldigheter och rättigheter. Värdegrunden handlar om allt detta. Att enbart undervisa om 

värdegrund, etik och moral är inte nog. Värdegrunden måste prägla hela förskolans och skolans 

verksamhet (Zackari & Modigh, 2000:6). 

 

Vårt samhälle vilar på mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, och 

skolans roll är att förmedla och förankra respekt för dessa rättigheter och värderingar hos eleverna. 

Skolan ska vara öppen för elevernas olika uppfattningar och framförandet av dessa ska uppmuntras, 

och alla människor ska leva med samt inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. I de nya 

läroplaner, som styrs av skollagen, står skrivet att ”alla som verkar i skolan ska alltid hävda de 

grundläggande värden som anges i Skollagen (SFS, 2010:800) och klart ta avstånd från det som 

strider mot dem” (Skolverket, 2011a:6,7). De värden som lyfts fram i läroplanerna och som skolan 

skall gestalta och förmedla är: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 
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utsatta” (Skolverket 2011b:5). Dessa demokratiska värden är i enlighet med i FN-konventionen om 

mänskliga rättigheter.  Kopplat till demokratiska värden är etik och moral. Etik handlar om de 

övergripande, grundläggande värden som ska råda och står för vad som anses vara gott i samhället.  

Till etiken kopplas moral, som anger riktlinjer för hur vi som människor skall handla i enlighet med 

etiken. Etik är till stora delar oberoende av tid, religion, tradition och kultur men moral är mer 

föränderlig och påverkas av den sociala kontexten (Nationalencyklopedin).  

Begreppet värdegrund infördes under 1990-talet i och med Läroplanskommittén och deras 

utredning Skola för bildning (SOU, 1992:94). Värdegrunden utgör en av grunden i läroplaner och 

ska genomsyras i all verksamhet i förskolan och skolan. Begreppet har dock visat sig vara svårt att få 

grepp om, inte bara för barn och ungdom, utan även för vuxna. Zachari och Modigh (2000) menar 

att det kan dels bero på att många lärare saknar ett yrkesspråk som de kan använda sig av, dels att 

läroplanerna inte används som fundament för deras verksamhet.  

 

2.2 Skolans demokratiuppdrag 

Skolans demokratiuppdrag handlar om att fostra medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar 

som enligt demokratins ideal kan hantera den kunskap och värdegrund som det svenska samhället 

vilar på. Målet med skolans demokratiarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska 

uttryck, vilket förutsätter att värdegrunden integreras i kunskapsmålen. Det demokratiska 

uppdraget handlar om att omsätta de demokratiska värdena i praktiken. Staten har gett skolan ett 

demokratiskt uppdrag som kommer till uttryck i de olika styrdokumenten. Enligt läroplanen ska 

skolan både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för 

att leva och verka i samhället (Skolverket, 2011a).  

 

                                                                  Figur 1: Demokratisk utbildning 
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Demokratiuppdraget har enligt läroplanen tre olika delar. Den första är att förmedla och förankra de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på och för att uppnå 

denna del används ofta traditionell undervisning. Den andra delen av uppdraget är att skolan ska 

vara demokratisk med ett demokratiskt arbetssätt och den tredje delen av uppdraget är att skolan 

ska fostra demokratiska medborgare. Värdegrunden ska ligga till grund för all aktivitet i skolan och 

de demokratiska värderingarna ska genomsyra den dagliga verksamheten (Skolverket, 2011a). 

Skolan ska bidra till att eleverna tillägnar sig grundläggande kunskaper och färdigheter i kärnämnen 

samt bibringa det omgivande samhällets värdesystem och principer för ett ansvarigt medborgarskap. 

Detta innebär även ett demokratiskt förhållningssätt. Det betyder att skolan har ett explicit uppdrag 

att utveckla ett demokratiskt medvetande hos sina elever och därigenom fostra dem till 

demokratiska medborgare (Brumark, 2010: 78).   

2.2.1 Demokrati och ungdomar i Sverige  

Den bild media ofta förmedlar är att många ungdomar saknar ett politiskt intresse och engagemang. 

Det finns studier som visar att det finns svenska elever som inte alls värderar sina demokratiska fri- 

och rättigheter, men det finns också studier som pekar i motsatt riktning på att det också finns 

ungdomar i Sverige som har goda medborgarkunskaper i internationell jämförelse 

(Skolinspektionen, 2012b:11). År 2000 genomfördes en undersökning, Ung i demokratin, av 

gymnasieelevers demokratiska kompetens. Studiens syfte har varit att kartlägga och analysera 

ungdomars kunskaper, attityder, värderingar och engagemang inom området demokrati- och 

samhällsfrågor men också att få insikt i skolans roll att fostra elever i demokratins anda. Rapporten 

bygger på information från en elevenkät till 2 678 gymnasieelever på 88 gymnasieskolor i 

gymnasieskolans år 3. Studien ingår i en internationell studie– The IEA Civic Education Study 

(Skolverket, 2003:8). 

Ung i demokratin-undersökningen visar att svenska gymnasieelever har jämförelsevis goda 

kunskaper om samhälle och demokrati. I samband med undersökningen fick eleverna göra ett 

kunskapsprov, av vilket framkom att gymnasieelevernas faktakunskaper om demokrati och 

samhällsfrågor, förmåga att tolka politiska budskap och förståelse av ekonomiska samband var goda. 

Männen och kvinnorna klarade provet lika bra, men männen klarade sig bättre på frågor om 

ekonomi och kvinnorna klarade sig bättre på frågor om jämlikhet och mänskliga rättigheter. Snarare 

finns det skillnader i demokratikunskaper mellan elever som går på olika gymnasieprogram. 

Framför allt klarade sig elever på de yrkesprogrammen sämst på kunskapsprovet. Att kulturella och 

socioekonomiska omständigheter spelar en stor roll är en rimlig tolkning av resultaten i Ung i 

demokratin-undersökningen. Dessa resultat visas också i en rad demokratistudier av vuxna, 

nämligen att utbildning är viktig för hur aktiva människor är när det gäller deltagande i politik. 

Intresse och deltagande är kopplade till kön och social klass (Skolverket, 2003:10,11). 
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2.3 Svenskämnet som demokratiämne 

Som diskuterats tidigare, ska skolorna enligt skollagen och läroplanen bidra till att eleverna under 

sin skoltid lär sig sådan medborgerlig kompetens som behövs för att kunna leva, arbeta och utöva ett 

aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle som vuxna. Denna kompetens består av: 1) De 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället enligt lagstiftningen vilar på, 

däribland tolerans, jämlikhet, solidaritet, respekt för mänskliga rättigheter och olikheter samt för 

vår gemensamma miljö; 2) Nödvändiga teoretiska kunskaper som behövs för att aktivt kunna delta i 

samhällslivet, däribland kunskap om politik, samhälle och hur demokratin fungerar; 3) Praktiska 

färdigheter och förmågor som behövs för att leva och arbeta i ett demokratiskt samhälle, exempelvis 

grundläggande matematiska färdigheter, kommunikationsförmåga, läs- och skrivförmåga, 

informationssökningskompetens och kritiskt tänkande. Eleverna behöver lära sig att bedöma och 

hantera det ständiga kunskaps- och informationsflödet i samhället, men det är också viktigt att de 

får praktisk erfarenhet av ansvarstagande, delaktighet och medinflytande samt träning i att arbeta i 

demokratiska former (Skolinspektionen, 2012b:12). 

2.3.1 Förmågor 

Arbete med demokrati och grundläggande demokratiska värden i skolan kan beskrivas som ett 

arbete om, för och genom demokrati. Eleverna ska få kunskaper om demokrati samt träna förmågor 

som är viktiga för att utveckla deras deltagande i det demokratiska samhällslivet. Samtidigt ska 

lärarna planera detta arbete som genomförs genom demokratiska arbetsformer (SOU, 1996:22:7). 

Rockhill menar, att demokrati är inget ytligt begrepp; demokratin lever vi i också i vardagen, i våra 

relationer, i våra fantasier och föreställningar, i sexualiteten och i språket: 

 [...] literacy is much more than a set of reading and writing skills – literacy is always about 

 something and it is a language – it cannot be separated from the content or the linguistic form of 

 the texts read, or the social and pedagogic politics of their production and reading. […]. (Rockhill, 

 1987: 161) 

Språk är ett essentiellt verktyg som hjälper människan att kategorisera världen, att forma tankar och 

att uttrycka sig och ens behov i samspel med andra. Språket har en central roll i våra liv, eftersom 

kunskap, känslor, minnen och erfarenheter finns lagrade i det. Genom språket kan vi avslöja vilka vi 

är, visa våra känslor, påverka andra, utveckla tankar och skapa kontakt med andra. Tack vare ett rikt 

språk kan vi vara oss själva (Mikaledis, 2014). Kerstin Bergöö och Annette Ewald (2003:41) 

diskuterar i sin artikel ”Liv, identitet, kultur – Om utredningen. Att lämna skolan med rak rygg och 

svenska som demokratiämne” svenskämnets roll och ansvar utifrån ett literacyperspektiv som de 

utvecklat i sitt arbete i Läs- och skrivkommittén. Ämnets kärna är språk och litteratur. Människans 

främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling är språket och det är genom 

språk människan kan uttrycka sin personlighet. Med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och 
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olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv (Skolverket, 

2011a:160). I synnerlighet svenskämnet bär ansvar för elevers språkande och språkutveckling, och 

Bergöö och Ewald (2003:41) menar att ett brett svenskämne ska hjälpa varje enskild elev att 

utveckla en stark identitet som språkande och lärande människa i en demokratisk gemenskap. 

Svenskämnets bredd återfinns i kursplanen som beskriver att eleven ska utveckla: 

  

[…] kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att 

reflektera över olika typer av språklig variation. [---] Undervisningen ska stimulera elevernas lust att 

tala, skriva, läsa och  lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling. [---] Eleverna ska ges 

möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som 

krävs för vardags- och samhällsliv. [---] De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om 

muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier. [---] I 

undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna.  (Skolverket, 

2011a:160) 

 

Bergöö och Ewald (2003:41) menar att svenska som ett grundläggande och meningsskapande 

kommunikationsämne inte är det som dominerat eller dominerar i svensk skola. Inte heller har 

litteratur varit utgångspunkt för meningsskapande praktiker i svenskundervisningen som kurs- och 

läroplanerna skriver fram. 

 

Dagens samhälle har ett stort kunskapskrav på alla medborgare. Att ha mer kunskaper betyder att 

man har större möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. På sådant sätt kan kunskapskrav 

kopplas till demokratiuppdraget.  Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla 

kunskaper och förbereda dem för att kunna fungera på ett bra sätt i vårt samhälle. Vidare ska skolan 

förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället 

och de kunskaper som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som alla omfattas av. Världen har blivit en komplex verklighet med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt i vilken eleverna måste kunna orientera sig. Detta för 

med sig att eleverna behöver utveckla sin förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap. I 

denna komplexa verklighet ska eleverna träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 2011a:7). I 

svenskundervisningen ska eleverna:  

 [...] också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 

 förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. 

 Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 

 konsekvenserna av olika alternativ. [---] Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar 

 kunskaper om  hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor. 

 (Skolverket, 2011a:7,160) 
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 ”Språk är makt” är ett vanligt uttryck. Med detta menas att språket utgör en maktfaktor i vår 

omvärld och genom att använda sig av språk kan man förhandla om makt. Makt är något som är 

flytande, dynamiskt och som finns och verkar överallt i vårt samhälle (Mikalides, 2014). Street 

(1995:137) menar att i diskussioner om undervisning krävs en medvetenhet om (skrift)språkliga 

maktförhållanden, som i sin tur utmanar de föreställningar om språket och skriftspråkligheten som 

döljer maktförhållande mellan dominerande och marginaliserade språk. Detta synsätt beskrivs i 

GY11 genom att svenskundervisningen ska ge elever kunskaper om det svenska språket, dess 

uppbyggnad och ursprung. Undervisningen ska också ge elever möjlighet att reflektera över olika 

typer av språklig variation (Skolverket, 2011a:160). Att undervisa elever i skriftspråkligheter är 

betydelsefullt, eftersom dessa språkligheter inte bara är språkliga utan även kontextuella, sociala och 

kulturella (Street, 1995:137). 

 

Sverige har en markant skriftspråklig kultur och därför är det viktigt att bli en människa som läser 

och skriver under uppväxtåren. Att vara duktig eller inte som litterär person kan få livslånga 

konsekvenser (Bergöö & Ewald, 2003:32). I skriftspråkliga kulturer, som den svenska kulturen, är 

skriftspråklig aktivitet en förutsättning för delaktighet och inflytande i det samhället man bor och 

verkar. Därmed kan det vara rimligt att hävda varje enskild människas rätt till optimala möjligheter 

att utveckla ett fungerande skriftspråk. Detta måste ses som ett viktigt ansvarsområde för den 

obligatoriska skolan (Ibid:32). Begsjöö och Ewald (2003:34) menar att man kan se skriftspråklighet 

både som en mänsklig rättighet för den enskilda individen och som en fråga om social (o)rättvisa. 

Detta för med sig att man inte kan frikoppla läs- och skrivförmåga från frågor om genus, klass, 

etnicitet eller kultur och därmed inte heller från frågor om skolans innehåll och mening (Ibid:34).  

