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Abstract 

This study highlighted two Swedish teacher’s didactic thinking about the democratic mission            

in the Swedish subject in the upper secondary school. The two teacher interviews were then               

analyzed based on Ruohotie-Lyhty’s discourse-analytic concepts and Borg’s teacher cognition          

concept. These results illustrated how the teachers’ didactic thinking ends up in conflict. The              

conflict is between the external demands and norms, and the teacher’s inner, personal             

interpretations and drive. The teachers try to navigate between the knowledge mission and the              

democratic mission, which will prove difficult due to the vague wordings of the democratic              

mission. 
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1. Inledning 

Skolan är en dynamisk plats som förändras i takt med samhällsförändringar. Att verka inom              

skolan är att verka i ett spänningsfält med många olika krav och förväntningar – från politiker,                

elever, föräldrar, styrdokument, samt lärarnas egen drivkraft och motivation. Lärarna måste           

dessutom förhålla sig till ett dubbelt uppdrag, kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget.          

Inget av dessa uppdrag bör dominera det andra, utan bör existera i harmoni och med lika stor                 

självklarhet. 

Demokratiuppdragets angelägenhet i dagens samhälle är stor då skolsegregation och          

odemokratiska politiska krafter förekommer i samhället. Skolan är den plats där kunskap ska             

skapa en gemensam demokratisk grund för samhällsmedborgare. Detta ska i sin tur leda till att               

alla kan delta i demokratin på samma villkor. Trots sin viktiga roll, tar demokratiuppdraget ej               

stor plats under lärarutbildningen. Däremot är kunskapsuppdraget otvetydigt, eleverna ska          

uppfylla kunskapskraven och detta ska ske med hjälp av god didaktik och noggrann planering.              

Detta väckte tankar kring hur verksamma lärare förhåller sig till det dubbla uppdraget då det               

ena ej är lika uttalat som det andra. 

Svenskämnet har förmågan att vara det ämne där demokratiuppdraget kan breda ut sig.             

Litteraturen och språket är nära sammanvävt med den mänskliga erfarenheten, både den            

kollektiva och den individuella. Att närma sig textet, vare sig de är andras eller sina egna ger                 

ett ypperligt tillfälle att expandera sin förståelse om omvärlden och sig själv. På så sätt, är                

lärarens tolkning av svenskämnet individuell. Alla lärare kan ha sin egen definition av             

svenskämnet är. Detta väcker frågan om det är möjligt att alla lärare tolkar             

demokratiuppdraget i och med att demokratiuppdraget inte explicit uttryckt i styrdokumenten. 

Det finns en del artiklar som rör svenska som demokrati- och värdegrundsämne. Dock             

finns det en akademisk lucka om lärares didaktiska tänkande kring demokratiuppdraget. Det            

har gjorts kartläggningar om demokratiuppdraget i skolan men perspektivet är ett           

utifrånperspektiv. Det talas ofta om lärare, hur de bör tolka och implementera exempelvis             

demokratiuppdraget. Det är därför av största angelägenhet att placera lärarens personliga           

erfarenheter och didaktiska tänkande i centrum för att synliggöra vad hen själv tänker kring              
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demokratiuppdraget. På så sätt är denna studie relevant utifrån både ett akademiskt och ett              

samhälleligt perspektiv. 

 

2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet för denna studie är att öka kunskapen om lärares didaktiska tänkande kring möjligheter              

och svårigheter i relation till demokratiuppdraget. 

2.2 Frågeställning 

Syftet ämnas besvaras genom följande frågeställningar: 

● Hur tolkar svensklärare på gymnasiet demokratiuppdraget i relation till sin          

undervisning? 

● I vilka delar av svenskundervisningen anser svensklärare på gymnasiet att          

demokratiaspekter kan behandlas? 

3. Teori & tidigare forskning 

3.1 Styrdokumenten 

Skolans dubbla uppdrag konkretiseras i de diverse styrdokumenten som lärare, i sitt yrke,             

måste förhålla sig till. I dessa styrdokument skrivs demokratiuppdraget fram. I skollagens            

fjärde paragraf tydliggörs skolan syfte. Där står det bland annat att “Utbildningen ska också              

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande           

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” ("Skollag (2010:800)", 2010).           

Skollagen definierar också hur utbildningen ska utformas “Utbildningen ska utformas i           
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överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga        

rättigheterna” ("Skollag (2010:800)", 2010). Skollagen uppmanar alltså lärare till att både           

form och innehåll ska präglas av demokratiska värderingar. Denna är uppmaning är inte             

formulerad som ett förslag utan snarare ett krav och en förutsättning för skolverksamheten.             

Den enda förklaringen till vad det kan innebära är att utbildningen ska präglas av              

“människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,          

jämställdhet samt solidaritet mellan människor” ("Skollag (2010:800)", 2010). 

I likhet med Skollagen är även läroplanen, Gy11, väldigt tydlig gällande demokratins            

centrala plats i skolan. Faktum är att detta formuleras redan vid första meningen,             

“Skolväsendet vilar på demokratins grund” (Skolverket 2011, s. 1). Sedan fortsätter avsnittet            

om skolans grundläggande värden med att bland annat ta upp “de grundläggande            

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket 2011, s. 1). Vad             

detta är specificeras inte vidare i avsnittet. Det Skolverket istället tydliggör under rubriken             

“Rättigheter och skyldigheter” är att 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska            

värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla          

elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. (Skolverket              

2011, s. 1) 

Texten understryker alltså att det demokratiska uppdraget inte endast ska förse eleverna med             

kunskap om demokrati utan även ska präglas av “demokratiska arbetsformer” (Skolverket           

2011, s. 1). Skolverket klargör sedan vad detta ska resultera i, nämligen att eleverna ska               

kunna “delta i samhällslivet.” (Skolverket 2011, s. 1) Skolverket uttrycker här en förhoppning             

om att skolan ska förse eleverna med de färdigheter de förväntas ha för att kunna delta i                 

samhället på samma villkor. Ordet demokrati dyker upp 13 gånger i läroplanen, med snarlika              

formuleringar. 

I ämnesplanerna för svenska 1, 2 och 3 på gymnasiet återfinns inte ordet demokrati              

någonstans. Ämnesplanen listar enbart färdigheter som kan, om läraren själv gör den            

kopplingen, kopplas till demokratiuppdraget. Ett exempel på detta är när det i ämnets syfte              

står att: 
eleverna [ska utveckla sin] 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. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna             

för nya perspektiv. (Skolverket, “Ämne – Svenska”) 
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Demokratiuppdraget nämns alltså inte explicit, men det skulle kunna gå att urskilja att             

denna förmåga också leder till demokratisk kompetens. Dock återfinns inte någon av de             

delar gällande demokratiuppdraget som annars går att läsa sig till i läroplanen och             

skollagen. Detta kan indikera ett glapp mellan lärares kunskapsuppdrag, vars innehåll           

tydligt återfinns i ämnesplanen, och demokratiuppdraget, som återfinns i de andra           

styrdokumenten. 

3.2 Skolinspektionens lägesrapport 

Att lärarens uppdrag vilar på två ben – demokrati- och kunskapsuppdraget är inget             

kontroversiellt. Trots detta hamnar demokratiuppdraget ofta i skymundan. Skolinspektionen         

(2012, s. 18–19, 21) pekar i sin rapport “Skolornas arbete med demokrati och värdegrund” på               

att skolorna är i behov av tydlighet gällande vad demokratiuppdraget faktiskt innebär. Bland             

de undersökta skolorna tycktes var och en ha sin egen idé om vad uppdraget innebär. Vidare                

belyser rapporten att när explicit arbete genomförs som kan härledas till demokratiuppdraget            

tenderar det att inte inkorporeras i ordinarie undervisning. 

Huvudmannens vision för demokratiarbetet är också av vikt. Det är dock inte            

självklart att visionen uppfattas och implementeras av lärarna. Skolinspektionens rapport          

(2012, s. 24) synliggör glappet mellan huvudmannens vision om arbetet med demokratifrågor            

där lärarna inte alltid vet hur det är tänkt att visionen ska tillämpas i praktiken. De skolor som                  

Skolinspektionen granskat i rapporten, och som stöter på utmaningar gällande problematiska           

skolmiljöer tenderar att även “betrakta eleverna utifrån ett stereotypt bristperspektiv /... / vilka             

även riskerar att bli självuppfyllande.” (Skolinspektionen 2012, s. 25) Detta förefaller som en             

ren motarbetning av demokratiuppdraget. Skolinspektionen understryker att       

demokratiuppdragets fullföljande också kräver att lärarna utvecklar sin egen         

medborgarkompetens för att sedan kunna översätta det på ett fruktbart sätt i sin undervisning              

(s. 46) 
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3.3 Svenska som demokrati- och     

värdegrundsämne 

Skolans självklara position som demokratisk institution är i vår samtid under förändring. I sin              

essä “Är demokratin hotad?: Om privata intressen och skolans omvandling” belyser Englund            

(2018, s. 115–117) den skiftande utbildningsverkligheten i och med införandet av           

friskolereformen. Skolan har, när det gäller elevunderlaget, genomgått en övergång från           

heterogen till homogen i och med den ökade valfriheten. Detta resulterar sedermera i, som              

Englund (2018, s. 118) skriver, “ökad segregation och samhällelig ojämlikhet”. Att samhället            

är demokratiskt förutsätter, enligt Englund, alltså inte jämlikhet i skolan. Istället, påpekar            

Englund, kan demokratin resultera i att majoritetens behov tillgodoses, som i detta fall             

riskerar att leda till att skolan blir mer ojämlik (2018, s. 118). Englund (2018, s. 123) lyfter                 

två olika demokratier, för att illustrera det förändrade demokratiska läget – “‘lilla            

demokratin’” och “stora demokratin”. I den lilla demokratin dominerar föräldrarnas          

bestämmanderätt över barnens utbildning, medan den stora demokratin syftar till den           

medborgarfostrande funktionen som skolan har. I och med den lilla demokratins ökade            

utrymme har också “[skapats] helt nya förutsättningar för skolors sätt att arbeta och             

prioritera.” (Englund, 2018, s. 123) Skolornas autonomi tycks utmärglas som följd av diverse             

krav från föräldrarna gällande deras barns skolgång. Skolans tendens att vilja locka            

föräldrarna tycks därmed ha skett på bekostnad av det medborgaruppfostrande uppdraget.           

(Englund, 2018, s. 123).  Skolan är, med andra ord, inte längre den plats där olikheter möts. 

