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Abstract 

The school as a democracy project 

The purpose of this paper is to examine if the school's democracy project is successful. The 

objective is examined in relation to two specific questions. The first question is whether 

students, after completing their studies in civics A, understand the relationship between the 

concepts of human rights and democracy. The second is if the students understood the 

concepts of practical significance and impact on society and the individual. Variation theory 

comes from the phenomenographic theories and is central to this work. The approach to 

learning, in this essay, is a change in how a person experiences, understands or perceives a 

phenomenon. Variation theory focuses on a learning object and contextualization sees as 

crucial to how the individual perceives the object. 

The study is based on a quantitative research method in the form of a survey at a secondary 

school. A number of students may respond to valuation questions about how they perceive 

democracy and human rights in practical situations. The results are related to curriculum 

goals. 

The results of the study is not positive in relation to curriculum objectives, where many 

students respond negatively to questions. 
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1 INLEDNING 

 

Denna uppsats behandlar skolans roll i samhället. Att skolan spelar en stor och komplex roll i 

vårt samhälle råder det ingen tvekan om. Alla som växer upp i Sverige spenderar en stor del 

av sin tid inom skolans ramar. Alla måste förhålla sig till skolan på något vis och ta med sig 

sina erfarenheter ut i vuxenlivet. För vissa blir skoltiden en, tillstörsta delen, positiv 

upplevelse och för andra är det något man helst lägger bakom sig. Senare i livet präglar 

skoltiden inte bara synen på skolan som institution även samhället i sin helhet. Detta ger 

skolan ett stort inflytande över hur framtidens samhällsmedborgare formas och vilken bild av 

samhället de tar med sig ut i vuxenlivet. Detta inflytande medför givetvis också att stort 

ansvar för vår samhällsutveckling läggs på skolan som institution. Det är i skolan vi 

introduceras till den omgivande verklighet vi förväntas verka inom. Skolan är inte bara en 

förmedlare av bokliga kunskaper utan också de spelregler som gäller i samhället. Både de 

synliga, skrivna reglerna och de mer informella sociala spelreglerna.  

 

Genom alla tider har människan haft någon form av kunskapsöverföring mellan generationer. 

Det första syftet med det är att förmedla de praktiska kunskaper som behövs för att klara sig i 

den miljö man ska verka i som vuxen. Det andra syftet är att förmedla samhällsordningens 

grundläggande värderingar. Denna förmedling är inte individorienterad utan måste ses ur ett 

samhällsperspektiv. Var samhälle strävar efter att återskapa de medborgare de behöver för att 

säkra sin fortlevnad. Det går att se detta som en reproduktion av samhället genom 

kunskapsförmedling. Kunskapsförmedlingen har organiserats väldigt olika genom historien. 

Ibland kan det vara frågan om att kunskap förs vidare från föräldrar till barn genom praktisk 

undervisning eller inlärning av kulturella företeelser såsom sång och dans. I ett modernt 

samhälle som Sverige har denna kunskapsförmedling institutionaliserats och regleras via 

styrdokument vars implementering regleras av statsmakten.  

 

Utgångspunkten i detta arbete är de styrdokument som reglerar skolans verksamhet. I lpf94 

fastslås vilken vikt man lägger vid demokratin i skolan såväl som vårt samhälle. Hela det 

offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.
1
 All verksamhet ska utformas enligt 

denna princip och demokratin är en grundläggande värdering inom skolan. Vidare poängteras 

                                                
1 Lpf94, ( 2006)s 3 
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också vilken viktig uppgift skolan har för demokratin. Det står uttryckligen att skolan har till 

uppgift att förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Då man begrundar 

denna text kan man inte bli annat än ödmjuk inför uppgiften. Skolan anförtros att föra vår 

civilisations mest fundamentala värderingar vidare till nästa generation. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Den första meningen i lpf94, under rubriken ”Grundläggande värden” lyder: Det offentliga 

skolväsendet vilar på demokratins grund.
2
 Detta är en mening som knappast kan misstolkas. 

Demokratin sätts i första rummet och ges en fundamental roll i skolans utformning. Lite 

längre ner under samma rubrik finner man följande mening: Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla
3
. Ovanstående mening är ett utryck för vikten av mänskliga rättigheter och vilken 

roll de ska ha inom skolan. Det poängteras att detta är värden som skolan ska både 

förkroppsliga och föra vidare via undervisning.  

 

Då dessa meningar står att läsa under ”Grundläggande värden” råder ingen tvekan om att det 

gäller skolan i sin helhet. Demokrati och mänskliga rättigheter är två värden som ges en 

grundläggande roll för hur skolan som institution ska utformas. Det är också värden som ges 

en central del i utbildningens innehållsmässiga utformning. Fokus i detta arbete ligger på hur 

det sistnämnda påverkar kursen ”Samhällskunskap A”. Att jag valt detta ämne som 

undersökningsobjekt beror på att både demokrati och mänskliga rättigheter finns med i 

ämnets kursplan och betygskriterier. Samhällskunskap blir därmed ett ämne som får en direkt 

betydelse för utformningen av undervisningen i de grundläggande värderingar skolan vill 

förmedla. Kursplan och betygskriterier säger visserligen inte exakt hur undervisningen bör 

utformas har ändå en betydelse för utbildningen då det är det styrdokument som säger vad 

som ska prioriteras. Detta styrdokument måste också sättas i relation till lpf94 och de mål som 

anges där.  

 

                                                
2
 Lpf94 (2006), s.3 

3Ibid 



6 

 6 

Det finns fyra grundläggande utgångspunkter i uppsatsen som alla kommer att diskuteras 

ingående. Den första är att skolan är ett demokratiprojekt. Den andra är att meningsskapande 

av de båda begreppen ”mänskliga rättigheter” och ”demokrati” är central för att skolan ska nå 

sitt mål. Den tredje är att för och uppnå förståelse för vad begreppen är måste undervisningen 

fokusera på relationen dem emellan. Om eleven ej förstår hur begreppen relaterar till varandra 

kan eleven ej heller aldrig förstå dess sanna betydelse för samhället såväl som den enskilde. 