 

2.3.2 Deliberativa samtal 

Skolan är en plats för social och personlig utveckling, och en förutsättning för denna utveckling 

utgörs av kommunikation med andra människor. Det är genom att vara delaktig i språkliga och 

kulturella gemenskaper som barns och ungas identitet och självbild växer fram.  Risken finns att när 

individen har svag självtillit och tilltro till den egna språkliga kraften och erfarenhet av språklig 

delaktighet saknas, försvagas den enskilde individens tilltro till demokratiska processer, menar 

Bergöö och Ewald  (2003:32). 

Demokratisk kompetens betyder att kunna begrunda, känslomässigt bearbeta, förhålla sig till samt 

handla utifrån de grundläggande demokratiska värdena (värdegrunden). En av de viktiga delarna av 

en individs demokratiska kompetens är att utveckla förmågan att själv ta ställning i olika frågor och 

att delta i samtal och förstå skälen för sina egna och andras ställningstaganden.  En annan viktig del 

är att delta i och/eller påverka demokratiska beslutsprocesser. Att kunna kommunicera med andra i 

svåra och komplexa frågor, även där uppfattningar och åsikter skiljs åt, är en viktig förmåga i den 
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medborgerliga kompetensen (Englund, 2000:3). Svenskundervisningen spelar en central roll i 

denna kompetens. I Gy11 ska svenska utveckla denna förmåga: 

 Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i 

 tal. [---] Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala [...] och lyssna och därmed stödja deras 

 personliga utveckling.  (Skolverket, 2011a:160) 

Demokratisk kompetens utvecklas i samspel mellan människor samt mellan och inom grupper. I 

skolan finns sociala mötesplatser där barn, unga och vuxna med olika bakgrunder och erfarenheter 

kan mötas. Det största demokratiska potentialen ligger i att kunna utnyttja de möjligheter som dessa 

mötesplatser erbjuder. Detta innefattar också att lära genom konflikter och konfliktlösning och ett 

sätt att kunna hantera och lösa konflikter är genom deliberativa samtal. I ”deliberativa samtal” får 

deltagarna utrymme att ge uttryck för och överväga egna och andras åsikter och synpunkter. Sådana 

samtal betraktas som demokratins bärande element (Englund, 2000:3). Deliberativa samtal är ett 

sätt att stärka demokratin. I dessa samtal kan olika uppfattningar och värden strida med varandra, 

så att eleven själv tar ställning genom att lyssna, överväga, söka argument och värdera, samtidigt 

som eleverna vill och försöker hitta värden och normer som alla kan enas om (Ibid:153). I ”Det 

nödvändiga samtalet” diskuterar Gunilla Molloy nödvändigheten av det deliberativa samtalet i 

skolans demokratiska uppdrag. Hon anser att etiska och moraliska frågor ska tas upp i 

klassrumsdikussioner och det deliberativa samtalet kan ge alla större utrymme i det offentliga 

samtalet (Molloy, 2003:80,81). Englund delar Molloys synsätt. Han menar att i värdegrundsarbetet 

spelar det deliberativa samtalet en central roll, för att det är ett demokratiskt förhållningssätt 

(Englund, 2000:10). Detta arbete är starkt relaterat till den konkreta hanteringen av mänskliga 

rättigheter. Enligt Gy11 ska utbildningen, och i det varje ämne, förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på (Skolverket 2011a:5).  

Ett av svenskämnets syften är att skapa mötesplatser för elever, för att utveckla elevernas 

kommunikativa och sociala kompetens (Skolverket, 2011a:7). Alla elever bör få möjlighet och 

utrymme att framföra skilda uppfattningar, utbyta åsikter och tankar och diskutera sina erfarenheter 

(Tornberg, 2007:370). Dessa får dock inte komma i konflikt med värdegrunderna. I 

svenskundervisning kan man skapa utrymme för deliberativa samtal om demokratiska värden i 

relation till uttryckssätt som bryter mot dessa, så som mobbning, rasism och sexuella trakasserier. I 

deliberativa samtal som verksamhetsform i klassrummet har läraren en alltmer avgörande roll i det 

att det är hens omdöme för att bedöma lämpligheten och möjligheten att öppna eller föra det 

deliberativa samtalet vidare (Englund, 2000:12,13).  
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2.3.3 Litteratur 

På frågan vad syftet är med att läsa litteratur i skolan finns olika svar. Enligt Gy11 ska skolans 

verksamhet genomsyras av demokrati- och värdegrundsarbetet, där inte bara grundläggande 

värderingar i fråga om människosyn och demokrati förmedlas, utan också att en verksamhet som 

genomsyras av dessa värderingar ska bedrivas. Detta innebär att även litteraturläsningen och 

litteraturundervisningen ska vara en del i detta arbete, som präglas av ett demokratiskt 

förhållningssätt. Magnus Persson (2010) menar att teman som skolans värdegrund kan lyftas fram 

via litteraturläsning. Skönlitteraturen skulle hjälpa till att skapa goda svenska medborgare och det 

finns en ihärdig föreställning både i skolan och i den högre utbildningen att man blir god av att läsa 

litteratur. Även frågan om vilken litteratur som ska läsas är betydelsefull. Magnus Persson (2010) 

påstår att den inte ska predika det goda och demokrati. För att skapa meningsfulla samtal är det 

nödvändigt att ta in litteratur som skakar om oss och utmanar våra värderingar.  

Professor emerita Louise Rosenblatt (1995:13) uppmärksammade, redan 1938, det betydelsefulla 

sambandet mellan litteraturläsning och demokrati. Hon menade att en viktig uppgift för skolan är 

att ge eleven dels en fördjupad självförståelse, dels att utveckla harmoniska relationer med andra. 

Litteraturen är en viktig hjälpmedel för utforskandet av människan och mänsklig erfarenhet i skilda 

epoker och livssituationer (Ibid:19). Enligt Rosenblatt (1995), förmedlar svensklärare en indirekt 

fostran av olika attityder och uppfattningar vid läsning av skönlitteratur och vid diskussioner om 

litterära karaktärer: 

 They have not realized that, willy-nilly2, they affect the student's sense of human personality and 

 human society. More directly than most teachers, they foster ideas about human nature  and 

 conduct, define moral attitudes and habitual responses to people and situation. (Ibid:4) 

Ett annat argument varför man ska läsa litteratur är att man utvecklar sin empatiska förmåga. Det är 

nödvändigt för en demokratisk medborgare att kunna sätta sig in i hur det är att vara en annan 

person (Pettersson, 2003:101). Detta är dock ingen garanti att läsaren utvecklar denna förmåga. Det 

är möjligt att en läsare kan leva sig in i romanfigurernas svårigheter men samtidigt vara okänslig för 

verkliga människors lidande. Men litteraturen kan lära oss att pröva det oprövade och tänka det 

ännu inte tänkta eller kanske till och med det otänkbara, säger Magnus Persson (2010). Den 

empatiska förmågan beskrivs i Gy11 som följande:  

 Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av 

 olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. 

 [---]Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 

 författade av såväl kvinnor som män [...]. (Skolverket, 2011a:160,161) 

                                                        
2 Vill eller inte vill 
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Mycket av dagens litteraturundervisning handlar fortfarande om ett nationalistiskt arv, menar 

Magnus Persson. Under 1800-talet pratade man om ett språk, ett folk och en litteratur och 

skönlitteraturen skulle bidra till att skapa goda svenska medborgare. I och med att vårt samhälle har 

förändrats menar Magnus Persson att vi måste dra in andra kulturer och ha ett mycket bredare 

litteratururval i undervisningen (2010). I en globaliserad värld bör individen se sig själv som en 

människa som hör samman med alla andra människor och därför behövs kunskap om världens 

kultur, inte enbart västerländsk kultur, för att förstå hur gemensamma behov och syften realiseras 

under olika villkor. I och med att det egna hela tiden jämförs stärks elevens demokratiska förmåga 

(Pettersson, 2003:101). Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

 Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt 

 förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. (Skolverket, 2011a:161) 

Litteratur kan användas på många nya sätt. I dag är det inte bara böcker som definieras som 

litteratur (Magnus Persson, 2010). Enligt kursplanerna innefattar termen det vidgade 

textbegreppet, förutom skrivna och talade texter, bilder, avlyssning, film, video och annat 

(Skolverket, 2011a). Skolor ska ha tillämpat det vidgade textbegreppet i svenskundervisningen från 

och med år 2000 men forskning visar att det vidgade textbegreppet inte har slagit igenom i någon 

större utsträckning i varken undervisningen eller i läromedel, enligt Magnus Persson. Det händer att 

man tar in lite film i undervisningen men då är det ofta som någon slags illustration till litteraturen. 

I kursplanen för svenska kan vi läsa att: 

 Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och 

 andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 

 människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. (Skolverket, 2011a:160) 

Vidare står det i kursplanerna att elever ska förhålla sig kritiska till medier som till exempel Internet 

och filmer men det står inget om att elever ska vara kritiska när de läser litteratur. Magnus Persson 

(2010) tycker att lärare och elever även bör vara kritiska till litteratur annars gör de den en stor 

otjänst, men svenskämnesforskning har visat att en kritik läsning och diskussion av både 

skönlitteratur och facklitteratur var svag (Molloy 2002). PISA 2012 visar att den tidigare 

forskningens resultat fortfarande är aktuell, särskilt när det gäller svenska elevers läsförmåga. Enligt 

den sista undersökningen har svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap försämrats. Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder. De 

svenska eleverna presterar numera under OECD-genomsnittet inom alla tre kunskapsområden i den 

internationella kunskapsundersökningen PISA 2012 (Skolverket, 2013a).  
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2.3.4 Inflytande och delaktighet  

Elever har rätt till inflytande i skolan och är en del av skolans demokratifostran. Skolan ska utveckla 

elevers förmåga att utöva inflytande och påverka beslutsfattare som är en del av en medborgerlig 

demokratisk kompetens (Rönnlund, 2013:65). Att eleverna skall ha inflytande över undervisningen 

står uttryckligen i läroplanen. Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar, utan den ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga 

att ta ett personligt ansvar och att utöva inflytande över arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll. Detta förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och 

arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har (Skolverket, 2011a:6). Enligt 

Birgitta Garme ska eleven inte enbart ha inflytande i undervisningens innehåll och uppgifter samt 

tillgänglighet, utan också i bedömningen (Garme, 2003:107).  Med termen tillgänglighet menar 

Garme att alla elever på alla gymnasieprogram och alla barn och ungdomar i den obligatoriska 

skolan ska kunna använda de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk (Ibid:109). 

Bedömning av elevens kunskaper och kunskapsutveckling ska inte vara lärarens unika rätt, utan ska 

delas mellan lärare och elev. Elevens medverkan och delaktighet behövs så att bedömningen kan 

leda till kunskapsmässig och personlig utveckling (Ibid:112).  

 

Forskningen kring elevinflytande är ganska omfattande. I Elevinflytandets många ansikten 

redovisas ett antal studier kring elevinflytande, som visar att när eleverna har makt över 

undervisningen och sitt lärande medför detta goda studieresultat (Forsberg, 2000, 24,25). Enligt 

Forsberg (2000:9) kan termen elevinflytande användas för att beskriva och förstå påverkan som 

gestaltas på olika sätt. Hon menar att elever ska ha inflytande över sin utbildning därför att det är en 

mänsklig rättighet, därför att det ingår i skolans uppgifter att fostra demokratiska medborgare och 

slutligen därför att delaktighet är en förutsättning för lärande (Ibid:116).  

Christer Stensmo menar att lärare måste anpassa undervisningen efter elevernas behov och 

förmågor, för att  

 elevernas engagemang och ansträngning stimuleras, om de delar skolans och personalens 
 mål för verksamheten […] Eleverna måste vara delaktiga i målsättningsdiskussioner och 

 utformandet av arbetsplaner. Genom sin medverkan blir eleverna varse vart skola och 

 undervisning är på väg och känner ansvar för mål och vägar att uppnå dessa. 

 Skolpersonalen måste uppmuntra eleverna att delta i beslutsfattande och ta ansvar för 

 fattade beslut. (Stensmo, 2008:125) 

Elevinflytandets positiva aspekter belyses också av andra experter. Elever blir mer engagerade och 

ansvarsfulla om de upplever reellt inflytande över undervisningens innehåll. Om en elev lär sig 

former för inflytande i skolan är det troligt att denna elev har lättare att organisera sitt arbete utifrån 

dessa former även i framtiden. Elevinflytande kan dock innebära risker. Vissa experter menar att 
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elevernas egna ansvar kan förstärka sociala klyftor, individers val påverkar andra och  elevinflytande 

kan leda till marginalisering. Detta är några risker som nämns i artikeln Vilka möjligheter och risker 

finns med elevinflytande (Skolverket, 2013b). 

3. Metod 

I detta kapitel ges en kort beskrivning av undersökningens genomförande som bakgrund till 

resultatredovisningen i nästa kapitel. Studiens fokus har varit att fästa uppmärksamheten på hur 

svenskämnet kan användas för att arbeta med skolans demokratiska uppdrag. Som 

forskningsinstrument användes intervjuer med lärarna samt en enkät riktad mot lärare och deras 

elever.  

Avsnitt 3.1 diskuterar studiens validitet och reliabilitet. Avsnitt 3.2 presenterar informanterna och 

3.3 presenterar urval samt bortfallet. Avsnitt 3.4 beskriver det material som används i 

undersökningen. Inom detta avsnitt förklaras studiens forskningsinstrument, nämligen i 3.4.1 

intervjuer och i 3.4.2 enkäter. Avsnitt 3.5 redogör för genomförandet och det sista avsnittet 3.6 

resonerar kring de etiska aspekterna.  

3.1 Validitet och reliabilitet 

Enligt Patel och Davidson (2003:99) står validitet och reliabilitet i ett visst förhållande till varandra. 