Det finns olika uppfattningar om vad svenskämnet är. Bergöö och Ewald skriver om             

svenska som ett demokratiämne i artikeln “Liv, identitet, kultur” (2003). I artikeln            

understryker författarna kommunikationens vikt i ett demokratiskt samhälle. Det är, enligt           

Bergöö och Ewald (2003, s. 32), genom kommunikationen som det demokratiska deltagandet            

möjliggörs. De menar att det är oundvikligt att undgå skriftspråkets centrala position inom de              

skriftspråkliga kulturernas samhällssfär. Mot bakgrund av detta menar Bergöö och Ewald           

(2003, s. 32) att skolan har ett speciellt uppdrag gällande etablerandet av den kommunikativa              

kompetensen hos eleverna. 

Ett begrepp som Bergöö och Ewald (2003, s. 33) lyfter som centralt är “literacies”,              

eller “skriftspråkliga praktiker”, i svensk översättning. De pekar på ett maktperspektiv på            
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begreppet som innebär att se förbi de språkliga händelserna. Bergöö och Ewald (2003, s. 33)               

skriver “I denna mening är skritfspråkligheter inte bara språkliga utan i hög grad också              

kontextuella, sociala och kulturella.”. De hänvisar till antropologen Brian Sheets som menar            

att det istället handlar “om makt och och kontroll” (2003, s. 33). Sheets anser, enligt Bergöö                

och Ewald (2003, s. 33), att själva idén om ett standardiserat språk antyder att det finns ett                 

språk överlägset alla andra språkliga varianter som eleverna besitter. Detta är en rest från den               

utbildningspolitiska historien där maktutövning och kontroll kunde kopplas till läs- och           

skrivkunnigheten. Bergöö och Ewald (2003, s. 33–34) konstaterar att det rent historiskt skett             

ett skifte från att den ökade läs- och skrivkunnigheten från de lägre samhällsklasserna setts              

som ett hot till att det blir ett krav för fortsatt anställning. 

Vidare hävdar Bergöö och Ewald (2003, s. 36) att det även i dagens finns en tendens i                 

samhället att uppehålla sig vid tanken om social och kulturell tillhörighet. De menar att det               

“har avgörande betydelse för våra utbildningschanser”. Viktigt att komma ihåg är att, som             

Bergöö och Ewald (2003) understryker, “‘Skolan förväntas idag vara till för alla’” (s. 37). Det               

är därför av största vikt att alla elever erhåller samma rätt att utveckla sin skriftspråklighet. En                

viktig poäng de gör är att demokratiarbetet fördjupas när samhället rör sig bort från ett samtal                

om ekonomi. Istället, menar Bergöö och Ewald (2003, s. 39), uppnår samhället demokratisk             

vinst när staten ser till de marginaliserade samhällsgruppernas bildning. 

Avslutningsvis lyfter Bergöö och Ewald (2003) tankar om vad svenskämnets roll kan            

vara i vår samtid. De menar att, 

 
det nu är dags att diskutera hur brett, demokratiskt, icke-segregerande och språk- och             

kunskapsutvecklande svenskämne för den tid vi faktiskt lever i kan bli verklighet i en skola vars                

yttersta syfte är varje elevs rätt att utveckla en stark identitet som språkande och lärande människa                

i en demokratisk gemenskap. (s.41) 

 

För att uppnå detta förespråkar de ett svenskämne som präglas av kommunikation och             

gemenskap mellan elever och lärare. Lektionerna skulle präglas av rikedomarna av de olika             

erfarenheter som finns i en klass i kombination med olika “språkliga och estetiska             

uttrycksformer och läsningar.” (Bergöö & Ewald, 2003, s. 41) Det handlar i grund och botten               

om att skapa en miljö för eleverna där de får möta sina egna och andras tankar och                 

föreställningar, menar Bergöö och Ewald (2003, s. 42). 
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Även Malmgren (2003, s.63–64) menar att språket inte går att särskilja från            

demokrati. I sin artikel “Svenskämnet som demokrati- och värdegrundsämne” betonar hon att            

svenskämnet historiskt lätt påverkats av samhällsförändringar. Det är alltså inget ämne som            

förblir detsamma genom åren, vilket beror på att det inte går att särskilja språket och               

kulturens täta sammanvävning. Tack vare svenskämnets position finns det, enligt Malmgren           

(2003), en möjlighet för ämnet att träda in som “skolans centrala ‘bildningsämne’ men med              

helt nya förtecken med betoning på demokrati- och värdegrundsfrågor.” (s. 65). Malmgren            

(2003, s. 68–69) förespråkar att detta skulle kunna göras genom att ta avstamp i Louise               

Rosenblatts transaktionsbegrepp – det vill säga att meningen i texten uppstår i mötet med              

läsaren, i samspelet mellan dem det vill säga. Detta begrepp blir centralt för             

demokratiuppdraget då Roseblatt “är övertygad om att skönlittraturen hjälper läsaren att           

utveckla sin föreställningsförmåga” (Malmgren, 2003, s. 70). Denna narrativa fantasi, som           

Malmgren (2003, s. 70) lyfter i Rosenblatts verk är också en fundamental demokratisk             

förmåga då den kan uppmuntra till att utmana redan rådande föreställningar. 

3.4 Lärares tänkande  

Varje lärare äger sin egen tolkning av sitt ämne. Deras subjektiva tolkning, som givetvis              

också kräver att de förhåller sig till diverse styrdokument, formar deras innehåll och             

utformning av undervisningen. Att undersöka lärares tänkande är centralt för denna studie,            

därför kommer begreppet ”teacher cognition” vara centralt. Simon Borg (2019, s. 1150)            

skriver i kapitlet “Language Teacher Cognition: Perspectives and Debates” att begreppet kan            

definieras som det analysverktyg som kan användas för att komma åt det icke observerbara i               

lärares beteenden. Borg (2019) understryker att lärares beteenden både kan påverkas av            

externa faktorer, exempelvis reella krav och förväntningar. Men, beteenden kan även bero på             

interna faktorer exempelvis “beliefs, knowledge, feelings, perceptions, attitudes, and         

thoughts.” (Borg, 2019, s. 1150) Det är en kombination av dessa faktorer som utgör teacher               

cognition. 

I artikeln “Teacher cognition in language teaching: A review of research on what             

language teachers think, know, believe, and do.” förtydligar Borg (2003, s. 82) de olika              

faktorerna som spelar in på teacher cognition med figuren nedan. 
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Figur 1. Bilden visar de olika faktorerna som påverkar lärares tankar (Borg, 2003, s. 82) 

 

Figuren visar att det både är den egna utbildningen, kurslitteratur, sammanhang och            

erfarenheter av undervisning som är de ledande faktorerna som påverkar lärares tänkande. I             

artikeln sammanfattar han den forskning som bedrivits som kan härledas till en teacher             

cognition-tematik i relation till språklärare. Borg (2003, s. 3, 9–10) lyfter exempelvis att det              

språklärare lärt sig under sin egen utbildning, eller till och med under sin egen skolgång har                

en formativ effekt på hur språklärare tänker kring sin egen undervisning. 

Kontexten som språklärare befinner sig i påverkar också hur de tänker. Borg (2003)             

belyser att språklärarens agerande ofta är påverkat av “the social, psychological and            

environmental realities of the school and classroom.” (s.15) Han ger också exempel på vad              

dessa kan vara, “parents, principals’ requirements, the school, society, curriculum mandates,           

classroom and school layout, school policies, colleagues, standardised tests and the           

availability of resources.” (Borg, 2003, s. 15) Som exemplet visar, tycks det vara samtliga              
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externa faktorer på lärarens arbetsplats. Dessutom, menar Borg (2003, s. 15), har det visat sig               

att dåliga arbetsförhållanden också har en avgörande roll i språklärarnas pedagogiska val. 

Det finns en tydlig skillnad mellan språklärare baserat på deras olika           

yrkeserfarenheter. En språklärare med kortare yrkeserfarenhet tenderar, som Borg (2003, s.           

16) lyfter, att fokusera mer på att hantera klassrummet. De språklärare som har längre              

yrkeserfarenhet är mer fokuserade på det språket hen undervisar, menar Borg (2003, s. 16). 

3.5 Ruohotie-Lyhtys diskursanalytiska begrepp 

För att kunna beskriva hur svensklärare tolkar och implementerar demokratiuppdraget i sin            

undervisning krävs en begreppsapparat. Denna studie använder sig av Maria Ruohotie-Lyhtys           

(2011) diskursanalytiska begrepp som presenteras i hennes artikel “Constructing practical          

knowledge of teaching: eleven newly qualified language teachers' discursive agency”.          

Ruohotie-Lyhtys (2011, s. 369) begrepp delas in i två huvudkategorier där den ena är              

“restricting discourses”, eller begränsande diskurser. Begreppet beskriver de gånger hennes          

informanter belyser en form av begränsning eller underlägsen position i relation till deras             

arbete. Inom de begränsande diskurserna placerar Ruohotie-Lyhty (2011, s. 369–370)          

“normative discourse”, alltså normativ diskurs, där informanterna menar att de begränsas på            

grund av normer i sin omgivning – av läroplaner till exempel. Vidare nämner Ruohotie-Lyhty              

(2011, s. 370) “authority discourse”, auktoritetsdiskurs, som definieras som informanternas          

upplevelse begränsningar på grund av att deras arbete påverkas av diverse auktoritära figurer             

runt omkring dem och som kan leda till skuldkänslor om auktoriteternas krav inte uppfylls.              

“Controlling discourse”, eller kontrollerande diskurs, definieras av Ruohotie-Lyhty (2011, s.          

370) som när informanterna uttryckte att de begränsades på grund av ett behov att kontrollera               

undervisningssituationen. Den sista underkategorin i huvudgruppen begränsande diskurser är         

det Ruohotie-Lyhty kallar (2011, s. 370–371) “circumstantial discourse”,        

omständlighetsdiskurs, där omständigheterna runt omkring informanten påverkade hur den         

förhöll sig till sitt arbete. Några exempel på omständigheter som Ruohotie-Lyhty (2011) lyfter             

är “pressure of time, the poor level of pupils, the lack of space, time and materials.” (s. 371) 

Den andra huvudkategorin som Ruohotie-Lyhty (2011, s. 371) formulerat är “opening           

discourses”, öppnande diskurs. Denna beskriver de gånger informanterna pratade om de           

möjligheter som finns i deras arbete. Även dessa delas, av Ruohotie-Lyhty (2011, s 371) in i                
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underkategorier där den första är “independence discourse”, eller självständighetsdiskurs.         

Inom denna diskurs stod informanterna emot yttre påtryckningar gällande deras arbete. Nästa            

underkategori, “Development discourse”, eller utveckligsdiskurs, belyser istället, enligt        

Ruohotie-Lyhty (2011, s. 371) informanternas positiva inställning till att utvecklas. Den sista            

underkategorin under öppdningsdiskursen är “education discourse”, utbildningsdiskurs, som        

Ruohotie-Lyhty (2011, s. 372) beskriver är informanternas tendens att sätta elevernas behov i             

centrum. 