Den fjärde är att kursmålen och betygskriterierna i samhällskunskap har betydelse för 

undervisningens kvalité. Om eleverna ej uppnår tillräckliga kunskaper om mänskliga 

rättigheter och demokrati kommer skolans ambition, som den anges under rubriken 

”Grundläggande värderingar”, ej att kunna förverkligas. Ska då denna ambition kunna 

förverkligas så krävs det en reformering av kursplan och betygskriterier för samhällskunskap 

A.  

 

”Undervisning har aldrig bara handlat om att lära ut fakta om världen. Den har alltid också 

– mer eller mindre öppet och medvetet – handlat om att överföra de värden till eleverna som 

det omgivande samhället förfäktar. Det har då inte bara varit en fråga om att överföra 

kunskap om dessa värden utan också – eller periodvis till om med framför allt – att få 

eleverna att göra dessa värden till sina egna och handla i enlighet med dem”
4
 

 

 Enligt ovanstående är utbildning alltid en fråga om fostran eller någon form av socialisering. 

Målet är att anpassa individer till det samhälle de förväntas verka i. I ”Mitt pedagogiska 

Credo” uttrycker Dewey möjligheten för samhället att formulera sina grundläggande värden 

och ange riktning för önskad utveckling genom utbildning.
5
 Enligt Kroksmark har dessa texter 

av Dewey har starkt påverkat utvecklingen av den svenska läroplanen.
6
    

 

Det finns många sätt att överföra värderingar mellan generationer. För det offentliga 

samhällets del är skolan ett av de viktigaste instrumenten för denna överföring. Det svenska 

samhället är inget undantag. I lpf94 uttryck denna ambition på följande vis: Skolan har en 

viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt 

                                                
4 Englund, Tomas, Utbildning som kommunikation – det deliberativa samtalet som möjlighet (2007), 109 
5
 Ibid s.53 

6 Ibid s.55 
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samhällsliv vilar på.
7
 Då de värden som omnämns här tolkas som bl.a demokrati och 

mänskliga rättigheter ses den svenska skolan som ett demokratiprojekt.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om skolans demokratiprojekt är framgångsrikt eller 

ej. Motiveringen till arbetet ligger i den vikt läroplanen lägger vid skolans samhällsroll som 

förvaltare och förmedlare av grundläggande, demokratiska värderingar.   

  

                                                
7 Lpf94 (2006), s.3 
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2 TEORI 

 

Denna del presenterar uppsatsens teoretiska grund. I första hand grundar sig arbetet på 

variationsteorin. Med variationsteorin som utgångspunkt utvecklas relationen till övrig teori. 

Detta medför en fenomenologisk ansats med en erfarenhetsbaserad syn på kunskap samt att 

ett objekt ej kan definieras utan att relateras till en kontext. Kunskap ses som en process där 

eleven måste ta en aktiv del för att göra kunskapen till sin egen och kunna använda den 

kreativt.    

 

 

2.1 Teoretisk presentation 

 

Att erfara innebär att kunna urskilja någonting från en given kontext och relatera det till denna 

eller annan kontext.
8
 Den teoretiska synen på lärande, i detta arbete, är att verkligt lärande 

består i en förändring av det sätt på vilket en människa erfar, förstår eller uppfattar ett 

fenomen. Vore det möjligt att urskilja och fokusera på alla aspekter av ett fenomen samtidig 

skulle allting erfaras på samma sätt. Då endast ett begränsat antal aspekter kan finnas i fokus 

samtidigt blir det som erfars därmed olika beroende på infallsvinkel.
9
 Den logiska frågan som 

uppstår, utifrån denna utgångspunkt är ”Hur uppstår lärandet i praktiken?”. Vi förstår alla 

omvärlden olika och tolkar de fenomen vi ser utifrån våra förutsättningar. Det är sällan vi är 

medvetna om detta förhållande.
10

  

 

Fenomenografi brukar definieras som studiet av olika sätt att uppfatta eller förstå fenomen 

utanför individen. Detta är en erfarenhetsmässig syn på vad som är lärande då utgångspunkten 

är individens tidigare erfarenheter av omvärlden.
11

  Om förståelsen av omvärlden är beroende 

av erfarna fenomen blir förståelsen relationell.
12

 Förståelsen blir relationell då den tar sig 

olika uttryck för olika individer. Sambandet går också att uttrycka som att fenomenet ser olika 

ut för olika personer vid olika tidpunkter. I den praktiska lärandesituationen får detta 

                                                
8 Gustavsson, Laila, Att bli bättre lärare (2008), s.20  
9 Ibid s.21 
10 Uljens, Michael, Didaktik (1997), s.99  
11

 Ibid s.101 
12 Ibid s.107 
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betydelse då alla elever uppfattar fenomenet de observerar olika. Därmed är det omöjligt att 

alla elever erhåller exakt samma kunskaper även om utbildningen är densamma.  

 

För att föra resonemanget vidare kan inget erfaras om det inte finns något att erfara, inget kan 

läras om det inte finns något att lära.
13

 Därav kan man dra slutsatsen att lärandet alltid har ett 

objekt. Variationsteorin kommer ifrån den fenomenografiska forskningsansatsen och är 

central för detta arbete. Variationsteorins huvudsakliga fokus är lärandeobjektet. Det finns tre 

former av lärande objekt. Det intentionella, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet. Det 

intentionella objektet är det som läraren har haft för avsikt att lära ut. Det iscensatta det som 

faktiskt har varit möjligt att lära sig i den givna situationen och det erfarna är vad som 

eleverna faktiskt lärt sig.
14

 Denna ansats säger att lärandet inte är givet utan existerar i en 

kontext. Det finns flera saker som påverkar vad eleverna lär sig och inte. Det första lärarens 

avsikt med lektionen. Det andra är vad som händer under lektionen. Det finns alltid extern 

påverkan som läraren, i bästa fall, kan upptäcka och anpassa sig efter. Det tredje är eleven, 

som ur ett individperspektiv, påverkar vad som erfars.  