Termen validitet syftar på undersökningens giltighet och med det menas studiens förmåga att mäta 

det den är avsedd att mäta (Ibid:98). Undersökningens reliabilitet kan omskrivas som tillförlitlighet, 

vilket handlar om hur stabil mätningen är. Det vill säga hur väl den står emot slumpinflytelser, att en 

förnyad mätning ska ge samma resultat som den föregående mätningen. Mätningen innehåller både 

personens ”sanna värde” och ett ”felvärde”, och detta felvärde beror på brister i instrumentens 

reliabilitet (Ibid:100, 101). Eftersom den här studiens undersökning är gjord i en liten skala kan 

reliabiliteten dock vara bristfällig.  

Ett attitydformulär ger en god reliabilitet, när vi har försäkrat oss att respondenterna uppfattar 

enkäten som vi har tänkt oss. Därför är det av största vikt att vara noga med instruktionen och till 

enskilda frågor. En annan viktig aspekt är att den är lätt att besvara, genom att frågornas 

formulering inte går att missuppfattas. För att vara säker på att enkäten följer dessa aspekter, kan 

man prova enkäten på en grupp som motsvarar den tänkta gruppen eller på andra utomstående 

(Patel & Davidson, 2003:100,101). Detta kallas också för en pilotstudie. Eftersom jag använde ett 

redan testat forskningsinstrument, avstod jag från en sådan studie. Att bedöma tillförlitligheten i 

enkätsvaren är svårt, eftersom respondenter kan uppfatta samma fråga på olika sätt. Frågan om 

enkäten är tillförlitlig eller inte, vet vi dock inte förrän den blivit besvarad (Ibid:102).  
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Om vi inte kan få ett mått på tillförlitligheten, får vi försöka att se till att undersökningen är reliabel 

på andra sätt. Undersökningens tillförlitlighet i semistrukturerade intervjuer är i hög grad relaterad 

till intervjuarens förmåga, för att när intervjuaren bedömer materialet kan flera typer av bedömarfel 

förekomma. För att undvika dessa bedömarfel kan man göra inspelningar, t.ex. i form av ljud. På 

detta sätt kan man försäkra sig om att man har uppfattat allt rätt (Patel & Davidson, 2003:101).  

3.2 Informanter 

Den här undersökningen har genomförts på en gymnasieskola i fyra olika klasser i en liten stad i 

Värmland. Studiegrupp ett består av tre elever och deras lärare i ämnet svenska som andraspråk, 

vilket betyder att eleverna läser grundskolenivå för att bli behöriga till gymnasiet. Den andra 

studiegruppen är en yrkesförberedande klass i årskurs ett i ämnet svenska ett och innehåller 16 

elever.  Den tredje studiegruppen är en studieförberedande klass i årskurs två i ämnet svenska två 

och består utav 26 elever samt deras lärare. Den sista, fjärde, studiegruppen är en 

studieförberedande klass i årskurs två i ämnet svenska två och omfattar 21 elever och deras lärare. 

Hädanefter kommer de olika studiegrupperna att hänvisas till Pias klass, Katarinas klass, Irenes 

klass och Lenas klass.  

På grund av hög arbetsbelastning och tekniska problem fick jag aldrig tillfälle att intervjua Katarina. 

Jag bestämde mig för att inkludera hennes elevers svar på enkäten, för att det visade sig att de var 

viktiga för den här studien, vilket diskuteras i kapitlet 6.  

I Pias klass fanns på dagen då elevenkäten genomfördes bara tre elever närvarande. För att få ett 

svenska som andraspråksperspektiv på svensklärarens demokratiska uppdrag inkluderade jag 

elevernas svar i studien.   

3.3 Urval och bortfall 

Vilka individer som ska medverka i undersökningen beror i första hand på hur vi har formulerat vårt 

problem (Patel & Davidson, 2003:57). Undersökningen för detta examensarbete är begränsad till att 

undersöka några svensklärares och deras elevers uppfattning av vad skolans demokratiska uppdrag 

är, samt hur svenskämnet kan användas i detta uppdrag. I och med att fokus ligger på svenskämnet 

har alla lärare med ett annat ämne valts bort.  

Nästan alla elever ville medverka i min studie, dock valde en elev i tredje klass att avstå från enkäten. 

I samma klass kryssade en elev i två svar gällande fråga 7 och därför inkluderas inte hans resultat i 

studien. I denna klass fanns bara killar, vilket betyder att fråga 6 ”Vår svensklärare tar killars och 

tjejers åsikter på lika stort allvar” inte kunde besvaras av eleverna.  
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3.4 Material 

Vår formulering av vårt undersökningsproblem är avgörande om man kommer att ägna sig åt i 

huvudsak kvantitativt eller i huvudsak kvalitativt inriktad forskning. Ofta framställs de båda 

inriktningarna som de är helt oförenliga, men detta stämmer inte i praktiskt forskningsarbete, enligt 

Patel och Davidson (2003:14).  

För att undersöka uppsatsens syfte har jag valt att använda mig av en kombination av en kvalitativ 

och en kvantitativ metod. Kvantitativ metod betyder sådan forskning som innebär mätningar vid 

datainsamling och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Inom en kvalitativ metod fokuserar 

datainsamlingen på ”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & 

Davidson, 2003:14).   

Kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra lärare, för att kunna svara på uppsatsens 

forskningsfrågor. Både en lärar- och en elevattitydenkät, vilken är en kvantitativ metod, användes 

för att samla information gällande studiens syfte (se avsnitt 1.2). En blandning av en kvalitativ och 

en kvantitativ metod gällande lärare beror på att jag ville försäkra mig om att täcka alla delområden 

med frågor, samt att ge dem möjlighet att ge mer omfattande svarsmöjligheter (Patel & Davidson, 

2003:69,73).   

För att besvara denna studiens frågeställning har jag använt mig av en redan beprövad metod. År 

2009 granskade Skolinspektionen om skolan bidrar till att eleverna tillägnar sig och utvecklar de 

grundläggande värden, kunskaper och förmågor som de behöver för att kunna leva och verka som 

aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. För att undersöka detta använde Skolinspektionen 

av en lärar- och elevenkät, som innehöll påståenden och öppna frågor (Skolinspektionen, 2009). För 

att enkäterna och intervjufrågorna skulle passa min studie har jag omformulerat påståenden i liten 

grad samt tillagt en intervjufråga, nämligen ”Vad betyder det demokratiska uppdraget för dig?” (se 

Appendix A och B).   

Enkäten är ett så kallat attitydformulär som är utarbetat i enlighet med Likert-skalan och innehåller 

11 påståenden. Nio av dessa påståenden är formulerade så att de uttrycker ”gillande”, d.v.s. positivt 

formulerade, och två ”ogillande”, d.v.s. negativt formulerade. Frågorna är utformade som 

påståenden av enkel karaktär, där svarsalternativen går från något som respondenterna svarar med 

”Stämmer mycket bra” till frågor de besvarar med ”Stämmer mycket dåligt.” För att kunna beräkna 

medelvärdet på påståendena fick varje positiv attityd ”Stämmer mycket bra” 4 poäng, attityden 

”Stämmer ganska bra 3 poäng, attityden ”Stämmer ganska dåligt” 2 poäng och varje negativ attityd 

”Stämmer mycket dåligt” fick 1 poäng.  Ett medelvärde beräknades, för att visa respondenternas 

attityd till påståenden, genom att räkna samman poängen på ett påstående och därefter dividera 

detta tal med antalet respondenter. Denna process fortsatte därefter för varje påstående. Enkäten 
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innehåller också öppna frågor med avsikten att få värdefulla synpunkter på de begrepp som denna 

undersökning bygger på. 

3.4.1 Intervjuer 

Denna småskaliga studie använder sig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att samla 

information som besvarar uppsatsens frågeställningar. En semistrukturerad intervju är en kvalitativ 

intervju med en person i taget, där syftet är att upptäcka och identifiera de intervjuades uppfattning 

om något fenomen (Patel & Davidson, 2003:78). I det här fallet betyder det vad de intervjuade 

lärarna anser är deras demokratiska uppdrag, samt hur deras ämne kan användas i genomförandet 

av detta uppdrag.  

En kvalitativ intervju har några aspekter, av vilket en låg grad av strukturering (öppna frågor) är en. 

Detta betyder att intervjun ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Genomförs 

intervjun där frågorna ställs i en bestämd ordning, har intervjun en hög grad av standardisering. När 

man som intervjuare väljer att ställa frågorna i den ordning som faller sig bäst i de enskilda fallen, 

har intervjun en låg grad av standardisering (frågornas ordning) (Patel & Davidson, 2003:78). 

Uppsatsens intervjuer är genomförda med en hög grad av standardisering, eftersom samma frågor 

ställdes till alla intervjuade lärare, och en låg grad av strukturering, för att lärarna fick svara med 

egna ord. 

3.4.2 Enkäter 

I denna undersökning används en enkät riktad mot elever och en enkät riktad mot lärare, för att 

undersöka deras uppfattning om det demokratiska uppdraget. Detta är ett instrument med en hög 

grad av standardisering och strukturering, där frågorna är formulerade med fasta svarsalternativ 

(Patel & Davidson, 2003:75). Elevenkäten innehåller också några öppna frågor, för att kunna svara 

på frågan som handlar om deras uppfattning av demokrati. Fördelen med att använda denna 

insamlingsmetod är att man kan göra ett större urval. 

Enkäterna har skett under ledning av mig, där jag tog med mig formuläret och besökte de klasser 

som medverkade i denna undersökning. Detta gav mig tillfället att kunna hjälpa till där det behövdes 

och förtydliga enkätens uppbyggnad (Patel & Davidson, 2003:69). 

Enkäten är utformad som ett attitydformulär med frågor som påstående, där jag ville undersöka 

lärares och elevers grundläggande värdering. Jag valde denna typ av frågor och svarsalternativ för 

att få mer nyanserade svar. För att kunna mäta deltagares attityder är enkäten uppbyggd enligt den 

s.k. Likertskalan. Den består av ett antal påståenden som lärarna och eleverna skulle instämma i 

eller ta avstånd ifrån på en femgradig skala, där ändpunkterna var ”stämmer mycket bra” till 

”stämmer mycket dåligt.” Varje ”stämmer mycket bra” fick fyra poäng, vilket är en klart positiv 
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attityd, varje ”stämmer ganska bra” fick tre poäng, vilket är en relativt positiv attityd, varje ”stämmer 

ganska dåligt” fick två poäng, vilket är en relativt negativ attityd och varje ”stämmer mycket dåligt” 

är en klart negativ attityd. Efter det beräknades ett medelvärde av de fyra nivåerna på svaren. 

3.5 Genomförande 

I varje studiegrupp genomfördes enkäten med eleverna i klassrummet först för att sedan fortsätta 

med att intervjua lärarna. Varje genomförande av enkäten började jag med att fråga eleverna vad de 

visste om demokrati, för att ge dem tillfälle att skapa sig tankar kring detta ämne. I den första 

studiegruppen gick jag igenom alla påståenden för att försäkra mig om att alla elever, som inte har 

svenska som sitt modersmål, förstod dessa. I de andra grupperna fick jag förklara orden värdegrund 

och elevinflytande. Genomförandet av enkäterna tog ungefär 10-15 minuter. 

Intervjuerna med varje lärare hölls i ett grupprum, som tog ungefär en 20 minuter att genomföra 

vardera. Jag valde att spela in samtalen för att i efterhand kunna avlyssna vad informanterna svarat 

mer noggrant än om jag hade använt mig enbart av anteckningar. Intervjun börjades med neutrala 

frågor gällande respondenternas bakgrund, för att fortsätta med de egentliga frågorna (Patel & 

Davidsson, 2003:73) . Den första frågan är särskilt viktig för intervjun och jag började med en fråga i 

största allmänhet om deras roll i förhållande till det övergripande ämnet för studien (Denscombe, 

2009:256). Intervjuerna avslutades med frågan om respondenterna ville tillägga ytterligare 

information som inte kommit med i frågorna. Efter intervjuerna fyllde samtliga informanter i 

enkäten som var riktad till lärarna. 

3.6 Etiska aspekter 

Denna undersökning närmade sig sin uppgift på ett etiskt sätt, vilket innebär att all data hanterades 

med stor försiktighet, att det inte fanns något onödigt bedrägeri eller lidande som kunde orsakas 

under datainsamlingen och att deltagarna hade tillräckligt med information för att fatta ett 

välgrundat beslut om sitt deltagande (Wray & Bloomer, 2006: 173). 

Innan jag delade ut enkäterna, förklarade jag studiens syfte och metoder som skulle användas 

muntligt till eleverna och läraren. Eleverna och lärarna fick veta att deras deltagande var frivilligt 

och de tillfrågades om de ville delta i undersökningen. Jag försäkrade deltagarna att deras identitet 

inte skulle avslöjas och att frågeformulären bara avslöjade klasskoden, vilket innebär att sekretessen 

var säker (Wray & Bloomer, 2006:174). 

Intervjuerna med lärarna började med att jag presenterade min studies syfte och bakgrunden till 

mitt intresse av ämnet. Informanterna blev informerade om att intervjun var frivillig. Dessutom 

frågade jag om tillåtelse till inspelningen av intervjun. Informanterna blev försäkrade om att det som 

sades under intervjun skulle komma att behandlas konfidentiellt (Denscombe, 2009:255).  
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4. Resultat 

De viktigaste resultaten av denna undersökning redovisas nedan. Avsnitt 4.1 presenterar resultaten 

från intervjuerna med lärarna och avsnitt 4.2 kommer att redovisa resultateten från enkäterna.  