När denna studie skrev hade inga kvalitativa studier lokaliserats som fokuserade på            

hur svensklärare tolkar och tänker kring sin undervisning. Som detta avsnitt nu visat finns det               

många röster som reflekterar kring svenskämnet som demokratiskt. Det som dock saknas är             

en bild av hur lärare tänker, implementerar och navigerar i sitt yrke i relation till               

demokratiuppdraget. Det är här som denna studie tar avstamp. 

4. Metod 

Syftet med studien är att belysa lärares didaktiska tänkande kring demokratiuppdraget. Det är             

därför av största vikt att använda en metod som tillåter informanternas erfarenheter att vara i               

centrum, en metod som lyfter in det de säger till en akademisk kontext. Jag valde därför att                 

göra en fallstudie med en fenomenologisk ansats (Denscombe 2019). Den fenomenologiska           

metoden placerar, som Denscombe (2019, s.195) skriver, erfarenheten i fokus, vilket leder till             

att den lämpar sig bäst för denna studie.  

4.1 Urval 

Urvalet av informanter har skett utifrån olika principer. Eftersom det inte tidigare gjorts             

någon liknande forskning där svensklärares tänkande utforskats i relation till          

demokratiuppdraget, lämpar sig ett explorativt, icke-sannolikhetsurval. Jag har gjort ett          

subjektivt urval där jag har valt personer jag själv tror kan bidra till undersökningen. Mina två                

informanter valdes ut dels utifrån ett bekvämlighetsurval och ett subjektivt urval. När det             

gäller det subjektiva urvalet har informanterna handplockats på grund av deras respektive            

egenskaper för att få en intressant kontrast. Denscombe skriver att 
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Ett subjektivt urval fungerar när forskaren redan har en viss kännedom om de människor /.../ som ska                 

undersökas och medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses troligt att just dessa ger mest värdefulla                 

data. De väljs ut med ett speciellt syfte i åtanke (2018, s. 68) 

 

Kön är inte relevant för studien, då det är lärarnas professionella tänkande och agerande som               

är i fokus. Namnen är utbytta till två könsneutrala namn. Informant nummer ett heter i denna                

studie Mio. Informant nummer två heter i denna studie Nour. Informanten Mio jobbar på en               

kommunal skola i en mindre kommun och har dessutom 23 års yrkeserfarenhet samt har varit               

förstelärare i svenska sedan reformen infördes 2013. Informanten Nour jobbar på en friskola i              

en större kommun och har närmare fyra års yrkeserfarenhet. 

Bekvämlighetsurvalet kommer ur att jag känner informanterna sedan tidigare och          

valde dessa då de var nära till hands att fråga. Denscombe (2018, s. 71) menar att den                 

begränsade tidsaspekten ofta leder forskare till ett bekvämlighetsurval, vilket är fallet även            

här. 

4.2 Fenomenologisk infallsvinkel 

Då denna studie ämnar få en inblick i lärares tänkande kring demokratiuppdraget lämpar sig              

en fenomenologisk infallsvinkel bäst. Denscombe (2018) skriver att fenomenologins kärna är           

att ta del av “individens uppfattningar och personliga erfarenheter.” (s. 188). Denscombe            

(2018, s. 194) lyfter även att det finns olika typer av fenomenologi. Målet är att, som                

Denscombe (2018) skriver, “försöka skildra de relevanta erfarenheterna på ett sätt som är så              

troget originalet som möjligt.” (s. 191) Av den anledningen kommer denna studie hålla sig till               

den mer deskriptiva formen av fenomenologi. 

Vidare menar Denscombe (2018, s. 189) att det centrala är att jag, som undersökande              

person, ämnar förstå och skildra en verklighet som mina informanter ebjuder och avklä mig              

mina egna uppfattningar om världen. Detta har genomförts med en medvetenhet kring att alla              

upplevelser är kontextbundna. Denscombe (2018) understryker att “verkligheter /.../ varierar          

från situation till situation, från kultur till kultur.” (s. 190) Det är därför rent omöjligt att anta                 

att min tolkning av informanternas upplevelser skulle vara mer sann. Att genomföra en analys              

är dock oundvikligt, men detta kommer göras med teori som grund och inte mitt personliga               

tyckande och tolkande. 
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4.3 Metod för datainsamling 

Jag har i denna studie valt att använda mig av personliga intervjuer för datainsamlingen. Detta               

då studiens mål har varit att komma åt varje enskilds informants uppfattning kring tolkningen              

och implementeringen av demokratiuppdraget i sin undervisning. 

Intervjuerna jag genomfört har varit av semistrukturerad karaktär eftersom jag skrivit           

upp ett antal frågor på förhand . Jag har under intervjuernas gång ständigt förhållit mig till               1

mina frågor men tillåtit intervjun att vara flexibel. Flexibiliteten är viktig i detta fall eftersom               

det, som Denscombe (2018) skriver, “[låter] den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer              

utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp.” (s.269) Denna studies syfte är att komma åt                

lärares didaktiska tänkande, varför det är kontraproduktivt att ha en alltför strikt samtalsform.             

De förutbestämda frågorna agerade enbart riktlinjer för samtalet. 

4.3.1 Forskningsetiska principer  

Studier som involverar andra människor, i detta fall de två informanterna, måste hanteras med              

varsamhet. Vetenskapsrådet (2017) har i sin skrift “God forskningssed” samt den etiska            

kodexen “Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom     

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (Vetenskapsrådet, u.å.), två skrifter som är        

förenliga med denna studie. 

I “God forskningssed” (2017) lyfter Vetenskapsrådet generella etiska överväganden         

för bedrivandet av forskning. De menar att forskaren bör göra sitt yttersta för att              

informanterna ska utsättas för minsta möjliga skada. Skadan motverkas genom att följa            

diverse uppmaningar. Dels uppmanas forskaren att anonymisera informanterna samt att förse           

dem med information gällande hur materialet kommer insamlas och behandlas. Ett exempel            

på detta är att informanterna i denna studie fått information om att endast jag och uppsatsens                

handledare kommer ta del av ljudinspelningarna. De har fått veta att inspelningarna endast             

kommer användas för uppsatsens syfte och att både ljudfilerna och transkriptionerna kommer            

förstöras efter studiens slut, vilket Vetenskapsrådet (2017, s. 27) lyfter som essentiell            

information. I enlighet med Vetenskapsrådets forskningssed fick informanterna även veta att           

deras identiteter kommer anonymiseras. Vetenskapsrådet (2017, s. 27) uppmanar även till att            

1 Se Bilaga 1. 
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informanterna ska samtycka till deltagande i studien skriftligen, vilket båda informanter samt            

rektorer för respektive skola fick göra innan intervjuerna genomfördes. Utöver detta påpekar            

Vetenskapsrådet (2017, s. 27) att informanterna ska få information om att de kan återkalla sitt               

samtycke när de vill, vilket informanterna erhållit information om. 

Forskningsetiken fördjupas i den etiska kodexen. I denna belyser Vetenskapsrådet          

(u.å, s. 6–14) fyra huvudkrav som bör uppfyllas för att uppnå en etisk studie:              

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. Att förse       

informanterna med både muntlig och skriftlig information gällande studien lyfts av båda            

skrifterna som centralt för att studiens genomförande (Vetenskapsrådet, u.å, s. 7;           

Vetenskapsrådet 2017, s. 26–27). Med anledning av detta kontaktades studiens två           

informanter via mejl där jag bifogat ett informationsbrev och en samtyckesblankett . I dessa             2

mejl fick de fick information om studien samt hur det insamlade materialet kommer att              

användas, vilket i sin tur uppfyller informationskravet (se bilaga). I informationsbrevet           

presenterades bland annat studiens syfte och utformning. Både i informationsbrevet och i            

samtyckesblanketten fick respektive informant möjlighet, som nämnt ovan, att avböja sitt           

deltagande. De försågs även med information om att de när som helst fick dra tillbaka sitt                

medverkande. Konfidentialitetskravet uppfylldes i och med att informanterna fick information          

om att det endast är jag och min handledare som kommer ta del av det insamlade materialet                 

och att materialet kommer förstöras efter studiens slut. Nyttjandekravet var tydligt i            

informationsbrevet då det framgår att materialet endast kommer användas för studiens syfte            

och inget annat. 

4.3.2 Intervjuerna 

Respektive informant valde själv tid och plats för intervjuerna. Den första informanten och             

jag befann oss i olika städer, därför lämpade det sig att genomföra en intervju över FaceTime.                

Vi satt båda i rum där vi inte riskerade att störas. Den andra informanten träffade jag på hens                  

skola i ett ostört rum. Båda intervjuerna tog pågick under en timme där jag inledde med att                 

upprepa information om frivillighet och hur intervjun kommer gå till. Båda informanterna            

fick tillfälle att ställa frågor samt avböja att delta i intervjun. Intervjuerna spelades in på min                

telefon och tog mellan 40–50 minuter totalt. 

2 Se Bilaga 2. 
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4.3.3 Transkribering 

Transkriptionen genomfördes med hjälp av Wreallys webbaserade transkriberingsverktyg.        3

Mina samtalsstöttande yttringar transkriberades inte, endast de frågor jag ställde.          

Transkriptionen är ortografiskt gjord och jag valde att inte ta med de ljud och ord som                

markerade att de tänkte. Däremot gjorde jag valet att låta de gånger som informanterna              

tvekade eller avbröt en tanke vara med, detta markeras antingen med “...” eller “-”.              

Anledningen till detta val är att det kan illustrera något i lärares tänkande som kan vara                

intressant för vidare analys. Utöver detta kursiverades även de ord eller fraser som             

informanterna betonade extra.  

Jag närmade mig sedan texten genom att plocka ut de gånger de ringade in någonting               

om hur de tänker kring och implementerar demokratiuppdraget i sin undervisningen och            

ställde det i relation till den forskning jag belyst i teoriavsnittet. Att redogöra för en individs                

tolkning kan vara en utmaning. Urvalet i detta fall har gjorts utifrån hur informanterna Mio               

och Nour explicit beskriver sitt ämne i relation till demokratiuppdraget. Ibland tolkar de sitt              

ämne utifrån en syn på svenskämnet som demokratiämne, utan att själva kanske vara             

medvetna om det. Detta kan tolkas som en implicit indikation av hur de tolkar              

demokratiuppdraget. Den implicita tolkningen av demokratiuppdraget strider dock, enligt         

Denscombe (2018, s. 194) av den deskriptiva fenomenologiska ansatsen och är därför inte av              

intresse i denna studie. 

5. Resultat & Analys 

5.1 Svensklärarnas tolkning av    

demokratiuppdraget 

Studiens frågeställningar var “Hur tolkar svensklärare på gymnasiet demokratiuppdraget i          

relation till sin undervisning?” och “I vilka delar av svenskundervisningen anser svensklärare            

3 https://transcribe.wreally.com/ 
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på gymnasiet att demokratiaspekter kan behandlas?”, vilket denna resultatanalys ämnar visa           

exempel på. 