 

Då utgångspunkten är att inget lärande kan äga rum utan att det finns ett lärandeobjekt måste 

man sätta objektet i relation till lärandet. Alla objekt innehåller vissa givna definitioner som 

skiljer objektet från andra. De givna definitionerna kallas för kritiska aspekter och är det som 

är utmärkande för objektet. Även om lärandeobjektet är detsamma så skiljer sig de kritiska 

aspekterna från individ till individ beroende av tidigare erfarenheter och hur kontexten 

uppfattas. En förutsättning för att lärande ska äga rum är att eleven urskiljer en eller flera av 

de kritiska aspekterna. En kritisk aspekt är något som eleven inte tidigare fokuserat på eller 

tagit för givet.
15

 Låt oss säga att en lärare ska beskriva för en elev vad en bil är. Om då läraren 

säger att en bil är något med fyra hjul är det visserligen sant men då eleven känner till flera 

föremål med fyra hjul sker ingen kunskapsutveckling Eleven har ett stort antal alternativ till 

vad en bil är om det är hjulen som är definitionen. För att ge eleven kunskap måste då läraren 

förklara vad en bil inte är och vad som skiljer den från andra föremål med fyra hjul dvs. 

fokusera på de kritiska aspekterna. Påståendet att en bil är byggd av metall och har en motor 

förklarar för eleven att det inte är fråga om en vagn eller en plastleksak. Lärandet förutsätter 

en erfaren variation där lärande ses som en förändring i den lärandes förmåga att erfara något 

                                                
13 Gustavsson, Laila, Att bli bättre lärare (2008),s.21 
14

 Ibid s.23 
15 Ibid ,s.21 
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nytt i omvärlden. Denna syn på kunskap och lärande fokuserar på erfaren variation av hur 

något skiljer sig från något annat. 
16

 

 

Ett variationsteoretiskt perspektiv gör lärarens roll central. Läraren måste presentera den nya 

kunskapen på ett sätt så att eleverna kan urskilja lärandeobjektets kritiska aspekter. För att 

göra detta måste läraren alltid sätta in objektet i någon form av kontext. Kontexten blir då 

något som läraren antar är gemensam kunskap för eleverna. Endast i relation till den, redan 

kända kontexten, kan eleverna urskilja de kritiska objekten och därmed utöka sin kunskap. 

För att öka och individanpassa möjligheten till lärande måste läraren variera kontexten i 

förhållande till objektet. Genom att göra det synliggörs fler kritiska aspekter och elevernas 

kunskap ökar.
17

  I detta arbete fokuseras på två stycken lärandeobjekt demokrati och 

mänskliga rättigheter. Utifrån variationsteorin kan eleverna endast uppnå kunskap om dessa 

begrepp om de lär sig vad de inte är. 

 

 Att studera lärande objekt inom samhällskunskapen är särskilt svårt då de, till skillnad från 

fenomen inom naturvetenskapen, innehåller fler variabler samt att de är normativa. För att 

förstå begreppen måste de kontextualiseras ur ett samhälls- såväl som ett individperspektiv. 

Därmed står de kritiska aspekterna att finna i vilken funktion de har för samhället såväl som 

individen. Både idag och ur ett ur ett historiskt perspektiv. För att bli meningsfull måste 

därmed kontexturaliseringen fokusera på abstrakta processer, förändringar i värderingar och 

praktisk samhällsfunktion.   En grundläggande teoretisk utgångspunkt i detta arbete är att 

demokrati och mänskliga rättigheter ej kan förstås var för sig. De är inte sidor av samma mynt 

men de har haft en gemensam historisk utveckling eller evolution.  

 

Låt oss beakta följande lärande situation: 

En lärare ska undervisa i demokrati. Enligt variationsteorin går det inte att förklara vad 

något är utan att förklara vad det inte är dvs. jämföra objektet med något annat.  För att göra 

begreppet förståligt kontextualiserar läraren därför genom att jämföra med andra statsskick. 

Begreppet sätts också in i sitt historiska sammanhang genom att visa på de demokratiska 

ländernas utveckling. Den normativa betydelsen av demokrati kommer dock inte eleverna att 

kunna närma sig utan en kontextualisering i förhållande till människovärdets utveckling. 

Endast då kan läraren erbjuda en variation som ger en normativ förståelse av begreppet. En 

                                                
16

 Gustavsson, Laila, Att bli bättre lärare (2008),s.23 
17 Ibid s.25 
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grundsten i demokrati är den enskildes okränkbara rättigheter i förhållande till staten. Om 

eleverna, till fullo, ska kunna förstå betydelsen av detta krävs simultan undervisning om de 

mänskliga rättigheterna som idé. En ensidig undervisning där endast demokratins funktion 

som statsskick tas upp kommer inte att fånga den fulla dimensionen av begreppets betydelse 

för samhällsutvecklingen och individen. Utifrån den teoretiska utgångspunkten måste 

begreppen relateras till varandra för att erbjuda den kontextualisering och variation som 

krävs för förståelse.   

 

Samma relation gäller även omvänt. Undervisning om mänskliga rättigheter förlorar sin fulla 

potential om det ej relateras till demokratins utveckling. Det går visserligen att diskutera 

mänskliga rättigheter ur en rent normativ synvinkel men den praktiska funktionen för 

samhället går då förlorad. Undervisningen ska därför synliggöra de kritiska aspekterna som 

finns i relationen mellan begreppen. T.ex. vilken praktisk betydelse har erkännandet av 

mänskliga rättigheter haft för framväxten av den demokratiska staten? 