4.1 Resultat av intervjuundersökningen 

Lärarenkäten och frågorna till intervjuundersökningen finns att tillgå i Appendix A längst bak i detta 

arbete.  

4.1.1 ”Pia” 

Första intervjun som jag genomförde var med skolans svenska som andraspråkslärare (SAS-lärare), 

som vill bli kallad Pia. Hon är en 50-årig kvinna och jobbar som den enda SAS-lärare i skolan. Pia 

har jobbat som lärare i fyra år och hennes ämnen är svenska och historia. På första frågan, ”Vad är 

det demokratiska uppdraget enligt dig?”, svarade hon att när hon lägger upp sin planering i 

början av läsåret, går hon igenom de olika momenten med sina elever. Eleverna får välja vilka 

skönlitterära böcker de vill läsa, för att Pia vill göra dem delaktiga i ”det som händer.”  Vidare går 

hon tillsammans med sina elever steg för steg igenom de grammatiska moment som eleverna 

behöver lära sig, för att kunna nå upp till kursens mål. Samma procedur gäller när eleverna börjar 

ett nytt kapitel, tillsammans går de igenom vad eleverna ska kunna. Enligt Pia tycker eleverna att 

detta arbetssätt, nämligen elevinflytande, är mycket intressant men de har inte många 

synpunkter. Eleverna yttrar mest att Pia får bestämma för att hon är lärare och vet bäst hur och vad 

de ska lära sig. Hon förklarar detta beteende med att hennes elever inte har detta tänkande vad 

gäller elevinflytande, för att eleverna kommer från olika länder, där läraren var en auktoritet, vilket 

förstås inte gynnar elevinflytandet. Att få eleverna att ändra sitt tänk är en process som tar sin tid, 

menar Pia. Det är en stor skillnad från början av terminen och nu på vårterminen, säger hon. Nu törs 

eleverna säga vad de tycker och tar för sig.  

Pia fortsätter med att berätta att i hennes klass diskuterar hon och eleverna mycket om händelser 

som till exempel inträffar i deras hemländer, vilka sedan jämförs med Sverige. De pratar om hur 

dessa saker fungerar och hur det ser ut här i Sverige. För eleverna är det lätt att ha åsikter gällande 

sina hemländer men det är en annan sak när det gäller Sverige. Pia tror att det beror på att de är 

väldigt tacksamma att de har fått komma hit, så det fattas ett kritiskt tänkande hos hennes elever. 

Hon försöker att få sina elever att bli mer kritiska genom att säga att det är okej att säga som man 

tycker och tänker. Pia berättar också att det kan vara problematiskt att få killar och tjejer att jobba 

ihop, för att i deras hemländer finns en annan syn på tjejer. Ibland kan dessa killar inte ens titta på 

tjejer och därför tar Pia hela tiden upp etik och moral i sin undervisning. Detta handlar ofta om 

killarnas syn på kvinnor och hon får jobba med det hela tiden.  
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När vi pratar om vilka demokratiska kompetenser Pia anser vara viktigast att ge sina elever, 

svarar hon att det är att få dem att vara kritiska, att våga ställa krav. De behöver lära sig detta, för att 

de är så långt ifrån det när de kommer till Sverige och det är en lång process som kommer att 

fortsätta efter gymnasiet också, enligt Pia. Många elever tror sig veta ”sanningen”, för att de har fått 

höra den om och om igen. Det är svårt för dessa elever att ifrågasätta det deras föräldrar och lärare 

har lärt dem. Vidare nämner Pia också att det beror på var eleverna kommer ifrån. Hennes 

europeiska elever har inte samma problem. De ställer krav, de påverkar undervisningen och ”är med 

i debatter och så.”   

Pia svarar att för henne betyder värdegrund alla människors lika värde, det är grunden. Alla ska bli 

behandlade lika i klassrummet, vilket är svårt ibland för att hon har både killar och tjejer som 

kommer från kulturer där de sistnämnda inte får säga vad de tycker och tänker. Pia säger att det blir 

bättre och bättre ju längre tiden går, för att tjejerna märker att de har Pia med sig, som uppmuntrar 

dem hela tiden att säga sitt. Detta medför att killarna backar efter ett tag, för att de märker att det är 

ingen idé att motsätta sig det. Också denna process tar tid, säger Pia. En annan sak Pia berättar om 

är integrering.  Hon tar med sig sina elever och hälsar på de ”svenska” klasserna, där de eleverna får 

berätta vad de sysslar med. I skolan finns olika grupperingar, vilket beror på att alla elever håller sig 

till sina ”egna”. Där kan ungdomarna, de svenska och de med en annan bakgrund, vara sig själva och 

prata sitt eget språk. Pia menar att det kan motverkas genom att bygga broar under klassens besök 

till de olika programmen på gymnasiet. Vidare nämner hon att de ibland jobbar med elevernas 

kulturer, där de får visa upp sitt hemland genom att laga mat tillsammans, berätta om sin kultur och 

spela upp sin musik. Det är viktigt i det demokratiska uppdraget att respektera andra kulturer lika 

mycket som den svenska kulturen, menar Pia. Genom att inte förtränga ens egen kultur, kan 

eleverna bygga en bra grund för att kunna leva ett bra liv i Sverige.  

På frågan ”Hur kopplar du demokratiuppdraget till ditt ämne och din egen undervisning?” 

svarar Pia att detta kommer upp hela tiden genom att välja texter som handlar mycket om 

demokrati, lika rättigheter, mänskliga rättigheter m.m.  Hon menar att svenska är ett väldigt bra 

ämne, för att man kan integrera ”hur många saker som helst” samtidigt som man lär sig svenska. Pia 

jobbar med läromedlet ”Språkgrunden”, som hon tycker har bra texter. När det gäller att lära sig de 

förmågorna som beskrivs i läroplanen, säger Pia att det är en process som eleverna blir bättre på. 

Enligt henne kan det bli ”högt i tak” när eleverna debatterar om sina egna länder, men som sagt är 

det inte lika ”högt” när de ska diskutera om Sverige. De lyssnar mycket på nyheter, vilket ger många 

frågor och bra diskussioner, enligt Pia. I år är det särskilt svårt att få eleverna att diskutera och 

debattera, för att Pia har en grupp elever som kommer från samma land, Afghanistan, där en del 

kommer från en falang och några elever från en annan falang. Dessa elever vågar inte riktigt säga 

vad de tycker och tänker, vilket delvis beror på att det finns rangordning mellan dessa grupper. Detta 

är en mycket komplicerad situation och Pia säger att det är en mycket svår balansgång; uppmuntra 

eleverna att säga sitt utan att det blir bråk. Pia får påminna sina elever då och då vad demokrati 
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betyder, för att många av hennes elever inte har fått med sig det från början. Vidare nämner Pia att 

det är viktigt att hålla både den svenska kulturen och elevernas kulturer levande, för att det är en 

demokratisk rättighet. Varje dag lusläser Pia tidningarna för att se om det finns  artiklar som 

handlar om hennes elevers hemland, för att kunna jobba med dem i sin undervisning. Artiklarna kan 

handla om både positiva och negativa saker.  

Pia tyckte att intervjun var bra, för att hon blev tvungen att tänka till om det demokratiska 

uppdraget hon har som lärare.  

4.1.2 ”Irene” 

Min andra intervju var med en svensk- och historielärare, som vill bli kallad Irene. Hon är en 64-årig 

kvinna och har jobbat som lärare i ungefär 35 år. Fram till 1994 jobbade Irene på högstadiet och 

därefter på gymnasiet.  På första frågan ”Vad är det demokratiska uppdraget enligt dig?” svarar 

Irene att det är hennes uppgift att fostra sina elever i demokrati, d.v.s. behandla folk likvärdigt och 

att man beter sig på sådant sätt som anstår en demokrati. Vidare nämner hon termen förtryck, vilket 

är odemokratiskt och måste undvikas i klassrummet. Irene har inte haft några större problem med 

sina elever men ibland behöver hon säga ifrån, för att få elever på ”rätt väg”. När jag frågar henne om 

detta är det demokratiska uppdraget för henne, svarar Irene att detta är en del av det som tillhör det 

demokratiska uppdraget.   

När jag ställde andra frågan vilka kompetenser Irene tycker är viktigast att ge till sina elever, 

säger Irene att kunskap om hur en demokrati fungerar är en uppgift som ska tas upp inom 

samhällskunskapsämnet. Hon berättar att det inte finns några avsnitt i svenskläromedlen om 

demokrati, vilket betyder att Irene är tvungen att ta alla tillfällen som dyker upp, för att ta upp 

demokrati och allt vad detta innebär.  Glatt pratar hon vidare om hennes andra ämne, historia, och 

hur hon jobbar med att göra sina elever medvetna om demokrati. När jag frågade henne vilka 

kompetenser elever behöver för att vara demokratiska medborgare inom svenskämnet, säger hon att 

hon inte förstår frågan. Jag ansåg att jag var tvungen att ta upp en förmåga som elever ska utveckla 

på gymnasiet samt som är bunden till en demokratisk kompetens, nämligen kritiskt tänkande. Irene 

hakar snabbt på och berättar om att hon jobbar aktivt med sina elever att de inte ska ”svälja allt” 

som de läser i t.ex. tidningar.  Irene påpekar ofta att artiklarna i aftonbladet och expressen, bara för 

att nämna några, är till hälften sanna och resten ska de inte lita på ett ”dugg.” Hon menar att hon 

kan veta om en story är sann eller inte, för att genom åren har Irene fått kunskap om vissa saker, 

vilket eleverna inte har än. När hennes elever gör något arbete, då säger Irene uttryckligen att de 

måste hitta säkra källor och att de tänker på var de tar informationen ifrån på Internet. 

Värdegrund betyder för Irene att man måste behandla alla lika; alla ska få samma behandling och 

samma möjligheter, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning etc. Irene påstår att hon inte har några 

som helst problem med sådana ”saker” och säger att hon ser allas lika värde. Hon fortsätter med ett 
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stort men, nämligen att hon stör sig på att man tror att man kan behandla alla likadant fast de är 

olika. Irene menar att skolan inte fungerar på det sättet, för att människor är födda med vissa 

förutsättningar, vilket betyder att alla har olika behov. Hon tar upp ett exempel med elever från/med 

en annan etnicitet i sin klass. Dessa elever har behov av mycket hjälp från Irene, medan de svenska 

eleverna tror sig att klara sig själva och Irene anser att hon behandlar dem olika då. Vidare nämner 

hon de elever som har svårt för att lära sig nåt och hon försöker hjälpa dem men man ska inte 

förvänta sig samma resultat. 

På tredje frågan som handlar om elevinflytande i relation till skoldemokrati svarar Irene att det 

bero på hur man ska tolka skoldemokrati. Hon försöker faktiskt ge dem större inflytande men enligt 

Irene säger eleverna ofta ”bestäm du.” Irene lägger till att det handlar om de ”duktiga” eleverna, de 

studiemedvetna eleverna. Hon tror att bristen på att vilja vara medbestämmande antingen kan bero 

på att de inte orkar i och med att barn ska bestämma redan tidigt om många saker, eller så har de för 

lite kunskap om världen, för att komma på vad och hur de vill lära sig. Ett exempel på när Irenes 

elever är medbestämmande är när de ska ha prov och då frågar hon sina elever vilket datum som 

passar bäst för alla. Större önskemål än så har inte hennes elever, menar Irene. Irene avslutar den 

här frågan med att säga att hennes elever kunde få mer inflytande om de vill.  

På sista frågan, hur Irene kopplar det demokratiska uppdraget till svenskämnet och sin 

undervisning, svarar hon att det beror väldigt mycket på vad de håller på med. Irene jobbar gärna 

med ett läromedel, för att då faller det sig naturligare att prata om vissa ”känsliga” saker. Hon tycker 

det inte är lämpligt att komma in i en klass och säga: ”Hej, nu ska vi prata om homosexualitet!”.  

Irene fortsätter berätta att hon gillar att ta tillfället i akt, när man ska prata om saker som har att 

göra med värdegrunden. Dock saknas det i hennes nuvarande läromedel intressanta ämnen som 

handlar om t.ex. mobbning och homosexuellas rättigheter att adoptera barn, nämner Irene. Dessa 

ämnen har gett många fina diskussioner och tar man det som lärare på rätt sätt då kan man hjälpa 

eleverna att inse hur man ska hantera sådana företeelser. Vidare säger Irene att man ska ställa rätt 

frågor till eleverna och i somliga (vissa praktiska) klasser är det svårt att föra sådana diskussioner, 

men inte omöjligt. Hon menar att ibland kan bara en person ”sabba” allt.  När jag frågar Irene om 

hon använder litteratur i sin undervisning när det gäller hennes demokratiska uppdrag, berättar hon 

att i en av hennes tidigare top/fordonklasser pratade eleverna mycket om bilar och körkort. Hon 

bestämde sig att läsa för dem ”Att döda ett barn” av Stig Dagerman och utifrån det diskuterade 

klassen om vilka konsekvenser det kan ge när man kör för fort eller när man kör berusad. Irene 

menar också att moral, som att hålla sig till hastigheten, har att göra med demokrati.  

I slutet av intervjun talade Irene om för mig att samtalet om detta ämne var bra, för att hon blev 

påmind om betydelsefulla erfarenheter hon hade glömt.  Särskilt hur man som lärare kan använda 

texter på ett naturligt sätt att leverera ett budskap till ungdomarna, utan att predika. Irene tänker 
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utnyttja denna möjlighet, att fostra eleverna, mer i framtiden. På frågan om hon vill tillägga 

någonting ytterligare svarar hon negativt, och efter jag ha tackat henne, avslutar vi intervjun.  