5.1.1 Explicita tolkningar av demokratiuppdraget 

I intervjuerna drar sig både Nour och Mio från att säga att svenskämnet är strikt demokratiskt.                

När de ombeds välja vilken eller vilka av de olika synerna på svenskämnet de själva tycker                4

stämmer överens med deras egen bild av svenskämnet säger ingen av dem att det enbart är ett                 

demokrati- och värdegrundsämne. Mio menar att “det handlar om stadier alltså om man             

tänker [ohörbart] på gymnasiet är det flera olika kurser.” (rad 18) Hen menar alltså att               

svenskämnet förändras inom varje steg/kurs. När Mio talar om detta nämner hen dock aldrig              

att svenskämnet skulle vara ett demokrati- och värdegrundsämne i något av de stegen. När              

Mio istället får frågan om hen får drömma om hur svenskämnet skulle vara, svarar hen “det                

skulle finnas en balans mellan allt detta. Det skulle liksom av vara en fjärdedel av varje” (rad                 

30). Inte heller då blir svenskämnet ett strikt demokrati- och värdegrundsämne. Nours            

tolkning är snarlik. Nour menar exempelvis att “där är det väldigt renodlade former /.../ men               

egentligen så så har man ju lite av allting i sin undervisning tycker jag.” (rad 210) Nour menar                  

att svenskämnet aldrig kan vara enbart en av dessa olika typer. Det går att anta att Nour tolkar                  

dessa som teoretiska tolkningar av svenskämnet som inte är förenliga med svenskämnets            

realitet. Istället hävdar Nour att alla dessa svenskämnestyper alltid återfinns i undervisningen. 

Emellertid har varken Mio eller Nour några problem med att definiera           

demokratiuppdraget i relation till svenskämnet. Mio definierar demokratiuppdraget på         

följande sätt: 

demokratiuppdraget för min del det blir ju detta att...argumentera, att lyssna, att läsa, att prata,               

skriva argumenterande texter /.../ så ser jag på demokratiuppdraget. /.../ jag ser naturligtvis att läsa               

litteratur som handlar om...människors hur vi hanterar livet alltså så här det är väl en del också i,                  

men men jag tycker nog att det är mer det här färdigheterna som styr som [ohörbart]                

demokratiuppdraget. (rad 50–52) 

Mio tolkar således demokratiuppdraget som vissa praktiker inom svenskämnet. Hen listar           

exempelvis både skriftlig och muntlig argumentation som specifika färdigheter men nämner           

också de övergripande, allmänna färdigheterna “att lyssna, att läsa, att prata” (rad 50-52) som              

4 Färdighetsämne, litteraturhistoriskt bildningsämne, demokrati- och värdegrundsämne, erfarenhetspedagogiskt        
ämne (Molloy 2007). 
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en del av demokratiuppdraget, vilket innefattar i stort sett hela svenskämnet. Det finns en              

antydan till en mer personlig tolkning när hen nämner “litteratur som handlar om...människor             

hur vi hanterar livet” (rad 50–51). Mio går dock inte in på det mer specifikt utan verkar tycka                  

att det inte platsar in i de större färdigheterna, fastän hen nämner läsningen som en viktig                

färdighet. En möjlig anledning till detta kan urskiljas när Mio svarar på frågan om hen tycker                

att det är i innehållet eller i arbetsformerna som demokratiuppdraget tillämpas inom            

svenskundervisningen och Mio hävdar att det är mer arbetsformer än innehåll och sedan fyller              

i med att: 

att vi läser romaner om förintelsen eller romaner om...människor på flykt eller människor så              

naturligtvis så så stärker ju det också /.../ om man har ett samtal kring litteraturen. Om det också-                  

eller att skriva en text eller en reflektion /.../ det är bra om det följs av reflektion, samtal [ohörbart]                   

därför att och det är ju i sig demokratipraktiserande /.../ det är också där man kan fånga upp tankar                   

och få hjälpa eleverna att sortera tankar hjälpa att förstå vad det är de verkligen har läst och hur det                    

här kan appliceras liksom på...på dem själva och på männis- alltså och så. (rad 98) 

I detta uttalande går det att anta att Mio menar att om innehållet ska räknas som att det                  

uppfyller demokratiuppdraget, bör det handla om någon specifik tematik. Mio ger själv            

“förintelsen” och “människor på flykt” som förslag på tematik, två politiska och konkreta             

teman som rör sig inom medmänsklighetens tematik (rad 98). Litteratur som faller utanför             

denna typ av tematik tycks vara svårare att motivera till att det hör hemma inom               

demokratiuppdraget, det upplevs möjligtvis som mer diffust. Istället lyfts arbetsformen fram           

som en förutsättning för att svenskämnet ska bli demokratiskt präglat, i detta fall “reflektion,              

samtal” som i sin tur ska “hjälpa eleverna att sortera tankar” (rad 98). Senare i intervjun                

kommer det fram att anledningen till att litteratur utanför en viss tematik är svårare att               

motivera är på grund av att hen:  

vill att [eleverna] ska veta och förstå att alla människor är lika värda och allt detta. Men jag...vet                  

inte att jag säger det till dem, vad det har för effekt på riktigt. Det kanske har en viss effekt. Jamen                     

naturligt ska jag visa vara en god förebild och vara och visa skolans värdegrund och så men att ‘nu                   

ska du tycka det här’ jag vill att de ska förstå det och jag tänker att vi förstår saker när vi har läst                       

mycket när vi har fått mycket erfarenhet (rad 100) 

Här tycks Mio verbalisera en slitning mellan sin egen, interna, bild av värdefull             

litteraturläsning och en extern förväntan på sig själv – värdegrunden. Hens litteratursyn            
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framträder vid flertalet tillfällen i intervjun. Tidigt under intervjun belyser Mio en möjlig             

anledning till att hen känner denna ovilja att strikt välja böcker som har viss tematik för att                 

explicit uppfylla skolans värdegrund och demokratiuppdrag.  

skolans värdegrund måste jag ju utgå ifrån. Men nu ser ju värdegrunden ut som den gör men vad                  

händer om ett fascistiskt om vi får en slags...då ska den den få slutgiltiga makten, ska den då                  

bestämma att jag måste ge en viss typ av litteratur för att...ja...jag vill att den stora litteraturen och                  

stora berättelserna ska bygga upp människorna. (rad 32) 

Mio uttrycker en försiktighet gentemot att blint styra och uppfylla det som makthavare menar              

att skolan ska göra. Hen påpekar att värdegrunden, även om den tas för given idag, är                

dynamisk med benägenhet att förändras efter det politiska klimatet. I och med detta belyser              

hen läroplanens politiska dimension. Att istället prata om “den stora litteraturen och stora             

berättelserna” pekar på ett litterärt kanon-ideal men Mio förklarar att: 

jag ska inte säga att jag är för en litterär kanon /.../ men jag jag skulle vilja att vi utmanade                    

eleverna till lite svårare texter /.../ jag vill att de ska uppleva stora goda berätt- eller goda i den                   

bemärkelsen fantastiska berättelser inte goda...du hör...inte det...inte moraliskt moraliserande (rad          

30) 

Frågan om vad som faktiskt är “fantastiska berättelser” och vem som bestämmer detta             

kvarstår. Med bakgrund av detta tycks det finnas en genuin tilltro till litteraturen där Mio               

menar att den kan “uppmuntra till tänkande” (rad 38). Det är i detta tänkande som Mio tycks                 

uppleva att demokratiuppdraget befinner sig. Däremot verkar Mio tycka att detta inte syns i              

ämnesplanen till den grad hen hade önskat, “litteraturen är lite sådär svepande /.../eftersom jag              

vet hur viktigt det är att vara en god läsare /.../ skulle [jag] önska kanske att [litteraturen] hade                  

en större tyngd.” (rad 60) Detta leder i sin tur till att Mio inte ger litteraturen lika stor plats                   

som hen hade velat ge. 

vi ser hur svaga hur ovana läsare man är på gymnasiet idag /.../ och det påverkar ju hela                  

[elevernas] liv och hela vårt demokratiska samhälle är ju hotat om vi inte är goda läsare och det är                   

ju naturligtvis inte bara skönlitteratur vi ska läsa /.../ det är klart vi ska läsa många olika typer av                   

text men jag tror skönlitteraturen kan ju lära oss någonting om oss själva som...annan litteratur har                

svårt att göra, tycker jag. Som i grunden kan förändra vår syn på utveckla vår syn på världen och                   

på oss själva (rad 66) 
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Mio illustrerar i och med detta hur litteraturläsning och demokrati hänger samman. Den             

sjunkande läsförmågan har en direkt påverkan på både elevernas individuella framtid och            

samhällets demokratiska framtid. Även om litteraturläsning lyfts fram som centralt för Mios            

syn på demokratiuppdraget, verkar den synen inte få möjlighet att dominera hens            

undervisning då ämnesplanen upplevs begränsande. Som en direkt reaktion på detta säger            

Mio: 

jag tycker kanske att vi idag har en bedömningsskola där vi ska bedöma, och bedöma, och bedöma                 

och bedöma och testa och testa och testa och testa eleverna jag tycker att det är /.../ ganska                  

mycket...av bara liksom ramar och former, /.../ jag /.../ tycker att det är jätteviktigt att alltså visa                 

dem skrivmallar och mönstertexter och så vidare. Men ibland tänker jag ‘Men hur lärde jag mig?’                

(rad 111) 

Skolans krav på bedömning genomsyrar, enligt Mio, hela undervisningssituationen. Mio ger           

ord åt en ganska stram verklighet där bedömningskravet från ämnesplanen nästintill           

omöjliggör att lärarens egen pedagogiska grundsyn får ta plats. 

Nour delar bilden av att demokratiuppdraget inte är lika framträdande som           

kunskapsuppdraget i ämnesplanen för svenskan. Mio kopplar aldrig explicit sin syn på            

svenskan i relation till demokratiuppdraget vilket Nour däremot tydligt gör. 

svenskämnet är för mig det här mer kursplanen och också att de får de verktygen som de behöver                  

för att kunna liksom komma vidare i livet för att de ska ha möjligheten att plugga vidare om de vill                    

det, alltså liksom så. Så att för mig handlar det om livschanser egentligen, och det är ju en del av                    

demokratiuppdraget. Så att för mig är det viktigt att jag förbereder dem för att de ska ha samma                  

möjligheter som alla andra (rad 243) 

Nour menar att det hen lär ut, fastän det är tydligt kopplat till kunskapsuppdraget, utgör               

grunden för demokratiuppdraget. Anledningen till detta är att Nour menar att           

demokratiuppdraget uppfylls i och med hens elever får en kunskapsgrund som möjliggör            

vidare studier på samma villkor “som alla andra” (rad 243). När Nour sedan ombeds              

formulera vad hen tolkar som demokratiuppdraget, säger hen, “Demokratiuppdraget tolkar jag           

som värdegrundsuppdraget. Det för mig är samma sak. Kunskapsuppdraget tolkar jag           

som...kunskapskraven, centralt innehåll.” (rad 244) Nour är alltså inte helt konsekvent i hur             

hen tolkar uppdraget. När Nour talar fritt görs en friare tolkning av vad demokratiuppdraget              

innefattar, men när hen ombeds att strikt definiera det kopplar hen det enbart till              
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värdegrundsarbetet, vilket kommer göras tydligare senare i detta avsnitt. 