 

I frågor gällande relationen mellan begreppen och vilken praktisk funktion de har i samhället 

och för den enskilde ligger de kritiska aspekter eleverna behöver se för att uppnå full 

förståelse. Det är också där frågeställningen måste fokusera vid kunskapsbedömning. För att 

mäta en elevs kunskap är utmaningen att finna de kritiska aspekterna som döljer sig i 

relationen mellan begreppen och dess praktiska funktion. Det är endast där det är möjligt att 

mäta förståelsen. Mätningen består i att se hur eleven kan resonera kring begreppen i en 

praktisk situation. Exempelvis om eleven kan se värdet av en specifik demokratisk rättighet i 

en konkret samhällssituation.  

 

Följdfrågan blir då vad som är förståelse och hur det ska mätas?  Med förståelse avses, i det 

här sammanhanget, en process av meningsskapande. Meningsskapande innebär att eleven kan 

omsätta sina kunskaper teoretiskt såväl som praktiskt. Då en elev har skapat mening av ett 

lärandeobjekt ”äger” eleven kunskapen och har gjort det till sin egen. Har eleven gjort 

kunskapen till sin egen har eleven förmågan att använda den till att föra egna resonemang. För 

att kunna mäta kunskapen måste då mätningen vara fokuserad på just detta.  
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2.2 Begrepp och definitioner 

 

Nedan följer ett antal begrepp som är relevanta för detta arbete. De begrepp som är mest 

centrala är demokrati och mänskliga rättigheter då sättet de definieras är avgörande för 

arbetet.   

 

Demokrati 

Det går inte säkert att fastslå när demokratin först ”uppfanns” eller ”började”. Vissa av 

demokratins rötter kan spåras till de gamla grekerna men begreppet har fått många andra 

influenser och förändrats över tid.
18

 Demokratibegreppet är ett centralt begrepp som måste 

definieras noga. Det är ett begrepp som används både som en akademisk term och i vardagligt 

tal. Det är också ett begrepp som är starkt värdeladdat och, i de flesta fall, har en positiv 

innebörd. Att det används så flitigt i olika sammanhang gör att många har en egen bild av dess 

innehåll. Därmed är det underförstått att det inte råder konsensus om vad begreppet 

innehåller. I synnerhet inte om man börjar bryta ner begreppet i beståndsdelar för att göra en 

mer ingående analys. Ordet demokrati är ett enormt stort begrepp som innehåller såväl 

praktiska som filosofiska och moraliska aspekter. Om demokrati ska vara användbart i denna 

uppsats måste det därför avgränsas och definieras. 

  

I detta sammanhang ska demokrati förstås som Sveriges politiska överideologi. Politiska 

aktörer som är oense om annat är ändå överens om att beslutsformen och den politiska 

kulturen ska vara demokratisk.
19

  Ytterst är demokrati ett system för att styra ett samhälle. 

Demokratins roll, som politisk överideologi, är att fastställa vem som har befogenhet att ta 

kollektiva beslut och genom vilka procedurer detta ska ske.
20

 Syftet med demokrati är att 

utröna folkviljan och göra den känd för de som fått mandat att ta kollektiva beslut. Om man 

ska föra en diskussion om vad som skiljer demokrati från andra styrelseskick måste man anse 

den kännetecknad av ett antal regler. Det är dessa regler som kommer att utgöra definitionen 

av demokrati i detta arbete. Då begreppet är svårt att definiera och högst normativt ser jag det 

som en form av avgränsning men ambitionen är att fånga grundläggande kriterier för vad en 

                                                
18 Hermansson, Jörgen, Demokrati och mänskliga rättigheter (1998), s.9 
19

 Dahl, Robert, Idéer om demokrati (2001), s.9 
20 Ibid s.262 
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stat måste innefatta för att vara demokratisk. Definitionen bygger på Regeringsformen och 

demokratiteori.   

 

1. Folkstyre – Demokrati betyder folkstyre. Folksuveränitetens princip bygger på 

medborgarnas rätt att styra sig själva.21 Detta är nära förknippat med rätten att rösta. 

Rösterna måste vara jämt fördelade mellan medborgarna. Alla måste ha tillgång till 

den demokratiska processens olika nivåer och få delta i valen på lika villkor.22 Enligt 

inklusionskriteriet måste gruppen medborgare inkludera alla vuxna medlemmar utom 

genomresande.23 I regeringsformen formuleras rätten att delta i folkstyret på följande 

vis: rösträtt vid val till riksdagen tillkommer svensk medborgare som är eller någon 

gång har varit bosatt i riket. Den som icke har uppnått aderton års ålder senast på 

valdagen har ej rösträtt.24 Kopplingen mellan vem som ska vara valbar och vem som 

ska få tillträda officiell tjänst formuleras: Endast den som uppfyller villkoren för 

rösträtt kan vara ledamot av riksdagen eller ersättare för ledamot.25 

2. Rättsäkerhet – Alla ska vara lika inför lagen. En person betraktas som oskyldig till 

dess att han eller hon dömts av domstol. 
26

 Enligt regeringsformen ska: ” Den 

offentliga makten utövas under lagarna”. 27Med detta avses att ingen godtycklighet 

får finnas gällande utövandet av statsmakt. Alla har rätt till en säker prövning i rättsak.  