4.1.3  ”Lena” 

Sista intervjun är med en svensk-engelsklärare som vill bli kallad Lena. Hon är 64 år gammal och 

har undervisat i 32 år. För Lena betyder det demokratiska uppdraget först och främst att se till 

att alla elever förstår att de har sin plats, de behöver få den tid de känner de vill och begär och att de 

känner att alla är lika värda. På frågan hur hon praktiserar detta, svarar Lena att hon försöker 

uppträda på ett sådant sätt att eleverna förstår att hon menar det hon säger och att hon bryr sig om 

dem. Enligt Lena kan man inte säga en sak och göra en annan.  

På frågan  vilka demokratiska kompetenser hon tycker är viktigast att ge sina elever svarar 

Lena att elever måste veta att de har sin plats i samhället och att de har sina rättigheter. I sitt 

klassrum diskuterar Lena mycket med sina elever om man ska rösta eller inte, för att det är både en 

rättighet och skyldighet man har som medborgare. De pratar i klassrummet om att det finns vissa 

saker man måste ställa upp för som samhällsmedborgare. Lena menar att detta är viktiga ämnen att 

prata om i skolan. Lena svarar på denna fråga mer utförligt under sista frågan, ”Hur kopplar du 

demokratiuppdraget till ditt ämne och din egen undervisning? Hon pratar i den frågan om att 

eleverna måste kunna analysera texter och samtal, vikten av ett kritiskt tänkande och att diskutera 

människors olika levnadsvillkor.  

Värdegrund för Lena betyder det som finns i FN:s stadgar: alla människors rätt till lika värde, 

rätten till ett bra liv, utbildning, bra mat och möjligheter att förkovra sig. Vidare pratar Lena om att 

det handlar om att alla människor är lika men att de inte kan behandlas lika. Hon menar att alla 

människor ska behandlas på ett likvärdigt sätt och få ett värdigt bemötande, var man än befinner sig.  

Lenas första reaktion är att eleverna först måste ha kunskap innan de kan ha inflytande. Hon 

menar att eleverna inte kan vara en del av kursplaneringen när de inte har kunskap om läroplanen. 

Lena tycker att eleverna först behöver förstå kursens innehåll, vad som är målet etc. innan de kan 

vara medbestämmande planeringen. I skolan fattas tid för att ge eleverna den kunskap som behövs 

för elevinflytande och kanske att lärarna känner att de vet bäst, är några skäl till, tror Lena, att 

lärarna är inte så duktiga på att göra det de borde göra, nämligen förse elever med kunskap så att de 

kan ha inflytande. När jag frågar om det finns andra områden där eleverna kan få bestämma, 

nämner Lena att det finns enkla saker som t.ex. vilket avsnitt som ska tas först, och eleverna får välja 

vilken skönlitterär bok de vill läsa. I detta bestämmer inte Lena men hon säger att hon styr dem lite. 

Lena berättar att det är enkla saker hennes elever får bestämma, men de kanske upplever det som en 

demokratifråga.  Ibland kan det hända att eleverna säger att Lena ska bestämma och hon tror att det 

beror på att det är enkelt för eleverna, för att då behöver de inte ta ställning. Lena anser att lärare 

behöver fostra elever i ansvarstagandet.  
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Samtalet kommer automatiskt in på sista frågan, hur Lena kopplar det demokratiska uppdraget 

till svenskämnet och sin undervisning. Hon säger att svenska är ett mycket bra ämne, för att 

man kommer in på saker som t.ex. värdegrund, olika människors levnadsöde och stora livsfrågor 

nästan i varje lektion. Böcker ger rikliga tillfällen för diskussion om olika viktiga företeelser. Vidare 

menar Lena att på grund av att man läser många texter i svenska, blir det naturligt att prata om etik 

och moral.  Hennes elever tycker ofta att det är intressanta diskussioner, säger Lena. Eleverna är i en 

brytningstid där de är på väg att bli vuxna och hon anser att de behöver förstå, kunna ta ställning 

och kunna värdera det de läser och hör på tv. Lena tycker att det är viktigt att kunna allt detta när 

det gäller politiska budskap, särskilt nu inför valet.  Att ge eleverna många olika texter och analysera 

hur texterna skiljer sig åt eller om det finns någon dold agenda stärker elevernas kritiska tänkande 

säger Lena. Det är viktigt att eleverna är på sin vakt, så att de inte blir lurade. Vi kommer att prata 

om hur tydligt det demokratiska uppdraget är kopplat till svenskämnet i Gy11 och Lena tycker inte 

att det är så tydligt när det gäller hur svenskämnet ska utföra det demokratiska uppdraget. Hon 

menar att det är upp till varje lärare hur den tycker och tänker samt hur hen vill utföra detta viktiga 

uppdrag.  

På frågan om hon har någonting att tillägga, svarar Lena att hon tycker att det demokratiska 

uppdraget är ett intressant ämne. Hon tycker att ämnet som jag har valt att skriva om är mycket 

viktigt att prata om just nu. Lena tar upp att det nu är mycket diskussion i samhället kring 

invandring och varje dag för vi höra nya historier om hur vi behandlar folk på ett dåligt sätt.  Även  i 

Sverige, där vi borde ha möjlighet att ”göra det så bra”. Lena tror att ungdomarna i dag har åsikter 

som inte riktigt är förankrade i dem själva. De vet inte tillräckligt mycket vad de pratar om, enligt 

Lena. Samtalet förflyttar sig till Europa och dess hårda klimat när det gäller invandrare, där olika 

människor står emot varandra. Vi diskuterar möjligheten att lärare inte har gjort ett bra jobb när det 

gäller medborgarnas demokratiska kompetenser. Lena menar att mycket beror på att människorna i 

Norden har varit förskonade från dåliga levnadsförhållanden och därför har de svårt att förstå hur 

det är att leva i misär och elände. Som avslutning säger Lena att det demokratiska uppdraget är av 

stor vikt, där lärarna har någonting att jobba med. Jag tackar Lena för samtalet och intervjun 

avslutas. 

 

 

4.2 Resultat av enkätundersökningen 

För att undersöka studiens frågeställning, användes en enkät utformad av Skolinspektionen. De 

viktigaste resultaten av de enskilda klasserna sammanfattas nedan. För resultaten av samtliga 

elevenkäter hänvisas till Appendix C. 
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4.2.1 Resultaten enskilda klasser 

Rubrikerna i tabellhuvudena förklaras enligt följande: N står för antalet personer som svarat på 

enkäten. Medel står för medelvärdet av de fyra nivåerna på svaren där 1 är en negativ attityd och 4 

en klart positiv attityd.   

Resultaten på första påståendet, som visas i tabell 1, visar en relativt positiv attityd till ämnet, då 

medelvärdet på den fyrgradiga skalan är över 3.  Eleverna tycker att deras svensklektion ger dem 

tillfälle att diskutera och debattera om olika frågor. Majoriteten av eleverna i Katarinas klass (75 %) 

och Irenes klass (61,50%) svarade på detta påstående att det ”stämmer ganska bra”. Pia håller med 

sina elever för att hon svarade ”stämmer ganska bra” på denna fråga, dock svarade Irene ”stämmer 

mycket bra”. Lena och hennes studenter svarade på samma sätt, nämligen ”stämmer mycket bra”. 

Påståendet har ett relativt högt medelvärde. 

 Tabell 1. Elevers attityd till påstående 1: ”På vår svensklektion får vi diskutera och debattera om olika frågor”.  

                                                N                              Medel  

 Klass 1  ”Pia”                          3                                3,30  

 Klass 2  ”Katarina ”                16                               3,25 

 Klass 3  ”Irene”                      26                               3,40 

 Klass 4 ”Lena”                       20                               3,55 

 

Tabell 2 visar resultaten av påstående 2. På påståendet om deras lärare bryr sig om vad eleverna 

tycker och tänker, har en stor del elever svarat att hon gör det.  Detta antyder att det råder ett 

respektfullt förhållande mellan lärare och elever, vilket har betydelse för elevernas utveckling.  

Påståendet har ett relativt högt medelvärde. 

 Tabell 2. Elevers attityd till påstående 2: ”Vår svensklärare bryr sig om vad vi elever tänker och tycker”.  

                                                 N                              Medel  

 Klass 1  ”Pia”                         3                                 3,70  

 Klass 2  ”Katarina                  16                               3,75 

 Klass 3  ”Irene”                      26                               3,80 

 Klass 4 ”Lena”                       20                               4,00 
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Om vi ser till resultaten av elevenkäten uppvisar drygt 70 procent en mycket positiv attityd till att 

deras lärare uppmuntrar dem att reflektera över vad de hör och läser. En procentandel av nästan 28 

säger att detta påstående ”stämmer ganska bra”. Samtliga lärare påstår att de uppmuntrar sina 

elever till kritiskt reflektion. I intervjuarna berättade lärarna att det är en av de viktigaste 

demokratiska kompetenser som de kan ge sina eleverna. Påstående tre har ett relativt högt 

medelvärde.  

Tabell 3. Elevers attityd till påstående 3: ”Vår svensklärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi   

              hör och läser”.  

                                               N                              Medel  

Klass 1  ”Pia”                          3                                3,66  

Klass 2  ”Katarina”                 16                               3,50 

Klass 3  ”Irene”                      26                               3,70 

Klass 4 ”Lena”                       20                               3,90 

 

Påstående 4 lyder ”På vår svensklektion talar vi ofta om alla människors lika värde”. Om vi tittar på 

attityden till påståendet så instämmer alla elever i Pias klass. Detta är en förberedelseklass för 

ungdomar från andra länder och Pia berättade i sin intervju att hon diskuterar mycket med sina 

elever om människors lika värde. Majoriteten av eleverna i Katarinas klass svarade ”stämmer ganska 

bra” (44%) och ”stämmer ganska dåligt” (31%) på påstående 4. Irene svarade på detta påstående att 

det ”stämmer ganska bra” och 42,3 procent av eleverna svarade likadant. Hälften av hennes elever 

tycker att påståendet ”stämmer ganska dåligt”.  Detta är skälet till att medelvärdet i båda klasserna 

ligger relativt lågt. Eleverna i Lenas klass tycker att i deras klass stämmer det ”ganska bra” att de ofta 

talar om alla människors lika värde. Lena själv svarade att det ”stämmer mycket bra” och det blev 

bekräftat i intervjun.   I klass 2, 3 och 4 är medelvärdet relativt lågt. 

 Tabell 4. Elevers attityd till påstående 4: ”På vår svensklektion talar vi ofta om alla människors lika värde”.  

                                                N                              Medel  

 Klass 1  ”Pia”                          3                                4,00  

 Klass 2  ”Katarina ”                16                               2,60 

 Klass 3  ”Irene”                      26                               2,60 

 Klass 4 ”Lena”                       20                               3,00 
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Påstående 5 handlar om att ta ställning till vad som är rätt och fel. Denna förmåga handlar om etik 

och moral och den enda lärare som tog upp detta i sin intervju var Lena. Det visar sig i tabell 5 att 

hennes elever har en positiv attityd till påståendet och Lena svarade ”stämmer mycket bra” i 

enkäten. I Pias klass verkar det som att eleverna får öva på att göra etiska ställningstaganden när 

man tittar på medelvärdet av påståendet. Pia svarade att påståendet ”stämmer mycket bra” i 

enkäten.  Irene fyllde i i enkäten att det ”stämmer ganska bra” och majoriteten av hennes elever 

håller med henne. I Katarinas klass tycker hälften att det ”stämmer ganska bra”. Lena tycker att hon 

låter sina elever öva på att göra etiska ställningstaganden och majoriteten av hennes elever tycker att 

det ”stämmer ganska bra”.  

 Tabell 5. Elevers attityd till påstående 5: ” På vår svensklektion får vi öva på att ta ställning till vad     

                 som är rätt och fel”.  

                                                N                              Medel  

Klass 1  ”Pia”                          3                                4,00  

Klass 2  ”Katarina ”                16                               3,00 

Klass 3  ”Irene”                      26                               2,80 

Klass 4 ”Lena”                       20                               3,55 

 

Påstående 6 handlar om att ge killar och tjejer samma förutsättningar och samtliga lärare svarade att 

det ”stämmer mycket bra”. Observera, i Katarinas klass finns bara manliga elever, vilket betyder att 

denna klass inte har svarat på påståendet. Alla elever i Pias och Lenas klass håller fullständigt med 

sina respektive lärare. I Irenes klass instämmer majoriteten (88 %) av eleverna med henne. Detta 

förklarar den positiva attityden till påstående 6. 

Tabell 6. Elevers attityd till påstående 6 ”Vår svensklärare tar killars och tjejers åsikter på lika stort allvar.”  

                                               N                              Medel  

 Klass 1  ”Pia”                          3                                4,00  

 Klass 2  ”Katarina ”               16                                 - 

 Klass 3  ”Irene”                      26                               3,88 

 Klass 4 ”Lena”                       20                               4,00 

 

Påstående 7 lyder ”På vår lektion blir man dåligt behandlad om man uppfattas som annorlunda”. 

Majoriteten i samtliga klasser svarade det ”stämmer mycket dåligt” det här påståendet. Deras attityd 
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blir bekräftad i nästa påstående som handlar om respekt. Detta påstående har ett lågt medelvärde, 

som uttrycker en negativ attityd. 

 

Tabell 7. Elevers attityd till påstående 7: ”På vår svensklektion blir man dåligt behandlad om man uppfattas                    

               som annorlunda”.  