Ämnesplanen för svenska på gymnasiet kan lätt tolkas som strikt kunskapsmässig. Vid            

upprepade tillfällen under intervjun menar Nour att det finns någonting utanför ämnesplanen            

som också bör uppfyllas, hen nämner bland annat “dold läroplan” (rad 170). 

Det är det som är problematiskt för /.../ att det finns någonting mer där förutom kunskapskraven, i                 

klassrummet och det finns...och det hade varit det hade behövts mer av demokratiuppdraget i              

kunskaps...i ämnesplanen. För att /.../ det handlar inte bara heller om ämnesplanen utan också i               

kursmatrisen. För att i kursmatrisen som /.../ många skolor i alla fall /.../ måste fylla i ju. Och den                   

är ju hämtad efter kunskapskraven som står i punktform att det här ska du göra, där står det ju                   

ingenting om demokratiuppdraget. Kanske man kan säga det kan stå någonting om det för att det                

står ju lite så här att eleverna ska lära sig att samarbeta och sånt och det är ju ändå en del av                      

demokratin. (rad 280) 

Nour understryker att hens tolkning av ämnesplanen är att explicita demokratiska värden            

saknas. Det finns en större tydlighet kring kunskapskraven, där hen inte tolkar in             

demokratiuppdraget, fastän hen likställt dem vid ett tidigare tillfälle. Demokratiuppdraget,          

enligt Nour, tycks vara någonting som läraren själv får tolka in i ämnesplanen vilket bidrar till                

känslan av att det existerar något viktigt och stort “förutom kunskapskraven, i klassrummet”             

(rad 280). Detta tyder på att Nour möjligtvis menar att det även är i de interaktioner i                 

klassrummet som demokratiuppdraget uppfylls, hen nämner samarbete som ett exempel på           

detta. Vidare uttrycker Nour en möjlig lösning på detta: 

det är klart att det behöver mer utrymme där så att det är också kommer in i kursmatriserna och så                    

att när de finns i kursmatriserna, eller jag vet inte om det ska finnas i kursmatriserna, för det                  

kanske inte är någonting som man ska bli bedömd på, men samtidigt så behöver det finnas                

någonting mer som verkligen trycker på demokrati...demokratifrågor /.../ Det känns som att just             

värden och värdegrunden...jag menade urholkas mer och mer i samhället idag känns det som. Och               

det känns som att vi behöver det som mest nu. (Rad 280) 

Det går att urskilja ett behov av tydliga direktiv. Nour känner sig styrd av kursmatriser vilket                

blir tydligt när hen formulerar en önskan om att demokratiuppdraget ska synas i de              

kursmatriser hen förväntas fylla i. Det som dock hindrar Nours tanke är att hen inte tycker att                 

demokratiuppdraget är någonting som bör bedömas, till skillnad från kunskapsuppdraget.          

Önskan tycks komma ur att hen lagt märke till något i samhället i stort, nämligen att “värden                 

och värdegrunden /.../ urholkas /.../ i samhället idag” (rad 280). Nour tycks se en korrelation               
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mellan skolan som institution och samhällsförändrande kraft och bristen på tydliga direktiv            

gällande demokratiuppdraget. 

5.2 Svensklärarnas implementing av    

demokratiuppdraget 

Nour och Mio har olika uppfattningar gällande hur de implementerar demokratiuppdraget. En            

aspekt som de enas i är att både Mio och Nour nämner särskilda temadagar som en form av                  

implementering. Mio nämner “FN-rollspel”, “toleransprojekt” och samarbete med Raoul         

Wallenberg Academy (rad 86, 90). Nour nämner en “samhällsdag om yttrandefrihet och /.../             

likabehandlingsplan” (rad 262). Samtidigt nämner varken Nour eller Mio dessa som centrala,            

viktiga arbeten med demokratiuppdraget. Istället nämner Mio exempelvis “retoriken [då          

eleverna] ska arbeta med ett med argumenterande tal” (rad 86). Det är dock inte det               

okommenterade arbetet som Mio framhåller. 
att på något sätt initiera eller motivera eller får eleverna att förstå ja men varför är det här viktigt ja                    

men ‘det här är viktigt att ni lär er om härskartekniker i argumentation så ni kan genomskåda                 

manipulation så att ni kan genomskåda propaganda att förstå skillnaden på god retorik och              

populism och manipulerande bildspråk och så vidare och det är ju för att ni ska, ni ska inte fatta                   

felaktiga, ni ska inte rösta på felaktiga grunder eller ni ska’...sådär...förklara ganska ofta, eller              

väldigt ofta eller ‘det här är viktigt att ni ska kunna göra er röst hörd ni måste ju [ohörbart] eller lär                     

er skriva en debattartikel så att ni...så att ni kan kanske till och med förändra någonting som ni                  

verkligen vill och så vidare.’ Så jag /.../ utgår väldigt ofta från ja vår roll i samhället. Varför ska vi                    

[ohörbart] det här? Ja för att vi är människor och vi ska vi ska leva i det här samhället och det ska                      

bli så bra som möjligt. (rad 86) 

För Mio tycks demokratiuppdraget vara förenat med att göra eleverna uppmärksamma på            

anledningen till att de arbetar med någonting – att placera in något i en större demokratisk                

kontext. Mios undervisning förser eleverna med kunskaper kring retorik och argumentation           

för att i sin tur ge dem redskap att göra sina respektive röster hörda i den stora                 

samhällsdebatten. Mio avbryter tanken “fatta felaktiga” och säger istället “felaktiga grunder”           

när hen talar om vad retorik- och argumentationsundervisnigen kan leda till (rad 86). Detta              

kan tolkas som att Mio har en förhoppning att hens elever ska fatta välgrundade beslut och                

“förstå skillnaden på god retorik och populism”, som hen säger (rad 86). Eleverna lär sig               

argumentation för att de ska kunna bli goda, demokratiska, samhällsmedborgare. Här finns            
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inte samma motstånd till att skriva eleverna på näsan som när Mio pratade om litteratur.               

Förmodligen eftersom retorik inte är lika öppen för personlig tolkning som litteratur kan vara. 

Nour har en annan syn än Mio på hur hen implementerar demokratiarbetet. För Nour              

kopplas inte saker hen gör explicit till ett demokratiskt sammanhang, “jag har ju inte haft nån                

sån här lektion direkt med eleverna där jag explicit pratar om värdegrunden såhära. Det är väl                

att jag implicit mer jobbar med den.” (rad 248) Till skillnad från Mio, som gör en direkt                 

koppling mellan en uttalad demokratisk avsikt, ser Nour det demokratiska arbetet som något             

hen gör utan elevernas vetskap. Nour återkommer även till separata värdegrundslektioner,           

vilket kan tyda på att det är ett sätt som hen uppfattar är förväntat att hen ska implementera                  

demokratiuppdraget på. Både Nour och Mio nämner först ett större separat projekt innan de              

börjar prata om sin egen undervisning. När Nour ombeds exemplifiera hur hen implicit             

implementerar demokratiuppdraget i sin undervisning nämner hen:  

jag blandar ihop eleverna i klassrummet. Om jag om jag skapar grupper och jag tänker på okej jag                  

vill att det ska vara två tjejer och två killar, till exempel blandar ihop etniciteter /.../ jag vill att de                    

ska lära sig att samarbeta, att de förstår att de är starka tillsammans, att jag vill lära dem saker och                    

ting för att de jamen för att kunskap är makt och /.../ på olika sätt jobbar jag med det. (rad 252) 

Nour implementerar demokratiuppdraget på hur hen organiserar eleverna mer än själva           

innehållet på lektionerna. Målet med detta är som hen säger, “att de ska lära sig att                

samarbeta” (rad 252). Synen på samarbete och ömsesidig respekt som stärkande för gruppen             

dominerar Nours syn på demokratiuppdraget. Hen vill utmana elevernas förgivettagna          

uppfattningar om varandra och bryta upp konstellationer för att verka för att eleverna möter              

andra tankar än sina egna. Detta blir synligt när Nour säger “kunskap är makt” som               

avslutande tanke (Ibid). Trots detta känner Nour att det inte är tillräckligt. För att visa på                

komplexiteten i Nours resonemang ges här ett längre utdrag av Nours tänkande kring             

demokratiuppdraget implementering. 

Men det är klar att jag hade velat jobba med det mer egentligen. Men jag känner att...jag hade inte                   

heller någon kurs på lärarutbildningen som var så här värdegrunden. Hade inte ett skit om det, om                 

jag ska vara ärlig. Så det är ju saker och ting är ju oftast det som man själv har tyckt var intressant                      

och kanske fördjupat sig lite mer i. Men jag har inte fått tillräckligt med, jag hade kunnat lära mig                   

mycket mer om det och göra dem metoderna om det finns mer konkreta metoder hur jag kan jobba                  

med det så hade jag jättegärna jobbat med det. Men sedan så tror jag också att det är viktigt också                    

vilken syn man själv som lärare själv också förmedlar alltså liksom om jag förmedlar en syn där                 
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jag alltid behandlar vissa elever på ett sämre sätt eller är på ett sämre sätt med vissa elever på                   

grund av olika saker olika samhällspositioner eller vad det nu än kan vara och så behandlar jag                 

dem på ett annat sätt. Då tycker jag att alltså då visar man jag tror att man om man själv tänker på                      

att alla är lika mycket värda om man själv utgår från det sättet då blir också hela ens arbetssätt på                    

det sättet för det är den synen man har liksom. (rad 252) 

Här pekar Nour på en kunskapslucka som krockar med känslan av att vilja göra mer.               