  

3. Val – Val måste hållas regelbundet för att folket ska få möjlighet att påverka den 

politiska processen och ansvar utkrävas av de styrande.28 Detta förutsätter att de som 

ska fatta beslut, eller då folket ska välja vilka som ska fatta, måste ha tillgång till  

verkliga alternativ och möjlighet att välja mellan alternativ.29  I Sverige är det 

riksdagen som är den folkvalda församlingen. Relationen mellan medborgarna och 

riksdagen regleras i lag: ”Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen utses 

                                                
21 Hadenius, Axel, Demokrati, en jämförande analys (2006), s.10 
22  www.riksdagen.se 
23 Dahl, Robert, Idéer om demokrati (2001), s. 62 
24  3 kap, 2 §, Regeringsformen 
25 3 kap, 10 §, Regeringsformen 
26  www.riksdagen.se 
27 1 kap, 1 §, Regeringsformen 
28

 Gilljam, Mikael, Demokratins mekanismer (2003), s. 67 
29 Dahl, Robert, Idéer om demokrati (2001), s.263 
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genom fria, hemliga och direkta val.”30” Vid sådant val sker röstning på parti med 

möjlighet för väljarna att avge särskild personröst.”31 

 

4. Politiska friheter – En fungerande demokrati förutsätter ett flertal politiska friheter. 

De grundläggande politiska friheterna beskrivs i andra kapitlet av regeringsformen. De 

innefattar: yttrande-, demonstrations-,  informations-, förenings-, religions- och 

mötesfrihet.32  

 

 

 De mänskliga rättigheterna 

Lika gamla och svårfångade som tankarna om demokrati är idéerna om vilka rättigheter den 

enskilde har. De har dock inte riktigt samma ursprung som demokratitanken utan har istället 

sina rötter i religionen. Särskilt i kristendomen betonas allas likhet inför gud.
33

  De första 

reglerna om individens fri- och rättigheter kom till i England 1215 och syftade till att begränsa 

kungamakten. Via tänkare som Voltaire, Hobbes, Locke och Rousseau utvecklades synen på 

människans rättigheter. 

 

I detta arbete ska dock begreppet mänskliga rättigheter förstås i sin moderna form. I modern 

tid är mänskliga rättigheter är ett begrepp inom den internationella rätten och politiken. 

Erfarenheterna av andra världskrigets grymheter ledde till en renässans för upplysningstidens 

filosofi om okränkbara fri- och rättigheter. Åsikten att alla föds, i natur tillståndet, med en 

uppsättning rättigheter lika för alla återuppstod. Den organisation som fick till uppgift att 

fastslå dessa rättigheter och formulera dem till lagtext var FN. 1948 fastslogs den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna och har sedan dess betraktats som ett fundament 

på området. 
34

 Den allmänna förklaringen om den mänskliga rättigheterna uttrycker viljan och 

strävan hos medlemsstaterna att arbeta för dessa rättigheter. Deklarationen säger att alla är 

berättigade till absoluta rättigheter och den handlar om mänsklig värdighet.
35

 Kärnan i de 

mänskliga rättigheterna kan definieras på följande vis: 

                                                
30 1 kap, 4§, Regeringsformen 
31 3 kap, 1 §,Regeringsformen 
32 2 kap, 1 §,Regeringsformen 
33 Hermansson, Jörgen, Demokrati och mänskliga rättigheter (1998), s.10 

 
34 http://www.ne.se/lang/mänskliga-rättigheter, datum 100526 
35

 http://www.fn.se/fn-info/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter-och-demokrati/de-manskliga-

rattigheternas-historia/, datum 100514 

http://www.ne.se/lang/mänskliga-rättigheter
http://www.fn.se/fn-info/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter-och-demokrati/de-manskliga-rattigheternas-historia/
http://www.fn.se/fn-info/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter-och-demokrati/de-manskliga-rattigheternas-historia/
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 Mänskliga rättigheter är en del av folkrätten 

 Mänskliga rättigheter fungerar som en begränsning av statens makt över 

individen 

 Staten har ansvar för att rättigheterna främjas och skyddas 

 Varje rättighet för individen innebär en skyldighet för staten36 

 

I uppsatsens undersökande del kommer definitionen på de mänskliga rättigheterna att utgöras 

av de dokument som ratificerades av FN 1948. Vid hänvisning till en specifik rättighet 

kommer definitionen att vara dess exakta formulering.  

 

 Inkluderingskriteriet 

Ett problem inom demokratiteorin är att avgöra vilka som är kvalificerade medborgare och 

därmed har rätt att delta i den demokratiska processen. För att kunna lösa problemet finns det 

ett behov av ett kriterium för avgränsning. Den lösning som används här lyder ”Folket måste 

inkludera samfällighetens alla vuxna medlemmar förutom genomresande.” 
37

 Frågan som då 

återstår är vem som betraktas vara vuxen. Definitionen aktuell här lyder ”Person vars straff 

för brott mot samhällets regler inte minskas på grund av låg ålder”.
38

 

 

 Grundläggande rättigheter 

Används synonymt med de mänskliga rättigheterna och ett eller flera demokratikriterier 

gemensamt.  

  

  

                                                
36 Regeringskansliet, Fakta om mänskliga rättigheter – en introduktion(2007),s.4  
37

 Dahl, Robert, Om demokrati (2001), s.62 
38 Ibid s.62 



16 

 16 

 

2.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om skolans demokratiprojekt är framgångsrikt. Har 

eleverna, efter avslutade studier i samhällskunskap, har uppnått de kunskaper som eftersträvas 

i lpf94:s grundläggande värderingar och gjort denna kunskap till sin egen? För att 

konkretisera detta syfte fokuseras frågeställningarna på samhällskunskap A. Det finns två 

huvudsakliga frågeställningar i detta arbete. Den första frågeställningen är om eleverna ,efter 

avslutade studier i samhällskunskap A, har förstått relationen mellan begreppen mänskliga 

rättigheter och demokrati.  Den andra är om eleverna förstått begreppens praktiska betydelse 

och påverkan på samhället och den enskilde. Båda frågeställningarna betraktas som kritiska 

aspekter avgörande för förståelse.   

  

 

2.4 Tidigare forskning 

 

Skolan som demokratiprojekt är ett ämne som behandlats på flera olika sätt. I ”Demokrati och 

utbildning” presenterar John Dewey teorier om vikten av skolan som förmedlare av 

demokratiska värden. Ett liknande förs fram av makarna Myrdal i ”Kris i befolkningsfrågan”. 