                                                N                              Medel  

Klass 1  ”Pia”                          3                                1,33  

Klass 2  ”Katarina”                 16                               1,10 

Klass 3  ”Irene”                      26                               1,20 

Klass 4 ”Lena”                       20                               1,00 

 

Påstående 8 lyder ”på lektionerna respekterar elever och lärare varandra”.  Pia svarar på denna fråga 

att det  ”stämmer ganska bra” och hennes elever menar att detta ”stämmer mycket bra”. Pia 

berättade för mig i intervjun att ”killarna inte alltid beter sig respektfullt gentemot tjejerna.” 

Förmodligen har hennes manliga elever en annan åsikt gällande detta. Majoriteten av eleverna i Pias 

klass är positivt inställda till detta påstående.  Majoriteten i Katarinas klass tycker att det ”stämmer 

ganska bra” och det förklarar det relativt låga medelvärdet på påståendet. Majoriteten i Irenes klass 

anser att påståendet är ”stämmer mycket bra” och samma resultat visas i Lenas klass. En elev i 

Lenas klass har svarat ”stämmer mycket dåligt” och det kan undras om eleven har blivit påverkad av 

föregående fråga, där en negativ attityd uttrycks.  

Tabell 8. Elevers attityd till påstående 8: ”På vår svensklektion respekterar elever och lärare varandra”.  

                                                N                              Medel  

 Klass 1  ”Pia”                          3                                3,70  

 Klass 2  ”Katarina ”                16                               3,00 

 Klass 3  ”Irene”                      26                               3,80 

 Klass 4 ”Lena”                       20                               3,70 

 

Tabell 9 visar resultaten av påstående 9 ”På vår svensklektion är  vi elever med och bestämmer hur 

vi ska arbeta med olika skoluppgifter”. Majoriteten i Katarinas klass tycker att det “stämmer ganska 

dåligt” och det förklarar det låga medelvärdet på påståendet. Majoriteten i Irenes klass anser att 

påståendet ”stämmer ganska bra” och samma resultat visas i Lenas klass. Irene svarar i enkäten att 

påståendet ”stämmer ganska bra” och Lena svarar likadant. Pia tycker att påståendet om 
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elevinflytande ”stämmer mycket bra” men hennes elever delar inte hennes åsikter, för att svaren 

varierar från ”stämmer ganska bra” till ”stämmer mycket dåligt”. Påståendet har ett relativt lågt 

medelvärde. 

 Tabell 9. Elevers attityd till påstående 9: ”På vår svensklektion är vi elever med och bestämmer hur vi ska  

               arbeta med olika skoluppgifter”.  

                                                N                              Medel  

 Klass 1  ”Pia”                          3                                2,00  

 Klass 2  ”Katarina”                16                                2,30 

 Klass 3  ”Irene”                      26                               3,20 

 Klass 4 ”Lena”                       20                               3,30 

 

Tabell 10 visar resultaten av påstående 10, som handlar om om det förekommer rasism och 

främlingsfientligt på lektionen. Majoriteten av samtliga klasser svarar negativt på detta negativa 

påstående. De flesta elever tycker att så är inte fallet. Alla lärare svarar i enkäten att påståendet 

”stämmer mycket dåligt”. Alla elever i Pias klass påstår att rasism och främlingsfientlighet inte 

förekommer på deras svensklektioner. I Irenes och Lenas klass svarar 96 procent att det ”stämmer 

mycket dåligt”. I Katarinas klass finns ett högre medelvärde på detta påstående för att hälften av 

eleverna svara att det ”stämmer mycket dåligt”, en fjärdedel av eleverna hävdar att det ”stämmer 

ganska dåligt” 12,5 procent påstår att det ”stämmer ganska bra” och lika många menar att det 

”stämmer mycket bra”.  Påståendet har i tre utav fyra klasser ett lågt medelvärde. 

 Tabell 10. Elevers attityd till påstående 10: “På vår svensklektion förekommer det rasism och   

                 främlingsfientlighet”.  

                                                N                              Medel  

Klass 1  ”Pia”                          3                                1,00  

Klass 2  ”Katarina                  16                               1,90 

Klass 3  ”Irene”                      26                               1,00 

Klass 4 ”Lena”                       20                               1,00 

 

Sista påståendet i enkäten handlar om om lärarna bedriver ett målinriktat arbete för att förhindra 

kränkande behandling.  Majoriteten i samtliga klasser menar att detta påstående ”stämmer mycket 

bra”. I Lenas klass finns dock 6 elever, som tycker att detta ”stämmer ganska bra” och en elev anser 
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att detta ”stämmer ganska dåligt”. I Irenes klass har 9 elever den uppfattningen att påståendet 

”stämmer ganska bra” och en elev tycker att det ”stämmer ganska dåligt”. I Pias klass finns en elev 

som menar att detta påstående ”stämmer ganska dåligt”. Samtliga lärare anser att de aktivt arbetar 

för att förhindra kränkande behandling. I Katarinas klass är medelvärdet högt och i de andra 

klasserna är medelvärdet relativt högt. 

  Tabell 11. Elevers attityd till påstående 11: Vår svensklärare reagerar om han/hon får reda på att en elev   

                   blivit illa behandlad av någon annan elev”.  

                                                N                              Medel  

Klass 1  ”Pia”                          3                                3,30  

Klass 2  ”Katarina”                 16                               3,80 

Klass 3  ”Irene”                      26                               3,60 

Klass 4 ”Lena”                       20                               3,60 

 

 

Öppna frågor elevenkät 

Eleverna fick svara på tre så kallade öppna frågor som handlade om demokrati, värdegrund och 

elevinflytande. Deras svar var relativt eniga. På frågan vad demokrati betyder svarade de flesta elever 

att det handlar om folkstyre, att få göra sin röst hörd och att få vara med och bestämma. En elev från 

Katarinas klass uttryckte sig på följande sätt: ”Jag vill ha diktatur istället för demokrati. En president 

är mycke bättre”. En elev från Pias klass skrev: ”Demokrati betyder allt för mig, för att man får frid, 

jag kan göra vad jag vill eller säga”. 

På andra frågan, som handlar om vad värdegrund betyder, visste en stor del av eleverna inte vad 

termen betydde och jag fick förklara för dem så att de kunde svara på frågan. De flesta elever 

upprepade det jag hade förklarat, nämligen att alla ska bli behandlade lika. En elev från Katarinas 

klass skrev: ”jag tycker att man ska få ha sin sexuella läggning och kultur utan att någon ska vara 

emot”. En elev från Lenas klass besvarade frågan med: ”Jag tycker det är väldigt viktigt. Jag står 

själv för att alla är precis lika mycket värda och önskar att fler kunde tänka som jag gör”.    

Sista frågan handlade om elevinflytande och längden i svaren skilde sig åt men de flesta elever tyckte 

att det är viktigt att vara medbestämmande. En elev från Lenas klass svarade på frågan att: ”Det är 

viktigt att vi elever får vara med och bestämma eftersom det är våra betyg det handlar om”. En elev i 

Irenes klass skrev: ”Det tror jag är viktigt för att få eleverna att känna sig delaktiga. Många problem 

kan nog lösas genom att låta eleverna vara med och tycka till”. 
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5. Diskussion   

Syftet med den här studien är att undersöka hur svensklärare använder sitt ämne för att fostra 

demokratiska medborgare. Resultaten av denna småskaliga studie visar att det finns en relativt stor 

överenskommelse mellan lärarnas och elevernas enkätsvar. Vidare verkar de medverkande lärarnas 

syn på demokratiuppdraget vara någorlunda överensstämmande. Deras undervisning utförs på 

relativt lika sätt för att genomföra det demokratiska uppdraget. Studien visar att det förekommer 

medborgarfostrande inslag i undervisning i svenska, men elevernas inflytande och delaktighet 

behöver förtydligas och förstärkas i svenskundervisningen. Det verkar också att lärarna behöver 

förtydliga de olika begrepp som demokrati, värdegrund och elevinflytande för eleverna.  

Skolans uppdrag består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Enligt 

lärarna som har medarbetat i denna studie är svenska ett ämne där det faller sig väldigt naturligt att 

jobba med detta. Lena nämnde att nästan i varje lektion kommer man in på olika sorts 

värdegrundsfrågor. Texter och skönlitteratur blir inkörsporten till många givande diskussioner, 

analyser och inlevelser. Enligt Magnus Persson (2010) kan skolans värdegrund lyftas fram via 

litteratur. Detta bekräftades under mitt samtal med Irene. Hon berättade om sin praktiska klass, där 

hon läste högt ur Stig Dagermans novell. Irene försökte att ta in litteratur som kunde skaka om 

eleverna och utmanade deras värderingar. Efter högläsningen frågade Irene sina elever om de visste 

varför hon hade valt den novellen och detta ledde till meningsfulla samtal. Sådana samtal kan också 

kallas deliberativa samtal. De kan användas i klassrummen för att integrera det demokratiska 

uppdraget i undervisningen. 

Lena tycker likadant som Rosenblatt (1995), nämligen att litteraturen är ett viktigt hjälpmedel för 

utforskandet av människan och mänsklig erfarenhet i skilda epoker och livssituationer. Hon menar 

att det är nödvändigt för en demokratisk medborgare att kunna sätta sig in i hur det är att vara en 

annan person. Lena tror samtidigt att vi i västvärlden ha svårt för detta på grund av att vi har varit 

förskonade ifrån svåra livssituationer. Pia och Lena försöker att dra in andra kulturer och ha ett 

mycket brett litteratururval i undervisningen.  Detta är ett bra inslag i undervisningen för att i en 

globaliserad värld behövs kunskap om världens kultur, för att förstå hur gemensamma behov och 

syften realiseras under olika villkor. Pettersson (2003:101) förklarar att varje elev måste inse att hen 

hör samman med alla andra människor eftersom det på detta sätt stärker elevens demokratiska 

förmåga. Elevenkäten visar att nästan alla elever svarade ”stämmer mycket bra” och ”stämmer 

ganska bra” att de får diskutera och debattera om olika frågor. Att kunna föra bra och meningsfulla 

diskussioner om olika frågor i klassrummet, förutsätter ett bra och respektfullt samtalsklimat, vilket 

verkar finnas i samtliga klasser. 



 

31 

Studien har främst uppmärksammat elevernas möjligheter att ta del av värden, uttrycka sina åsikter 

samt utveckla ett kritiskt och självständigt tänkande. Elevenkäten visar att en stor del av eleverna, 

84,6 procent, anser att deras svensklärare bryr sig om vad eleverna tycker och tänker. Lärarna 

svarade i intervjun att de ger killar och tjejer samma förutsättningar och detta bekräftas i 

elevenkäten. Nästan 94 procent tycker att deras lärare tar killars och tjejers åsikter på lika stort 

allvar. Observera, att Katarinas elever inte har kunnat svara på denna fråga, eftersom det enbart 

finns killar i klassen. Vikten av ett kritiskt förhållningssätt står i Gy11 och för Pia är detta absolut den 

viktigaste förmågan att utveckla hos sina elever. Hon menar att för att vara en demokratisk 

medborgare behövs kritiskt tänkande men det saknas hos hennes elever. De kommer ofta från den 

delen av världen där den förmågan, minst sagt, inte blir uppmuntrad. Både Lena och Irene jobbar 

aktivt i sin undervisning så att de inte ska ”svälja allt” som de läser. Lärarnas aktiva arbete med att 

främja elevernas kritiska tänkande visas i denna studies resultatdel. Majoriteten av eleverna, 

nämligen 72,3 procent tycker att deras lärare uppmuntrar dem att reflektera över vad de hör och 

läser. Även om detta är positiva upptäckter, har svenskämnesforskning visat att en kritisk läsning 

och diskussion av både skönlitteratur och facklitteratur är svag. Den nya PISA rapporten 

(Skolverket, 2012) bekräftar detta forskningsresultat, när det gäller svenska elevers läsförmåga. Det 

kan kanske betyda att det behöver ägnas ännu mer tid åt att utveckla elevers läsförmåga så att deras 

kritiska tankeförmåga kan utvecklas ännu mer.  

Som tidigare nämnts i denna uppsats är det en av de viktigaste delarna i en individs demokratiska 

kompetens att utveckla förmågan att själv ta ställning i olika frågor och att delta i samtal. En viktig 

förmåga i den medborgerliga kompetensen är att kunna kommunicera med andra i svåra och 

komplexa frågor, även om man har åtskilda åsikter (Englund, 2000). Lena tog upp i vårt samtal att 

de pratar om etik och moral i klassrummet, där eleverna måste kunna ta ställning. Hon tycker att det 

är viktigt för att eleverna är på väg att bli vuxna och ställningstagande är särskilt viktigt att kunna 

när det gäller politiska budskap. Det visar sig i enkätundersökningen att 58 procent av samtliga 

elever svarade att det ”stämmer ganska bra” att de får öva på att ta ställning till vad som är rätt eller 

fel.  Vidare menar Lena att på grund av att man läser många texter i svenska, blir det naturligt att 

prata om etik och moral. Hennes elever tycker ofta att det är intressanta diskussioner, säger Lena. 

Eleverna är i en brytningstid där de är på väg att bli vuxna och hon anser att de behöver förstå, 

kunna ta ställning och kunna värdera det de läser och hör på tv. Lena tycker att det är vikigt att 

kunna allt detta när det gäller politiska budskap, särskilt nu inför valet. Hon menar också att det är 

viktigt att agera som demokratisk medborgare och i hennes klassrum diskuteras det livligt om att det 

är både en rättighet samt skyldighet att rösta. EU-minister Birgitta Ohlsson (Jällhage, 2014:12) 

berättar i en intervju i Lärarnas tidning att röstskolka i en demokrati är att ”solka ner en 

grundläggande rättighet som människor dör för i andra delar av världen”. I Irenes klass tycker så 

många som 30 procent att det inte får så många tillfällen att öva detta. 