Lärarutbildningens upplevda brister tas upp som en anledning till att hen inte gör mer. Nour               

lyfter något essentiellt som återfinns i intervjun med Mio också. På frågan om det är               

huvudman eller lärare som initierat diverse värdegrundsinitiativ svarar Mio att “det är ju             

lärare som har initierat /.../ som har gått de här utbildningarna själva och som fortbildning och                

så och som har fått med sig skolledningen” (rad 92). Fastän det demokratiska uppdraget ska               

genomsyra hela verksamhetet, lika mycket som kunskapsuppdraget, tyder detta på att det är             

lärare själva som fortbildar sig och sedan för sin nyvunna kunskap vidare till skola och               

ledning. Nour illustrerar detta när hen säger, “Så det är ju saker och ting är ju oftast det som                   

man själv har tyckt var intressant och kanske fördjupat sig lite mer i.” (rad 252) Det är alltså                  

det personliga intresset som driver på arbetet med demokratiuppdraget på skolan i stort. 

Vidare upplever både Nour och Mio demokratiuppdraget som svårare att          

implementera än kunskapsuppdraget. Mio säger att “demokratiuppdraget på sätt och vis           

svårare. Den är ju mer processande kanske.” (rad 54). Även om det finns en avvaktande               

inställning till uttalandet, ringar Mio in något centralt, vilket är att demokratiuppdraget            

upplevs vara någonting som inte går att uppfylla på samma sätt som kunskapsuppdraget utges              

för att kunna göra. Mio fyller sedan i med “[demokratiuppdraget] gör vi ju för demokrati,               

alltså det är ju jag gör ju det för att det ska vara för ett demokratiskt samhälle det är ju för att                      

de ska [ohörbart] fungera i ett demokratiskt samhälle.” (rad 56) Detta kan ställas i relation till                

Mios tolkning av demokratiuppdraget, då hen menar att det går in i specifika texttyper och               

samtal i undervisningen. Men när hen, i intervjun ombads tänka på dem som separata uppdrag               

så upplever hen demokratiuppdraget som svårare och något särkilt från kunskapsuppdraget.           

Även Nour tycker att demokratiuppdraget är svårare. Anledningen till detta menar hen är: 
För att jag tänker såhär kunskap det är sånt /.../ som man ändå kan ta till sig med stöd och                    

anpassningar om man behöver /.../ det går att ta in kunskaper tror jag l- jag tror att det är, jag                    

skulle inte vilja säga lättare men, alltså lära sig värden det är en helt annan sak och lära sig hur                    

man liksom respekterar och värderar alla lika, det är en annan sak att lära sig det än att lära sig vi                     

säger till exempel grammatik eller hur man skriver en text /.../ Jag tror att det är väldigt svårt, det                   
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är därför jag tycker att det är svårare att jobba med värdegrunden för att det tar det kan ta flera år                     

innan någon ändrar sina värderingar. (Rad 258) 

Liksom Mio poängterar Nour hur demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget uppfylls på          

olika sätt. Båda delar uppfattningen om att demokratiska värderingar och kunskaper inte är             

något som kan anammas lika lätt som kunskap kan göra. För Nour finns inte samma               

motsättning mellan tolkning av demokratiuppdraget och implementering. Som presenterat i          

tidigare avsnitt, tolkar Nour demokratiuppdraget som värdegrundsarbetet och hen         

implementerar det bland annat genom hur hen organiserar eleverna. Nour säger bland annat             

att “det handlar också om liksom demokrati i klassrummet att alla har rätt att bli respekterade                

och ha liksom sin plats. Och att man respektera varandra.” (rad 260) Att hen särskiljer               

demokratiuppdraget från kunskapsuppdraget är således i linje med hens uppfattning. 

När det gäller implementering av demokratiuppdraget på skolan som helhet har Nour            

och Mio olika erfarenheter. Nour säger, 
Ja man tar [demokratiuppdraget] när uppstår faktiskt. För att man har inte någon demokratiplan              

här på skolan, förstår du? Det är ju...inte vad jag hört talas om i alla fall. Och nu har vi till exempel                      

en samhällsdag i om yttrandefrihet och då ska vi ha likabehandlingsplan på den. Men alltså               

likabehandlingsplanen är någonting som man ska jobba med hela tiden varje dag egentligen. /.../              

Och värdegrunden är det som står upp första kapitlet [i läroplanen] och ändå så är det typ som att                   

/.../ jag hör aldrig någon pratar om värdegrunden. Alltså jag hör aldrig någon prata om               

värdegrunden, någonsin. Eller typ demokratiuppdraget jag hör inte något förutom nu att du säger              

det men sällan så hör jag folk prata om det. (Rad 262) 

Mot denna bakgrund kan det tolkas som att Nour saknar en generell demokratisk hållning från               

hens skolan – någonting gemensamt att utgå från och förhålla sig till. Hen upplever en tydlig                

diskrepans mellan skolans uppdrag och den faktiska verkligheten då Nour dels nämner vad             

läroplanen säger och dels vad de borde göra, det vill säga “jobba med [värdegrunden] hela               

tiden varje dag” (rad 262). Mios skola är, till följd av lärarnas engagemang, annorlunda än               

Nours. På frågan om hur attityden och samtalet kring demokratiuppdraget ser ut på hens skola               

säger Mio, “På min skola är det väldigt stort skulle jag säga.” (Rad 90) Vilket belyser Mios                 

uppfattning om skolans hållning gentemot demokratiuppdraget. Mio lyfter bland annat hens           

arbete inom samhällsprogrammet som en ledande faktor till demokratiuppdragets närvaro          

“det genomsyrar ju allt utan att vi vi tänker inte på det längre.” (Rad 88) Uppfattningen om att                  

demokratiuppdraget genomsyrar det mesta de gör är dock begränsad till Mios eget arbetslag.             

Detta blir extra tydligt när Mio poängterar att det “kanske /.../ inte går till alla arbetslag eller                 
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att vi alla arbetar lika mycket...men vi har fortbildning just nu där vi håller på med                

självledarskap” (Rad 90). Mio påpekar därmed att även om skolan har en gemensam vision              

gällande demokratiuppdraget är det ändå upp till varje lärare hur, och hur mycket de tillämpar               

demokratiuppdraget i sin undervisning. 

Avslutningsvis lyfter Nour ett sätt att implementera demokratiuppdraget som Mio inte           

nämner, nämligen anpassningar i klassrummet. Nour lyfter bland annat att, 
jag tycker att det är viktigt att alla har rätt till de förutsättningar de ska ha alltså om vi tänker                    

anpassningar har ju alla elever rätt till egentligen. Alla lärare är inte ens medvetna om det, men om                  

man tycker att det är viktigt med demokrati och att alla ska ha samma möjligheter då vet man sånt                   

så...Alltså det finns olika sätt att ha demokrati sin undervisning, egentligen. (Rad 295) 

Detta sätt att implementera demokratiuppdraget är inte explicit för eleverna, vilket inte inte             

heller måste vara. Nour uppfyller dock sin tolkning av demokratiuppdraget, det vill säga att              

alla elever ska ha samma förutsättningar, genom att tolka in anpassningar i klassrummet som              

en del av demokratiuppdraget. Nour lyfter även att hen upplever att det finns en              

kunskapslucka för lärare när det gäller just anpassningar. Detta upplevelse av kunskapsluckan            

stämmer överens med Nours generella uppfattning om att hen känner sig ensam med att              

reflektera kring demokratiuppdraget på hens skola. 

5.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt besvarat studiens ena frågeställning, “Hur tolkar          

svensklärare på gymnasiet demokratiuppdraget i relation till sin undervisning?” genom att           

visa hur både Mio och Nour tolkar demokratiuppdraget på olika sätt. Både Mio och Nour är                

överens om att kunskapsuppdraget dominerar demokratiuppdraget och att        

demokratiuppdraget behöver få större utrymme. Mio tolkar demokratiuppdraget som vissa          

kommunikativa praktiker inom svenskämnet med demokratiska arbetsformer. Nour tolkar         

demokratiuppdraget som både arbetet med värdegrunden och att ge eleverna samma           

förutsättning till vidare studier. 

 Studiens andra frågeställning, “I vilka delar av svenskundervisningen anser         

svensklärare på gymnasiet att demokratiaspekter kan behandlas?”, besvaras genom att de           

respektive sätt som informanterna implementerar demokratiuppdraget gjorts synliga. Mios         

och Nours tolkningar av demokratiuppdraget spiller över på hur de implementerar det i sin              

undervisning. Både Nour och Mio menar att temadagar kan vara ett sätt att behandla              
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demokratiuppdraget i undervisningen. Utöver detta, menar Mio att hen implementerar          

demokratiuppdraget explicit genom att förklara varför vissa kommunikativa praktiker är          

viktiga ur ett demokratiskt perspektiv. Mio tolkar demokratiuppdraget som olika          

kommunikativa färdigheter och praktiker som hen förser sina elever med. Hen nämner            

argumentation, retorik och litteratur som exempel på praktiker som kan utveckla elevernas            

demokratiska kompetens. Nour menar att hen uppfyller demokratiuppdraget genom att ge sina            

elever möjlighet till vidareutbildning. Hen berättar även att demokratiuppdraget innefattar          

arbete med värdegrunden, särskilt stöd för eleverna, organisering av eleverna som bryter upp             

normativa, hegemoniska strukturer, och samarbete. Både Nour och Mio uttrycker att det finns             

en brist gällande implementering av demokratiuppdraget och att de upplever sig begränsade            

dels av sig själva men också av styrdokumenten. 

6. Diskussion 

Detta avsnitt avser lyfta in det som behandlats i föregående avsnitt i den akademiska              

kontexten där intervjuerna med Nour och Mio sätts i relation till tidigare forskning. Analysen              

i tidigare avsnitt visar att det existerar en konflikt mellan det som Borg (2019, s. 1150) kallar                 

externa faktorer, exempelvis reella krav och förväntningar, och interna faktorer, exempelvis           

lärarnas egna tankar, föreställningar och känslor. Det är en kombination av dessa två faktorer              

som utgör teacher cognition. De externa faktorerna som påverkar Mio och Nours tänkande,             

och i förlängningen agerande i deras lärarroller, tycks vara styrdokumenten i allmänhet och             

ämnesplanen i synnerhet. Lärarna upplevs vara begränsade och stå i direkt konflikt med deras              

respektive inre faktorer. Ett exempel på en sådan konflikt är Mios starka tilltro till litteraturen               

som förändrande kraft och att den inte får lika stort utrymme i undervisningen som hen               

önskar. Borg (2019, s. 1150) menar att lärarens kunskap, och personliga uppfattningar och             

attityder påverkar deras agerande på samma villkor som de yttre. Utifrån detta antagande kan              

denna intersektion mellan externa och inre faktorer antingen leda till harmoni eller konflikt.             