Deras verk har varit mer på det teoretiska planet och legat till grund för en del av våra 

läroplansreformer. Det har också gjorts studier gällande demokratin i skolan eller skolan som 

demokratisk institution. Inte sällan har dessa studier genomförts på statens initiativ t.ex i SOU 

1966:22 eller SOU 1990:44. I ”Styrning på villovägar” diskuteras skolan ur ett målstyrt 

läroplans perspektiv och dess effekter för skolan som demokratiprojekt.  

 

Det forskas också om ungdomars värderingar i förhållande till skolans värdegrund. Vad som 

då kommer i fokus är att värdegrunden måste gestaltas i skolverksamheten. Intressant blir då 

hur unga uppfattar religion, demokrati, filosofi mm. I forskningsrapporten ”Ungas 

livstolkning och skolans värdegrund”
39

 sammanfattas stora delar av detta arbete. Det som där 

konstateras är att skolan ska förmedla en värdegrund till eleverna och att det blir avgörande 

för pedagogiken. Ur ett pedagogiskt perspektiv är detta inte oproblematiskt då alla elever har 

                                                
39 Skolverket, Ungas livstolkning och skolans värdegrund (2007) 
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olika utgångspunkter, eller som det uttryck s i denna uppsats olika erfarenheter, som påverkar 

hur objektet tolkas. 
40

 

 

”Utbildningsdepartementet har gett stöd åt olika projekt i verksamhet och forskning kopplat 

till värdegrunden. I spåren av detta har en mångfasetterad forskning kring värdegrunden 

vuxit fram som kommer att förändra och fördjupa vårt sätt att se på detta område men som i 

dagsläget inte är så överblickbart och inte går att sammanfatta eller dra slutsatser av.”
41

 

 

Två saker skiljer denna studie från andra på området. Den första är att den undersöker 

värdegrunden ur ett brukarperspektiv. Fokus ligger på hur den enskilde eleven tar till sig 

undervisningen och den värdegrund som förmedlas. Den andra är att studien berör skolan som 

demokratiprojekt via kursmålen för samhällskunskap A. Ambitionen med arbetet är att tillföra 

ny kunskap kring skolan som demokratiprojekt genom att studera elevernas faktiska kunskap 

och värderingar. Jag vill sätta skolans mål mot det faktiska resultatet och se vart det leder. Det 

som skiljer denna undersökning från andra är att den fokuserar på vad eleverna tar med sig ut 

i samhället.   

  

                                                
40

 Skolverket, Ungas livstolkning och skolans värdegrund (2007), s.9 
41 Ibid, s.126 
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3 METOD 

 

 

Uppsatsen har en kvalitativ och en kvantitativ del. Båda är lika centrala för arbetet och sätts 

samman till en helhet. För att kunna bearbeta uppsatsens syfte måste jag börja med att 

analysera de grundläggande värderingarna i lpf94 samt kursmål och betygskriterier för 

samhällskunskap A. Anledningen till att det är de dokumenten som är intressanta är att i 

läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för 

arbetet.42  lpf94 och värdegrunden, som den där är beskriven, utgör basen för 

skolverksamheten.  Den mest lämpliga metoden för denna del av arbetet anser jag vara 

textanalys. Textanalys kan genomföras på flera olika sätt och den metod som används här är 

kritisk ideologianalys. Denna metod genomförs i tre steg. I det första steget analyseras själva 

textens innehål. I steg två begripliggörs texten dvs. den verklighet som texten beskriver lyfts 

fram och synlig görs. I steg tre fullbordas begripliggörandet genom en kontextualisering av 

texten samt återkoppling till steg ett och två.
43

  

 

Det finns två huvudsakliga skäl till denna textanalys. Det första är att legitimera 

undersökningsområdet genom att presentera skolan som ett demokratiprojekt. Presentationen 

sker genom begripliggörande av text och kontextualisering . Genom en textanalys vill jag 

belysa de centrala delarna i dessa texter och därmed varför forskningsområdet är av intresse. 

Det andra är direkt kopplat till uppsatsens syfte. För att kunna ta reda på om eleverna uppnått 

de kunskapsmål som eftersträvas i lpf94:s värderingar måste jag först veta vilka dessa är. 

Analysen av kursmål och betygskriterier för samhällskunskap A är viktig då det relaterar till 

frågeställningarna. Det är i denna text som målen konkretiseras och definieras.  

 

Uppsatsens andra analysdel gäller elevernas kunskaper och är den del där underlaget för att 

besvara frågeställningarna inhämtas. I den teoretiska delen lyfter jag fram två kritiska aspekter 

gällande demokrati och mänskliga rättigheter. Den första gäller hur begreppen relaterar till 

varandra och den andra vilken praktisk betydelse de har för samhällsutvecklingen och den 

enskilde. Det är meningsskapandet av dessa kritiska aspekter som kunskapsmätningen 

                                                
42

 www.skolverket.se , datum 100509 
43Bergström, Göran, Textens mening och makt (2005), s.167 
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försöker fånga. Detta avser jag göra med ett antal värderingspåståenden gällande de båda 

begreppen. Utifrån begreppsdefinitionen plockar jag fram ett antal punkter där demokrati och 

mänskliga rättigheter korrelerar med varandra. Därefter görs ett påstående för eleven att 

reflektera över och besvara. Då jag är ute efter att studera elevernas förståelse är påståendena 

tagna ifrån praktiska situationer och ej endast teoretiska.  

 

Vissa påståenden stämmer överens med definitionen av demokrati och mänskliga rättigheter. 

Dessa frågor betecknas som positiva. Andra frågor stämmer inte överens med definitionen av 

demokrati och mänskliga rättigheter vilket gör att den betecknas som negativ. Frågorna 

kommer att inledas med en text som uppmanar eleverna att resonera utifrån sina kunskaper 

från kursen.  