 

32 

En annan viktig del är att delta i och/eller påverka demokratiska beslutsprocesser. I skolan kan man 

se elevinflytande som en del av sådana processer. Demokratisk kompetens utvecklas genom 

delaktighet och inflytande och det är därför viktigt att barn och elever får uttrycka sin mening i alla 

frågor som berör dem.  Arbetet med elevinflytande syftar till att skapa goda, demokratiska och 

ansvarsfulla medborgare. En förutsättning för detta är att skolan i sig är en demokratisk arbetsplats 

och att eleverna är väl bekanta med, och ständigt har möjlighet att öva sig i de demokratiska 

processerna. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att lära elever utöva inflytande för att trygga 

demokratin i framtiden. Det är dock viktigt att ge elever ”reellt inflytande”, som betyder att utöver 

att lära dem demokratins spelregler måste de även få vara med i för dem meningsfulla demokratiska 

sammanhang (Skolverket, 1999). Ungefär hälften av eleverna i denna studies samtliga klasser 

svarade att de upplever att de har i viss mån inflytande över sin svenskundervisning. När jag pratade 

med lärarna svarade alla tre att deras elever får vara medbestämmande i de mindre allvariga 

besluten kring vardagsarbetet. Lena menade att elever behöver ha kunskap om läroplanen för att 

kunna bestämma om kursen. En fråga som uppstår är om eleverna vet vad ”reellt” elevinflytande i 

grunden innebär. En annan fråga rör elevernas bristande engagemang när det gäller att vara 

medbestämmande. Pia, Irene och Lena berättade för mig att, även om de ger eleverna möjligheten 

att bestämma, blir deras svar ofta ”bestäm du” eller ”du vet bättre”. Det verkar som att Pia 

kontinuerligt försöker få sina elever att ta del av inflytandet. Jag frågade Irene och Lena om lärare 

behöver lära ut att ta ansvar och praktisera sin rätt till inflytande. Irenes svar var att hennes elever 

kunde få mer inflytande om de ville, vilket betyder att hon lägger ansvaret hos eleverna. Lena och Pia 

svarade att lärarna behöver jobba på att blir bättre på detta.  

Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka 

odemokratiska uttryck.  Gy11 skriver att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. På 

påståendet i elevenkäten, om man som elev blir dåligt behandlad i skolan om man uppfattas som 

annorlunda, har en stor andel elever svarat att det är inte fallet. En lika stor andel elever, det vill 

säga nästan 88 procent, har i elevenkäterna också svarat att det inte förekommer rasism och/eller 

främlingsfientlighet på deras skolor, vilket stärks av lärarenkäten. På skolan där enkäterna 

genomfördes råder nolltolerans i fråga om detta. Även om 88 procent svarade att det inte 

förekommer rasism och främlingsfientlighet på deras svensklektion, finns det fortfarande 12 

procent,  som motsvarar 6 elever, som upplever i större eller mindre utsträckning att rasism och 

främlingsfientlighet förekommer på deras lektion. Detta antal bör naturligtvis vara noll elever med 

tanke på att det råder nolltolerans på skolan. 

Ung i demokratin-undersökningen visar att svenska gymnasieelever har goda kunskaper om 

samhälle och demokrati men det finns skillnader i demokratikunskaper mellan elever som går på 



 

33 

olika gymnasieprogram. Denna studie visar samma tendens, där några av Katarinas elever inte 

verkar vara förtrogen med de olika begrepp som denna uppsats bygger på och ett intressant 

forskningsområde vore att se om det finns olika undervisningssätt på programmen eller om det 

behövs för att utveckla demokratisk kompetens hos dessa elever.  

 

 

6. Slutsats  

 

I inledningen skrev jag att skolan har ett uppdrag att utveckla demokratisk kompetens hos unga, 

vilket betyder att verka i demokratiska former, utveckla demokratiska samhällsmedborgare och ge 

dem kunskap om demokratins innehåll och form. Skolans demokratiska uppdrag kan tolkas och 

gestaltas på olika sätt; hur vi jobbar med detta uppdrag är upp till varje lärare. Hens personlighet 

spelar en avgörande roll i hur undervisningen läggs upp när det handlar om att fostra demokratiska 

kompetenta medborgare. Det behövs dock råda en helhetssyn och en gemensam hållning kring 

demokrati- och värdegrundsuppdraget i skolan, vilket inte betyder att alla ska göra detsamma och 

likadana. 

 

Denna studie har visat mig att det finns många olika sätt för att jobba med svenskämnet så att 

eleverna kan tillägna sig grundläggande demokratiska värderingar, kunskaper och färdigheter. 

Viktiga element i det demokratiska uppdraget för mig som lärare är att ge eleverna möjlighet att 

förankra och praktisera demokratins värdegrund. Att kultivera elevers kritiska tänkande och kunna 

ta ställning är kanske två av de viktigaste förmågor, som en demokratisk medborgare kan äga. Det 

har inte funnits så många rasistiska partier i våra nationella parlament i Europa sedan andra 

världskrigets utbrott, enligt Ohlsson (Jällhage, 2014:12). Högerextrema partier breder ut sig i 

Europa, vilket är ett hot mot demokratin. Skolan spelar en stor roll i att försäkra demokratins 

fotfäste i vårt samhälle.    

 

Undersökningar visar att rasism och främlingsfientlighet är ett utbrett problem på landets skolor. I 

en ny undersökning från Skolvärden (Stridsman, 2014:9) visas att 60 procent av lärarna har haft 

elever som har yttrat främlingsfientliga åsikter på lektionstid och 70 procent utanför lektionstid. 

Som lärare ska man stå för skolans värdegrundsprinciper, utan att ha ett icke-fördömande 

förhållande till eleverna. Det är dock inte lätt att inte vara fördömande mot elever som är 

intoleranta.  



 

34 

Lärarnas och elevernas attityd uttryckte en sammanlagt positiv attityd, dock några elever uttryckte 

sig i studiens elevenkät på ett icke-demokratiskt sätt. En elev skrev på frågan: ”Beskriv vad 

demokrati betyder för dig” att Hitler var en demokrat och samma elev ritade exkrementer under 

kommentaren att ”det är jätteviktigt” på frågan som handlade om elevinflytande. Jag kan föreställa 

mig att ibland kan man tycka att det är otrevligt att ta itu med sådana yttringar. Det kan skapa 

jobbiga situationer i klassrummet. Ibland kan man som lärare känna att tiden inte räcker till. I 

Sverige finns ett parti som är öppet invandrarfientligt och allt detta gör att jag som lärare vill 

engagera mig att skapa en struktur för att arbeta långsiktigt med att motverka odemokratiska 

åsikter. Uppsatsen jag har skrivit har låtit mig inse att jag som lärare har ett otroligt stort uppdrag; 

att fostra demokratiska medborgare. Dessa ord har fått en helt annan betydelse nu efter skrivandet 

och jag vill avsluta studien med ett citat från en elev i Lenas klass. Denna elev skrev på andra frågan, 

som handlar om vad värdegrund betyder: ”Att alla behandlas lika oavsett kön, religion, hudfärg osv. 

Att alla är lika mycket värda. Det är någonting som är väldigt viktigt att vi i samhället blir bättre på 

för att allting ska fungera så bra som möjligt”. Om skolan och jag kan bidra till att fostra sådana unga 

medborgare då har vi verkligen en skola att vara stolta över. 

 

 

 



 

35 

Referenser 

André, Ann-Cathrine. (1996). ”En skola i demokrati.” I Arvidsson, Claes (red). Demokratins 
 utmaning. Politikens gränser och det civila samhället. s.128-138. Stockholm: Ekerlids 
 förlag. 

Bergöö, Kerstin & Ewald, Annette. (2003). ”Liv, identitet, kultur- Omutredningen Att lämna  
 skolan med rak rygg och Svenska som ett demokratiämne” i Eva Hultin red.: Utbildning 
 och Demokrati vol 12 nr 2, s. 31-46. Örebro: Örebro universitet.  

Brumark, Åsa. (2010). “Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och 
 elevinflytande”, Utbildning & Demokrati 19 (2), s.77–96. 

Denscombe, Martyn. 2013. Good research guide: For small-scale social research projects. 4th  
 edn. Berkshire: Open University Press.  

Dewey, John. (1937/1987). ”The Challenge of Democracy to Education”. I Boydston, Jo. Ann.  
 (red.). John Dewey. The later works, 1925-1953. Carbondale & Edwardsville: Southern 
 Illinois University Press. 

Englund, Thomas. (2000). Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och  
 aktuella förutsättningar. Hämtad 2014-05-03 från: 
 http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F
 %2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
 %2FRecord%3Fk%3D752  

Forsberg, Eva. (2000). Elevinflytandets många ansikten. Uppsala: Uppsala Universitet (diss).  

Garme, Birgitta. (2003). ”Skolan, proven och demokratin”, Utbildning & Deokrati”, 12(2), s. 105-
 117.  

Hultin, Eva. (2003). ”Tema: Svenkämnet som demokratiämnet”, Utbildning & Demokrati 12 (2),  
 s.5-12. 

Jällhage, Lenita. (2014). ”Röstskolk solkar ner demokratin”,  Lärarnas tidning, (8), s.12-13. 

Lundquist, Lennart. (2001). Medborgardemokratin och eliterna. Lund: Studentlitteratur. 

Malmgren, Gun. (2003). Svenskämnet som demokrati- och “värdegrundsämne” i Eva Hultin  
 red.: Utbildning & Demokrati, 12 (2), s. 63-76. Örebro: Örebro universitet.  

Mikadelis, Mikhael. (2014). I språket ligger makten. Hämtad 2014-04-11 från: 
   http://lt.se/asikter/debatt/1.2356240-i-spraket-ligger-makten 

Molloy, Gunilla. (2002). Läraren, Litteraturen, Eleven. En studie om läsning av skönlitteratur på 
  högstadiet. Stockholm: Lärarhögskolan. 

Molloy, Gunilla. (2003). “Det nödvändiga samtalet”, Utbildning & Demokrati, 12 (2). s. 77-91.  

Nationalencyklopedin. ”Etik.” Hämtad 2014-05-02 från: 

   http://www.ne.se/etik 

Patel, Patel & Bo Davidson. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och  
   rapportera en undersökning. Uppl. 3:8. Lund: Studentlitteratur. 

Persson, Lars. (2010). Pedagogerna och demokratin: En rättssociologisk studie av pedagogers 
 arbete med demokratiutveckling i förskola och skola. Lund: Lund Universitet.  



 

36 

Persson, Magnus. (2010). Vässa argumenten för litteraturläsning. Hämtad 2014-05- 08 från: 
  http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-  
  skolan/undervisning/litteraturlasning-1.141291.  

Pettersson, Margareta. (2003). “Demokrati, svensklärarutbildning och mångkulturalism”.  
  Utbildning & Demokrati, 12 (2), s. 93-104.  

Rockhill, Kathleen (1987): Gender, language and the politics ofliteracy. British Journal of  
  Sociology of Education, 8 (2), s. 153–167. 
 
Rosenblatt, Louise, M. (1938/1995). Literature as Exploration. New York: Modern Language  
  Association of America. 
 
Rothermel, Beth Ann. (1996). Pedagogies of the Multicultural: Diversityand Discourse Education 
  in Sweden and the United States. AnnArbor: The University of Texas at Austin. 
 
Rönnelund, Maria. (2013). “Elevinflytande i en skola i förändring.” Utbildning & Demokrati, 22(1), 
 s. 65-83. 

SFS. (2010:800). Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolinspektionen. (2012a). Demokratiuppdraget och värdegrunden. Hämtad 2014-04-02 från: 
  

 http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn-
 granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda- kvalitetsgranskningar/Demokrati-och-
 vardegrund/Demokratiuppdraget-och-vardegrunden/ 

Skolinspektionen. (2012b). Rapport 2012:9. Skolornas arbete med demokrati och värdegrund. 
 Hämtad 2014- 04-02 från: 
 http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/demokrati/kvalgr-
 demokrati-slutrapport.pdf  

 
Skolverket. (2000). Med demokrati som uppdrag. Hämtad 2014-04-10 från: 
 http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F
 %2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
 %2FRecord%3Fk%3D721 
 
Skolverket. (2003). Ung i Demokratin. Gymnasierelevers kunskaper och attityder i demokrati- 
 och samhällsfrågor. Hämtad 2014-04-09 från: 
 http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F
 %2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
 %2FRecord%3Fk%3D1180 
 
Skolverket. (2011a). Läroplan, examensmål och gymnasie gemensamma ämnen för 
 gymnasieskola 2011.  Hämtad 2014-03-05 från:  
 http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http %3A%2F
 %2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws %2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
 %2FRecord%3Fk%3D2705 

Skolverket. (2011b). Demokrati och mänskliga rättigeter. Hämtad 2014-04-01 från:  
 http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/vardegrundsarbetet/demokrati- och- 
 manskliga-rattigheter 
 
Skolverket. (2013a). Kraftig försämring i PISA. Hämtad 2014-04-11 från:  
   http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-  
  1.211208 



 

37 

 
Skolverket. (2013b). Vilka möjligheter och risker finns med elevinflytande? Hämtad 2014- 
  05-11 från: 
   http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-elevperspektiv/vilka-
  mojligheter-och-risker-finns-med-elevinflytande-1.195587 
 
SOU 1996:22. Inflytande på riktigt – om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. 

 Stockholm:Utbildningsdepartementet.  