Harmoni uppstår om de externa och interna faktorerna överensstämmer, det vill säga om de              

externa kraven sammanfaller med lärarens interna uppfattningar och tankar. Konflikt uppstår           

om de externa kraven och lärarens interna uppfattningar och tankar motsäger varandra. I både              
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Mios och Nours fall resulterar intersektionen i en konflikt. Konflikten kan antas komma ur              

styrdokumentens brist på tydlighet som orsakas av svepande definitioner av vad           

demokratiuppdraget innefattar. De vaga formuleringarna i styrdokumenten leder i sin tur till            

att lärarna lämnas åt sitt öde där de själva måste tolka vad skollagen (“Skollag (2010:800”,               

2010) syftar till när det står “grundläggande demokratiska värderingar som det svenska            

samhället vilar på” och att “Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med           

grundläggande demokratiska värderingar”. De måste också på egen hand tolka läroplanens           

(Skolverket 2011:1) formuleringar om att skolan ska ta upp “de grundläggande demokratiska            

värderingar som det svenska samhället vilar på”, vilket indikerar en förgivettagen definition            

av demokratiuppdragets innebörd. Dessutom lyfter läroplanen (Skolverket 2011, s. 1)          

“demokratiska arbetsformer” utan vidare definition, vilket innebär att det även här är upp till              

lärare att göra den tolkningen. När ordet demokrati inte förekommer i ämnesplanerna för             

svenska på gymnasiet, är det upp till läraren att tolka och implementera hur             

demokratiuppdraget ska uppfyllas inom respektive ämne. 

Analysen visar att demokratiuppdraget är starkt präglat av personlig tolkning. Detta           

bekräftar Skolinspektionens lägesrapport (2012, s.18) som påtalar att lärare är i behov av             

större tydlighet vad gäller demokratiuppdragets implementering. Faktum är att bristen på           

tydlighet explicit kritiseras i en av intervjuerna. Nour menar att, “det står ju ingenting om               

demokratiuppdraget”, när hen jämför demokratiuppdraget med kunskapsuppdraget (rad 280).         

Detta tyder på att Skolverket tycks förvänta sig att det, i samhället i allmänhet men i                

lärarkåren i synnerhet, existerar en rådande konsensus gällande vad demokrati är och hur             

demokratiuppdraget bör tolkas och implementeras i skolan. I brist på en tydlig definition gör              

lärare sin egen tolkning vilket leder till en viss ängslighet att strida mot kunskapsuppdraget.              

Denna ängslighet kan även ses som ett resultat av konflikten mellan de interna och externa               

faktorerna. 

Både Mio och Nour befinner sig inom olika skolverkligheter som kan påverka deras             

inställning till demokratiuppdraget. Enligt Borg (2003, s. 15) är kontexten en av de bärande              

faktorerna som påverkar lärares tänkande. Nour har ett påtagligt kunskapspatos som kan vara             

en följd av att hen undervisar på en skola med högt antal elever med annan bakgrund än                 

svensk. Englund (2018) konstaterar att skolsegregationen är ett faktum. Detta kan därför vara             

den bakomliggande drivkraften till Nours tolkning av demokratiuppdraget som uppfyllt i och            

med att ge sina elever förutsättningarna att studera vidare. Nour anser också att             
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demokratiarbetet uppfylls i hur hen organiserar eleverna under lektionerna, men också hur            

stöd i klassrummet kan vara en demokratisk insats. Denna organisering av eleverna stämmer             

väl överens med Borgs (2003, s. 16) teori om att språklärare med kortare yrkeserfarenhet,              

vilket Nour har, tenderar att fokusera mer på hur hen ska hantera klassrumssituationen. Med              

både Borgs teori och Nours utsago som bakgrund går det att förmoda att även lärarens               

yrkeserfarenhet kan påverka hur demokratiuppdraget tolkas och tillämpas. Med Mio som           

kontrast kan det konstateras att hen aldrig nämner klassrumssituationen vid något tillfälle.            

Mio talar istället om vikten av litteratur, eller hur argumentation och retorik kan bidra till               

större explicit demokratisk kompetens hos eleverna. Detta korresponderar väl med Borgs           

(2003, s. 16) konstaterande att språklärare med längre yrkeserfarenhet tenderar att ägna större             

fokus åt språket hen undervisar i. Borgs konstaterande om lärares yrkeserfarenhet leder i sin              

tur till ett möjligt antagande om att lärares yrkeserfarenhet även påverkar hur de tolkar och               

implementerar demokratiuppdraget i praktiken. Demokratiuppdraget uppfylls då på olika sätt          

och i olika grader. 

Sättet Mio och Nour talar om demokratiuppdraget uttrycker något om hur de tänker             

kring uppdraget. En konflikt, lik den mellan de externa och interna faktorerna, är påtaglig.              

Ruohotie-Lyhtys (2011) begränsande diskurser och öppnande diskurser erbjuder en möjlighet          

att synliggöra konflikten ytterligare. Den begränsande, normativa diskursen dominerar i det           

analyserade materialet. Den normativa diskursen, syftar enligt Ruohotie-Lyhty (2011, s.          

369–370) till att belysa de gånger lärare påstår att de begränsas av diverse normer i deras                

omgivning. Ruohotie-Lyhty (2011) betonar att hennes informanter bland annat nämnde          

styrdokumenten som en sådan normerande kraft. För Mio blir det tydligt att hen inte känner               

att litteraturen kan ta en lika stor plats som hen hade önskat just på grund av hen inte upplevde                   

att de tillåts den platsen av styrdokumenten – hen upplevde sig möjligtvis begränsad. Även              

Nour reflekterar över demokratiuppdraget på liknande sätt men exemplifierar med att           

ämnesplanen brister i att definiera hur svensklärare ska implementera demokratiuppdraget i           

sin undervisning. Detta indikerar att Nour upplever sig normativt styrd av vad ämnesplanen             

säger om svenskämnet och vad som är legitimt att behandla i svenskundervisningen. Denna             

begränsande, normativa diskurs uppkommer trots att både Nour och Mio tar upp flera             

exempel på hur de, enligt sig själva uppfyller demokratiuppdraget. En tänkbar reflektion kan             

vara att den normativa diskursen och den externa kontexten är så flagrant att den leder till en                 

inre konflikt. Denna konflikt kan antas uppenbara sig till följd av delvis bristen på tydlighet               
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gällande demokratiuppdraget från styrdokumentens håll, men också brist på tydlig          

demokratisk, gemensam vision från huvudmannens sida. I förlängningen bidrar detta till en            

lärarkår som upplever en brist och begränsning gällande sin egen implementering av            

demokratiuppdraget. 

Den normativa diskursen står inte oemotsagd av de två informanterna. Samtidigt som            

Mio och Nour förhåller sig till diverse externa normer, står det ibland i konflikt med det                

utbildningsdiskursen. Ruohotie-Lyhty (2011, s. 372) menar att utbildningsdiskursen är när          

informanterna placerar elevernas lärande i centrum. Utbildningsdiskursen är en av de mest            

dominerande diskurserna i det studiens intervjumaterial. Både Mio och Nour placerar           

elevernas utbildning och utveckling i centrum av demokratiuppdraget. För att illustrera detta            

kan Mios önskan om att exponera eleverna för “lite svårare texter” och “fantastiska             

berättelser” (rad 30) diskuteras. För Mio kommer denna önskan ur att hen observerat att              

elevernas läskunnighet sjunkit och att detta i sin tur påverkar både elevernas individuella             

framtid och det demokratiska samhället. Viktigt att observera här är att Mio lyfter detta som               

en önskan om något hen vill att svenskundervisningen ska innehålla för att i sin tur               

demokratiuppdraget ska kunna uppfyllas. Som påpekat tidigare är källan till önskan att hen             

ser elevernas lärande i fokus. Att hen inte gör kan antas vara på grund av en konflikt mellan                  

den normativa diskursen som hen också uttrycker. Konflikten tycks, med andra ord, leda till              

att lärare inte gör det de känner skulle vara nyttigt för sina elever – de blir hindrade i sin                   

lärarpraktik. 

Utbildningsdiskursen är närvarande även för Nour. Det blir tidigt tydligt att Nour            

placerar elevens kunskapsinhämtning i centrum av demokratiuppdraget då hen likställer          

elevernas möjlighet till vidareutbildning med demokratiuppdraget. Samtidigt tycks Nour söka          

efter ett utrymme för detta i ämnesplanen. Den tydlighet kring hur kunskapuppdraget ska             

implementeras upplevs inte i samma utsträckning med hur demokratiuppdraget ska          

implementeras. Nour tycks famla efter något som kan definieras som demokratiuppdrag när            

hen bland annat nämner hur hen organiserar eleverna, vikten av samarbete och särskilt stöd.              

Allt hen nämner som del av demokratiuppdraget placerar elevens utbildning i centrum. Nour             

tittar sällan på demokratiuppdraget från ett allmänt skolperspektiv, utan konkretiserar alltid           

uppdraget i elevens individuella eller kollektiva utbildning. Det kan antas att konflikten            

uppstår i hur Nour dels menar att hen uppfyller demokratiuppdraget genom           

kunskapsuppdraget men samtidigt säger att bristen på konkretisering i ämnesplanen av           
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demokratiuppdraget leder till att hen inte kan uppfylla demokratiuppdraget. Styrdokumentens          

brist på tydlighet blir påtaglig, ännu en gång. Även om Nours utbildningsdiskurs är tydligt              

märkbar, då hen placerar elevens lärande i fokus, är Nour osäker på vad demokratiuppdraget              

faktiskt innebär. Konflikten mellan den normerande diskursen och utbildningdiskursen blir i           

detta tydlig. För att sedan avsäga sig ansvaret över denna konflikt, samt bristen på tydlighet,               

poängterar Nour att hen hade velat jobba mer med demokratiuppdraget men att hen saknar              

formell utbildning i detta. 

När hen lyfter både viljan att lära sig mer om demokratiuppdraget samt att             

anledningen till att hen inte kan tillräckligt beror på bristfällig utbildning, sammanblandas två             

av Ruohotie-Lyhtys (2011, s. 370–371) diskurser. Den ena diskursen är          

omständlighetsdiskursen där lärare nämner arbete begränsas på grund av omständigheter, och           

den andra diskursen är utvecklingsdiskursen där lärare uttrycker en villighet till att utbilda och              

utveckla sig själva. Nours villighet att poängtera bristen men också villighetet att lära sig mer               

påvisar lärares situation där demokratiuppdragets vaga formulering i styrdokumenten leder till           

en känsla av otillräcklighet. Resultatet har visat att det onekligen finns ett behov för tydlighet               

men också en villighet att göra mer. 

Nour och Mio och talar om auktoritativa figurer på olika sätt. Den auktoritetsdiskurs             

som blir synlig i Nours fall är att hen uttrycker en vilja till större tydlighet från både                 

styrdokument och sin egen arbetsplats. Auktoritetsdiskursen är, enligt Ruohotie-Lyhtys (2011,          

s. 370), en begränsande diskurs där lärare känner sig styrda av auktoriteter, vilket därefter kan               

leda till en känsla av skuld. Denna form av auktoritetsdiskurs är mer framträdande hos Nour               

som ser en korrelation mellan huvudman och skolverkets tydlighet och en möjlighet till hens              

förbättrade implementering av demokratiuppdraget. Eftersom auktoritetsdiskursen är       

närvarande synliggör detta det Skolinspektionens lägesrapport (2012, s. 24) poängterar om att            

förmedlingen av huvudmannens vision av demokratiuppdraget till lärarna är viktig för lärare.            