 

Exempel på analys av påstående: 

Enligt demokratidefinition nr.4 råder politisk frihet i en demokrati – Alla är fria att uttrycka 

sina åsikter utan risk för konsekvenser. Denna definition kan tolkas som ett uttryck för 

religionsfrihet. Enligt artikel nr. 19 i de mänskliga rättigheterna har ”alla har rätt att tycka vad 

de vill och säga vad de vill om till exempel politik och religion”. Vid jämförelse av 

demokratidefinitionen och de mänskliga rättigheterna är detta därmed en punkt där de 

korrelerar med varandra.  

 

För att ta redan på hur eleverna resonerar i denna fråga, utifrån vad de lärt sig inom 

samhällskunskap A, skulle jag kunna formulera följande påstående: Alla har rätt att fritt 

utöva sin religion utifrån sina kulturella traditioner Detta påstående stämmer med 

demokratidefinitionen och de mänskliga rättigheterna och är därmed att betrakta som positiv. 

Ett negativt påstående skulle kunna formuleras: Minareter är ingen naturlig del av den 

svenska statsbilden och ska därför ej få byggas. Detta påstående strider mot religionsfriheten, 

som den definieras, i de mänskliga rättigheterna och demokratikriterierna.  

 

Därefter får eleverna besvara frågan enligt en femgradig skala. På den femgradiga skalan 

motsvaras -2 av ”Instämmer inte alls” och 2 motsvaras av ”Instämmer helt”.  Svarar eleven 

”Ingen åsikt” motsvarar det 0.  Om en elev fyller i ”Instämmer helt” på det första påståendet 

är det ett positivt resultat då eleven ser kopplingen mellan demokrati, mänskliga rättigheter 

och dess praktiska tillämpning i samhället och svaret får då värdet 2. Fyller eleven i det 

motsatta ”Instämmer inte alls” går elevens resonemang emot religionsfriheten och ger värdet  
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-2. Gällande ett negativt påstående gäller det omvända. Fyller eleven i ”Instämmer helt” tyder 

det på att eleven inte ser kopplingen mellan begreppen och den praktiska tillämpningen vilket 

ger resultatet -2.  

 

Resultatet från undersökningen sammanställs och analyseras utifrån syfte och 

frågeställningar. För att ge undersökningen ytterligare djup kompletteras de kvantitativa 

frågorna med en öppen fråga. Eleverna får, i denna fråga, möjlighet att komma med 

ytterligare tankar om undersökningen. Dessa extra kommentarer kommer att sammanställas 

och tolkas genom textanalys.  Resultatet av enkätundersökningen kommer att analyseras i 

relation till resultaten från textanalysen. De svar eleverna givit belyses i förhållande till 

textanalysen och därigenom besvaras syfte och frågeställning. Det totala resultatet av den 

kvalitativa och kvantitativa delen ska ge svar på om eleverna tagit till sig demokratiprojektet 

eller ej.   

 

3.1 Enkätens utformning 

 

Enkätundersökningen är den mest centrala delen i denna uppsats. I detta stycke presenteras 

enkätundersökningens utformning samt koppling till syfte och frågeställning närmare. Stycket 

är att betrakta som en del av uppsatsens metod. Enkäten betstår av ett antal påståenden. Varje 

påstående motiveras med en särskild text som förklarar tankegången samt presenterar vilket 

demokratikriterium samt vilken artikel i de mänskliga rättigheterna som utgör underlag för 

frågan. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna finns i bilaga 2. Efter varje 

påstående står angivet, inom parantes, om påståendet är positivt eller negativt.   

 

Fråga 1. Alla former av uttalande som kan uppfattas rasistiska eller kränkande för annan 

person ska förbjudas och vara straffbara.(negativt)  

 

Artikel 19 - Var och en har rätt till åsikts- och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att 

utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av 

alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. 

 

Definition 4 – Politisk frihet 
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Motivering 

I denna fråga väger man den personliga integriteten mot rätten till åsikts- och yttrandefrihet. 

Vad ska vara tillåtet att säga om eller till en annan person utan bli straffad? T.ex. enligt 16 

kap. 8 §, brottsbalken är hets mot folkgrupp olagligt i Sverige. Detta för att skydda enskilda 

och minoriteter från olika typer av verbala övergrepp. Enligt artikel 19 i de mänskliga 

rättigheterna har var och en rätt till sin åsikts- och yttrandefrihet samt att hysa och sprida 

åsikter. Istället för att ta ställning till någon form av gränsdragning har jag valt att dra frågan 

till sitt yttersta.  Den formulering jag använt för att ställa frågan på sin spets är ”Alla former 

av uttalande som kan uppfattas……”. Vad som uppfattas rasistiskt eller kränkande är 

normativt och kan ses på flera olika sätt. Hur något uppfattas är en ytterst personlig åsikt. 

Genom att formulera frågan på detta vis anser jag att den går till en ytterlighet. Denna fråga 

handlar ytterst om tillgången till det offentliga rummet. Det offentliga rummet är en väsentlig 

del av en demokrati och inskränkningar bör göras med försiktighet. Om alla former av 

uttalanden som ryms inom detta påstående görs olagliga är det ett brott mot grundläggande 

rättigheter.      

 

 

Fråga 2 - En person som misstänks för sexbrott mot barn ska få sin identitet offentligjord och  

publicerad i media. (negativ) 

 

Artikel 11 - Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess 

att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen 

åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar. 

 

Definition 2 – Rättssäkerhet 

 

Motivering 

På denna punkt är de grundläggande kriterierna och de mänskliga rättigheterna tydliga. En 

person ska anses oskyldig till dess att skulden lagligen fastställt av domstol. Den som gör 

denna fråga kontroversiell är två delar. Den första är formuleringen ”misstänkt” dvs. ej dömd 

för brott och den andra är brottets art. För närvarande publiceras namn såväl som bild på 

personer som ej blivit dömda för brott t.ex. på hemsidan www.realtid.se.
44

 Frågan om att 

                                                
44 http://www.realtid.se/juridik/ datum 100512 

http://www.realtid.se/
http://www.realtid.se/juridik/
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döma personer på förhand är inte endast aktuell p.g.a. medial uppmärksamhet utan lyfts även 

fram från statligt håll. Sveriges justitieminister Beatrice Ask lyfte nyligen fram att misstänkta 

sexköpare borde få skämmas öppet. ”Jag skulle kunna tänka mig att ha väldigt grälla färger 

på kuvertet och skicka hem till folk som var misstänkta för detta.”45 Oavsett vad Beatrice Ask 

säger och www.realtid.se publicerar anser jag att påståendet är ett brott mot de grundläggande 

rättigheterna. Genom att publicera en persons identitet riskerar personen att bli dömd av 

allmänheten innan dom har vunnit laga kraft. 