Street, Brian. (1995). Social Literacies. Critical Approaches to Literacyin Development, 
 Ethnography and Education. Essex: PearsonEducation Limited. 

Stridsman, Sofia. (2014). “Rasism I klassrummet.”  Skolvärden, (4), s. 9-11. 

 Tornberg, Ulrika. (2007). “Vem äger språkundervisningensspråk?” I Tomas Englund, red.:  
  Utbildning som kommunikation: Deliberativa samtal som möjlighet, s. 361-379.  
  Göteborg: Daidalos. 

Ung i demokratin. Gymnasieelevers kunskaper och attityder i demokrati- och samhällsfrågor. 
 (2003). Stockholm: Skolverket. 

Wray, Alison & Aileen Bloomer. 2006. Projects in linguistics, 2nd edn. London: Hodder  
 Arnold.  

Zackari, Gunilla & Fredrik Modigh, red. (2000). Värdegrundsboken: om samtal för demokrati i 
 skolan. Stockholm: Regeringskansliet. 

 
 
Figurförteckning 
 

Persson, Lars. (2010). Pedagogerna och demokratin: En rättssociologisk studie av pedagogers 
 arbete med demokratiutveckling i förskola och skola. Lund: Lund Universitet. s.21. 

 

 

 

 

 



 

38 

Appendix A 

 

Lärarenkät 

 

Bakgrundsfrågor 

Din ålder                                  

Antal år som lärare                                       

 

Hur väl stämmer nedanstående påståenden? Sätt kryss i den ruta som du tycker passar bäst. 

 

                                                                                               Stämmer             Stämmer            Stämmer          Stämmer  
                                                                                                 mycket             ganska               ganska             mycket 

                                                                                                    bra                   bra                    dåligt                dåligt 

 

1 .På lektionerna har jag och eleverna diskussioner 

    och debatter inom ramen för undervisningen. 

2. Jag uppmuntrar mina elever till kritisk reflektion. 

3. På lektionerna pratar vi ofta om mänskliga 

    rättigheter. 

 4. På lektionerna pratar vi ofta om jämställdhet 

     mellan könen. 

5. Mina elever får öva på att göra etiska 

   ställningstaganden. 

6. På lektionerna ges killar och tjejer samma 

     förutsättningar. 

7. På lektionerna blir elever som uppfattas 

    annorlunda dåligt behandlade av andra elever. 

8. På lektionerna respekterar elever och lärare 

    varandra. 

9.  Jag låter mina elever påverka arbetssätten i 
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     undervisningen. 

10. På lektionerna råder  nolltolerans mot alla 

      former av rasism och främlingsfientlighet 

12. På lektionerna bedriver jag ett målinriktat arbete 

      för att förhindra kränkande behandling. 

        

 

 

Intervjufrågor 

1) Vad betyder det demokratiska uppdraget för dig? 

2) Beskriv (kortfattat) vilka demokratiska kompetenser du anser vara viktigast att ge eleverna? 

3) Beskriv (kortfattat) vad värdegrund betyder för dig. 

4) Beskriv (kortfattat) hur du ser på elevinflytande i relation till skoldemokrati. 

5) Hur kopplar du demokratiuppdraget till ditt ämne och din egen undervisning? 

 

 

Tack för din hjälp! 

 

/Chantal 
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Appendix B 

 

Elevenkät 

 

Jag är elev i klass                                                                   Datum                                 

 

Hur väl stämmer nedanstående påståenden överens med vad du tycker? 

Sätt kryss i den ruta som du tycker passar bäst. 

 

 

                                                                                                                     Stämmer               Stämmer                Stämmer              Stämmer 
                                                                                                                       mycket                  ganska                      ganska                 mycket 
                                                                                                                          bra                         bra                         dåligt                     dåligt 

 

1. På vår svensklektion får vi diskutera och debattera 

    om olika frågor på lektionerna. 

2. Vår svensklärare bryr sig om vad vi elever 

     tänker och tycker. 

3. Vår svensklärare uppmuntrar oss elever att 

     reflektera över vad vi hör och läser. 

4. På vår svensklektion talar vi ofta om alla människors 

     lika värde. 

5. På vår svensklektion får vi öva på att ta ställning till 

    vad som är rätt och fel. 

6. Vår svensklärare tar killars och tjejers åsikter 

    på lika stort allvar. 

7. På vår svensklektion blir man dåligt behandlad om 

    man uppfattas som annorlunda. 

8. På vår svensklektion respekterar elever och lärare 

    varandra. 

9. På vår svensklektion är  vi elever med och 

    bestämmer hur vi ska arbeta med olika 
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    skoluppgifter. 

10. På vår svensklektion förekommer det rasism och 

      främlingsfientlighet. 

11. Vår svensklärare reagerar om han/hon 

      får reda på att en elev blivit illa behandlad 

      av någon annan elev. 

 

 

Beskriv (kortfattat) vad demokrati betyder för dig? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Beskriv (kortfattat) vad värdegrund betyder för dig? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Beskriv (kortfattat) vad elevinflytande betyder för dig? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din hjälp! 

/Chantal 
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Appendix C 

 

Procentuell fördelning av samtliga elevers svar på enkäten. 

                 (n=65)  

  

                                                                                                     Stämmer               Stämmer               Stämmer                Stämmer  
                                                                                                                     mycket                  ganska                  ganska                   mycket               
                                                                                                                        bra                     bra                        dåligt                     dåligt 

 

1. På vår svensklektion får vi diskutera och debattera                   41,5%                56,9%                1,5%                
    om olika frågor. 

2. Vår svensklärare bryr sig om vad vi elever                                84,6%                15,4% 
     tänker och tycker. 

3. Vår svensklärare uppmuntrar oss elever att                              72,3%                27,7% 
     reflektera över vad vi hör och läser. 

4. På vår svensklektion talar vi ofta om alla människors               72,3%                49,2%                32,3%                 3,1% 
     lika värde. 

5. På vår svensklektion får vi öva på att ta ställning till                  20%                   58,5%                20%                    1,5%  
    vad som är rätt och fel. 

6. Vår svensklärare tar killars och tjejers åsikter       (N=49)          93,9%                6,1% 
    på lika stort allvar. 

7. Ipå vår svensklektion blir man dåligt behandlad om                                             4,6%                 7,7%                    87,7% 
     man uppfattas som annorlunda. 

8. På vår svensklektion respekterar elever och lärare                     67,7%               26,2%               4,6%                    1,5% 
    varandra. 

9. På vår svensklektion är  vi elever med och                                  41,5%               46,2%               9,2%                    3,1% 
    bestämmer hur vi ska arbeta med olika  
    skoluppgifter. 

10. På vår svensklektion förekommer det rasism och                      3,1%                3,1%                 9,2%                     84,6% 
      främlingsfientlighet. 

11. Vår svensklärare reagerar om han/hon                                       67,7%              26,1%                6,2% 
      får reda på att en elev blivit illa behandlad 
       av någon annan elev. 
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Procentuell fördelning av elevers svar på enkäten i Pias klass. 

                 (n=3)  

  

                                                                                                     Stämmer               Stämmer               Stämmer                Stämmer  
                                                                                                                     mycket                  ganska                  ganska                   mycket 
                                                                                                                        bra                     bra                        dåligt                     dåligt 

 

1. På vår svensklektion får vi diskutera och debattera                    66%                                             33% 
    om olika frågor. 

2. Vår svensklärare bryr sig om vad vi elever                                 66%                   33%  
     tänker och tycker. 

3. Vår svensklärare uppmuntrar oss elever att                                66%                   33% 
     reflektera över vad vi hör och läser. 

4. På vår svensklektion talar vi ofta om alla människors                 100% 
     lika värde. 

5. På vår svensklektion får vi öva på att ta ställning till                    100%  
    vad som är rätt och fel. 

6. Vår svensklärare tar killars och tjejers åsikter                              100% 
    på lika stort allvar. 

7. På vår svensklektion blir man dåligt behandlad om                                                                           33%                    66% 
     man uppfattas som annorlunda. 

8. På vår svensklektion respekterar elever och lärare                       66%                  33% 
    varandra. 

9. På vår svensklektion är  vi elever med och                                                             33%                    33%                     33% 
    bestämmer hur vi ska arbeta med olika  
    skoluppgifter. 

10. På vår svensklektion förekommer det rasism och                                                                                                        100% 
      främlingsfientlighet. 

11. Vår svensklärare reagerar om han/hon                                        66%                                              33% 
      får reda på att en elev blivit illa behandlad 
       av någon annan elev. 
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Procentuell fördelning av elevers svar på enkäten i Katarinas klass. 

                 (n=16)  

  

                                                                                                     Stämmer               Stämmer               Stämmer                Stämmer  
                                                                                                                     mycket                  ganska                  ganska                   mycket 
                                                                                                                        bra                     bra                        dåligt                     dåligt 

 

1. På vår svensklektion får vi diskutera och debattera                    25%                  75%                 
    om olika frågor. 

2. Vår svensklärare bryr sig om vad vi elever                                  75%                  25% 
     tänker och tycker. 

3. Vår svensklärare uppmuntrar oss elever att                                 50%                  50% 
     reflektera över vad vi hör och läser. 

4. På vår svensklektion talar vi ofta om alla människors                  12,5%              43,75%              31,25%             12,5% 
     lika värde. 

5. På vår svensklektion får vi öva på att ta ställning till                     31,25%             50%                  12,5%                6,25%  
    vad som är rätt och fel. 

6. Vår svensklärare tar killars och tjejers åsikter                                    
    på lika stort allvar. 

7. På vår svensklektion blir man dåligt behandlad om    (N=15)                                                           6,25%               87,5% 
     man uppfattas som annorlunda. 

8. På vår svensklektion respekterar elever och lärare                        37,5%              43,75%             18,75%     
    varandra. 

9. På vår svensklektion är  vi elever med och                                     12,5%               31,25%              43,75%              12,5% 
    bestämmer hur vi ska arbeta med olika  
    skoluppgifter. 

10. På vår svensklektion förekommer det rasism och                         12,5%              12,5%                 25%                  50% 
      främlingsfientlighet. 

11. Vår svensklärare reagerar om han/hon                                           81,25%            12,5%                6,25% 
      får reda på att en elev blivit illa behandlad 
       av någon annan elev. 
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Procentuell fördelning av elevers svar på enkäten i Irenes klass. 

                 (n=26)  

  

                                                                                                     Stämmer               Stämmer               Stämmer                Stämmer  
                                                                                                                     mycket                  ganska                  ganska                   mycket 
                                                                                                                        bra                     bra                        dåligt                     dåligt 

 

1. På vår svensklektion får vi diskutera och debattera                    38,5%               61,5%                 
    om olika frågor. 

2. Vår svensklärare bryr sig om vad vi elever                                  80,8%              19,2% 
     tänker och tycker. 

3. Vår svensklärare uppmuntrar oss elever att                                 73%                 27% 
     reflektera över vad vi hör och läser. 

4. På vår svensklektion talar vi ofta om alla människors                   7,8%               42,3%                 50% 
     lika värde. 

5. På vår svensklektion får vi öva på att ta ställning till                     7,8%                65,3%                 26,9%                      
    vad som är rätt och fel. 

6. Vår svensklärare tar killars och tjejers åsikter                                88,5%             11,5% 
    på lika stort allvar. 

7. På vår svensklektion blir man dåligt behandlad om                                               3,8%                   11,5%                 84,6% 
     man uppfattas som annorlunda. 

8. På vår svensklektion respekterar elever och lärare                        77%                  23%                
    varandra. 

9. På vår svensklektion är  vi elever med och                                      23%                 65,3%                7,8%                   3,8% 
    bestämmer hur vi ska arbeta med olika  
    skoluppgifter. 

10. På vår svensklektion förekommer det rasism och                                                                              4%                      96% 
      främlingsfientlighet. 

11. Vår svensklärare reagerar om han/hon                                           61,6%              34,6%                 3,8% 
      får reda på att en elev blivit illa behandlad 
       av någon annan elev. 
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Procentuell fördelning av elevers svar på enkäten i Lenas klass. 

                 (n=20)  

  

                                                                                                     Stämmer               Stämmer               Stämmer                Stämmer  
                                                                                                                     mycket                  ganska                  ganska                   mycket 
                                                                                                                        bra                     bra                        dåligt                     dåligt 

 

1. På vår svensklektion får vi diskutera och debattera                     55%                  45%                 
    om olika frågor. 

2. Vår svensklärare bryr sig om vad vi elever                                  100%                 
     tänker och tycker. 

3. Vår svensklärare uppmuntrar oss elever att                                 90%                  10% 
     reflektera över vad vi hör och läser. 

4. På vår svensklektion talar vi ofta om alla människors                  15%                   70%                   15%                  
     lika värde. 

5. På vår svensklektion får vi öva på att ta ställning till                     15%                   65%                   20%                      
    vad som är rätt och fel. 

6. Vår svensklärare tar killars och tjejers åsikter                                100% 
    på lika stort allvar. 

7. På vår svensklektion blir man dåligt behandlad om                                                                            5%                    95% 
     man uppfattas som annorlunda. 

8. På vår svensklektion respekterar elever och lärare                         80%                 15%                                               5% 
    varandra. 

9. På vår svensklektion är  vi elever med och                                      40%                 30%                    10%                     
    bestämmer hur vi ska arbeta med olika  
    skoluppgifter. 

10. På vår svensklektion förekommer det rasism och                                                                               5%                    95% 
      främlingsfientlighet. 

11. Vår svensklärare reagerar om han/hon                                           65%                 30%                     5% 
      får reda på att en elev blivit illa behandlad 
       av någon annan elev. 

 