Förmedlingen av visionen skulle i sin tur leda till en gemensam förståelse och implementering              

av demokratiuppdraget. Mio upplever inte samma problematik på sin skola, där den            

gemensamma förståelsen äger rum. Detta kan ses som ett exempel på när den gemensamma              

förståelsen leder till en tryggare inställning till demokratiuppdraget där lärare slipper drabbas            

av otillräcklighetskänslor. 

Mio lyfter en kritisk inställning till auktoritet som kan ställas som kontrast till             

Ruohotie-Lyhtys (2011, s. 370) auktoritetsdiskursbegrepp. Mio menar vid ett tillfälle att hen            

 

31 



 

måste utgå från värdegrunden men att den är statisk. Mio lyfter frågan “vad händer om vi får                 

ett fascistiskt [styre]?” (rad 32) Detta är en viktig tanke, då detta lyfter skolans känslighet till                

samhällets politiska skifte och vikten av lärarens autonomi. Språk och demokrati går inte att              

särskilja, det är många teoretiker överens om. Mios invändning överensstämmer med           

Malmgrens (2003, s. 42) konstaterande om att svenskämnet och samhällsförändringar          

historiskt sett varit tätt förknippade. Detta kan både generera en viss avvaktande attityd             

gentemot styrdokumenten som ofta är politiskt färgade, vilket kan vara det Mio reagerar på.              

Malmgren menar emellertid att svenskämnet istället kan använda sig av litteraturen och den             

narrativa fantasin som Rosenblatt framhåller för att utveckla demokratiska förmågor som           

tillåter eleverna att ifrågasätta sin egen position samt få ökad inlevelseförmåga i andras             

situation. Denna insikt stämmer väl överens med Mios starka känsla för litteraturens kraft och              

position i samhället. Trots detta tycks Mio uppleva sig begränsad av kunskapsuppdraget som             

specificeras mycket tydligare i ämnesplanen för svenska. En möjlig slutsats att dra av             

styrdokumentens vaga formuleringar om demokratiuppdraget är att det kan öppna upp för            

lärarnas inre kompass att ta vid. De inre faktorerna såsom lärarnas egen vilja och övertygelse               

legitimeras därmed. 

Svenskämnet kan ta många skepnader beroende på vem det är som definierar ämnet.             

Konflikten mellan externa och interna faktorer, normativa diskurser och utbildningsdiskurser          

kvarstår. Svenskan som demokratiämne är ett ämne som genomsyras av allt det som både Mio               

och Nour lyfter. Bergöö och Ewald (2003, s. 32) framhåller kommunikativa förmågor som             

centrala i det demokratiska samhället. Precis som Nour menar att hen uppfyller            

demokratiuppdraget genom att ge sina elever en möjlighet till vidareutbildning på samma            

villkor som andra elever, menar Bergöö och Ewald (2003, s. 36–37) att alla elever har rätten                

till att utveckla sin demokratiska kompetens. Genom denna utveckling, kommer samhället att            

uppnå en demokratisk vinst. 

En möjlig tanke är att det kanske inte alls är större tydlighet gällande vad som ska falla                 

under demokratiuppdraget som är den centrala åtgärden som behövs för att minska den             

didaktiska konflikten för lärare. Kanske är det istället skapandet av utrymme och möjligheter             

för kollegialt lärande där lärare tillsammans kommer fram till gemensamma strategier som            

fungerar för deras sammanhang som är vägen att gå. På så sätt sammanförs de externa och                

interna faktorerna som utgör lärares didaktiska tänkande. 
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6.1 Metoddiskussion 

Att studera lärare, en yrkesgrupp som idag utstår granskning från olika håll i samhället, gör               

att värnandet av informanterna blir extra viktigt. Vetenskapsrådet (2017) skriver bland annat            

att “En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i               

forskning /.../ får behandlas. /.../ dessa personer [ska i största möjliga utsträckning] skyddas             

från skador eller kränkningar i samband med att de medverkar i forskning.” (s. 12)              

Informanternas säkerhet är alltså central inom forskning, vilket inte är ett undantag i denna              

studie. 

Intervjusituationer är alltid känsliga, speciellt när det handlar om en individs prestation            

i relation till yttre förväntningar. Denna studies informanter, Nour och Mio, visste på förhand              

att intervjun skulle kretsa kring demokratiuppdraget vilket onekligen påverkade deras          

inställning till frågornas och förväntan på sig själva. Trots att jag från början betonade mitt               

intresse för deras tankar, och att det inte gick att svara på ett önskvärt sätt där det fanns ett rätt                    

och fel, blev det ändå tydligt att de önskade besvara frågorna på ett sätt som skulle göra mig                  

nöjd. Ofta kopplade de på egen hand sina tankar till demokratiuppdraget. 

Detta väcker frågan huruvida svaren hade förändrats ifall Mio och Nour inte hade             

vetat att studien behandlade demokratiuppdraget i relation till deras respektive undervisning.           

Även om intervjufrågorna inte alltid rörde demokratiuppdraget explicit, utan istället          

behandlade andra angränsande teman, hängde demokratiuppdragets tematik i luften. Kanske          

hade informanterna listat ut diskussionens tema utifrån frågorna som ställdes under intervjun.            

Det är möjligt att anta att informanten vill framställa sig i god dager, genom att svara på                 

frågorna på ett sätt som tillfredsställer intervjuarens och kanske framför allt sina egna             

förväntningar. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Berätta om din syn på svenskämnet? Vad är svenskämnet för dig? 

2. Vad är det främsta som du vill att dina elever ska få med sig av din undervisning? 

3. Vilken/vilka av dessa stämmer mest överens med din syn om vad svenskämnet är,             

motivera ditt val.  Är det: 

a. Färdighetsämne? 

i. ämnet till stor del bygger på formell färdighetsträning som stavning och           

grammatik 

b. Litteraturhistoriskt bildningsämne? 

i. ämnet bygger på litterära arv och på en litterär kanon 

c. Demokrati- och värdegrundsämne? (Molloy) 

d. Erfarenhetspedagogiskt ämne? 

i. utgår och bygger vidare på elevernas egna erfarenheter. 

4. Skolan har både ett kunskap- och demokratiuppdrag. 

a. Hur tolkar du respektive uppdrag? 

b. På vilket sätt syns dessa uppdrag i din undervisning? 

c. Är något av dessa uppdrag svårare? 

i. På vilket sätt då?  

5. Hur tolkar du ämnesplanen för svenska? 

a. Upplever du att något av kunskapsuppdraget eller demokratiuppdraget        

dominerar? 

b. Finns det något i ämnesplanen för svenska nu skulle vilja ändra? 

i. Vad & varför? 

6. Vilka/vilket ämne är lättast att implementera demokratiuppdraget i, tror du?  

i. utgår från elevens egna erfarenheter och uppfattningar 

7. Berätta om hur du tänker kring de didaktiska grundfrågorna (hur, varför, vad). 
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a. Tänker du mest kring någon speciell? 

b. Vilken börjar du med när du planerar din undervisning? 

8. Vilka är dina erfarenheter kring implementering av demokratiuppdraget? 

a. I din egen undervisning. 

b. I ämnes-/arbetslagets arbete. 

c. På skolan i allmänhet. 

d. Vad anser du, är det i urvalet av innehållet eller arbetsformerna som            

demokratiuppdraget kan implementeras mest? 

9. Har din syn på demokratiuppdraget förändrats under din yrkestid? 

a. Berätta om din syn som nyutexad. 

b. Berätta om hur din syn ser ut idag. 

c. Vad tänker du påverkar din uppfattning av demokratiuppdraget? 

i. Skolverket? Skollag? Konventioner? Privata politiska uppfattningar? 

d. Berätta om hur du tror/vet att dina kollegor ser på demokratiuppdraget. 

e. Berätta om hur du tror/vet att din ledning/huvudman ser på          

demokratiuppdraget. 

10. Hur påverkas demokratiuppdraget av att skolan är privat eller kommunal, tror du? 

a. Vilka möjligheter respektive begränsningar ser du i de olika skolformerna? 

b. Vissa forskare menar att privatiseringen av skolan påverkar        

demokratiuppdraget, håller du med? 
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Bilaga 2 

Informations- och samtyckesbrev – lärare 

Jag heter Hzar Sultan och studerar till lärare vid Stockholms universitet. Som en del av min 
utbildning ska jag genomföra ett självständigt arbete, vilket innebär en språkdidaktisk studie 
med relevans för undervisningen. Jag har valt att göra en studie om lärarens kunskaps- och 
demokratiuppdrag. 
 
Syftet med min studie är att undersöka hur svensklärare på gymnasiet tänker kring kunskaps- 
och demokratiuppdraget i sin undervisning. 
 
Jag är intresserad av lärares tänkande kring sitt egen undervisning. För att undersöka detta vill 
jag djupintervjua två lärare. Intervjun kommer ta ca 30-40 minuter, men planera gärna in 
en timme för intervjun. 
 
Det material jag samlar in, ljudinspelningar av intervjuerna, kommer analyseras och resultaten 
redovisas sedan i mitt självständiga arbete. Med mitt arbete vill jag bidra till att öka 
kunskapen om lärarens syn på kunskaps- och demokratiuppdraget i praktiken i relation till 
svenskundervisningen. 
 
Namn på lärare och skola kommer att vara fingerade för att minska risken för att det ska gå att 
identifiera enskilda elever eller lärare eller på vilken skola studien har genomförts. Endast jag 
och min handledare kommer att ha tillgång till ljudinspelningarna. Datamaterialet kommer 
enbart att användas för mitt självständiga arbete och inspelningarna kommer att förstöras när 
arbetet är godkänt. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Du kan när som helst avbryta deltagandet 
utan närmare motivering. 
 
Om du har några frågor eller funderingar angående min studie, är du välkommen att höra av 
dig till mig (e-post: hasu8113@student.su.se) eller min handledare Tore Nilsson vid 
Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet (e-post: tore.nilsson@isd.su.se). 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Hzar Sultan 
Lärarstudent, KPU, Stockholms universitet 
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Lärares samtycke för deltagande i studie om 

demokratiuppdraget – hösten 2019 

 
Namn: _____________________________________ 
 
Lärare i: ____________________________________ 
 
På skola: ____________________________________ 
 
 
 
Jag vill delta i studien 
 
Jag vill inte delta i studien 
 
 
 
 
 
 
Datum och underskrift: 
 
………………………………………………………………………………… 
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