 

  

Fråga 3 - Arbetares rättigheter är en viktig del av samhället. För att garantera arbetarnas 

rättigheter gentemot arbetsgivarna måste facket vara starkt.  Det ska vara obligatoriskt för 

alla att vara med i fackförening.(negativ)  

 

Artikel 20, stycke 1 - Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och 

sammanslutningar.  

 

Artikel 20, stycke 2 - Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning. 

  

Definition 4 - Politisk frihet 

 

Motivering 

Att arbetares rättigheter ( och alla andras) måste respekteras råder det ingen tvekan om. Det 

råder heller ingen tvekan om att påståendet går emot demokratins kriterier och de mänskliga 

rättigheterna. Även om syftet med en obligatorisk fackförening är gott är grundtanken 

felaktig. Var och en har rätt att själv välja att delta eller att inte delta i en förening.  

 

 

Fråga 4 - Det ska vara fritt att bygga moskéer i Sverige (positiv) 

 

Artikel 18 - Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt 

eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och 

iakttagande av religiösa sedvänjor. 

                                                
45 http://www.dn.se/nyheter/sverige/ask-vill-att-sexkopare-skams-oppet-1.1064473, datum 100519 

http://www.realtid.se/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ask-vill-att-sexkopare-skams-oppet-1.1064473
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Definition 4 – Politiska rättigheter 

 

Motivering 

Enligt Sveriges regeringsform gäller ”religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med 

andra utöva sin religion”. Samma gäller enligt de mänskliga rättigheterna som specificerar 

ytterligare genom formuleringen ” med andra offentligt eller enskilt utöva 

sin religion eller tro genom undervisning,  andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av 

religiösa sedvänjor. För att kunna utöva denna rätt krävs de praktiska förutsättningarna 

förknippade med religionen i fråga. För Sveriges muslimska befolkning är förekomsten av 

moskéer som religiösa centra viktiga och därmed något som måste tillåtas. Detta är dock en 

rättighet som ifrågasätts av vissa. I årets riksdagsval har ett av partierna tagit ställning mot 

byggandet av moskéer i Sverige. På Sverigedemokraternas hemsida står det att läsa: ”Inga 

religiösa byggnader, med en för svensk byggnadstradition, främmande arkitektur, skall få 

byggas.”
46

 Denna fråga är därmed både aktuell och motiverad.  

 

 

Fråga 5 - Personer som sitter i fängelse för brott ska inte få rösta i allmänna val (t.ex. 

riksdagsvalet).(negativ) 

 

Artikel 21, stycke 1 – Envar har rätt att ta del i sitt landsstyrelse direkt eller genom fritt valda 

ombud. 

  

Definition 1 – Folkstyre 

 

Folkstyre – Demokrati betyder folkstyre.  

 

Motivering 

Folksuveränitetens princip bygger på medborgarnas rätt att styra sig själva.
47

 Detta är nära 

förknippat med rätten att rösta. Rösterna måste vara jämt fördelade mellan medborgarna. Alla 

måste ha tillgång till den demokratiska processens olika nivåer och få delta i valen på lika 

                                                
46 http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/sverigedemokraternas-handlingsprogram/invandringspolitisk-

program/, 100513 
47 Hadenius, Axel, Demokrati, en jämförande analys (2006), s.10 

http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/sverigedemokraternas-handlingsprogram/invandringspolitisk-program/
http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/sverigedemokraternas-handlingsprogram/invandringspolitisk-program/


24 

 24 

villkor.
48

 Enligt inklusionskriteriet måste gruppen medborgare inkludera alla vuxna 

medlemmar utom genomresande.
49

 Rätten att delta i val och rösta är en grundläggande 

rättighet i en fungerande demokrati. Inklusionskriteriet säger att alla vuxna medborgare har 

rätt att rösta. Det enda godtagbara undantaget är gränsdragningen för vem som anses vara 

vuxen då alla blir äldre. Vad som anses vara brottsligt i ett samhälle är förändras över tid och 

kan därmed inte vara en motivering till att beröva en person denna rättighet.  

 

Fråga 6 - Det blir rörigt med för många partier i riksdagen. Därför vore det bättre att höja 

spärren till femton procent (negativ).   

 

Artikel 21, stycke 3- Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. 

Denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skall äga rum med tillämpning 

av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden. 

 

Definition 3 – Val  

 

Motivering 

Denna motivering grundar sig på Sveriges valsystem och statsskick.  På riksdagens hemsidan 

står det att läsa: ”Det svenska valsystemet är tänkt att så rättvist som möjligt fördela mandaten 

mellan partierna i förhållande till antalet röster som partierna fått.” Skälet till systemet 

ligger i nyckelordet ”rättvisa”. Endast genom ett proportionellt, representativt system får 

väljarna tillgång till de alternativ som krävs för ett demokratiskt system. För närvarande krävs 

fyra procent för att komma in i riksdagen. Om denna gräns skulle höjas är det rimligt och anta 

att det skulle påverka valutgången. Hölls val idag (100513) skulle endast två partier nå över 

15 procent av rösterna.
50

 Därmed skulle också antalet partier som reella alternativ minska. 

Påstående är retoriskt och syftar till att se om respondenten ser värdet med ett större antal 

alternativ.   

 

 

Fråga 7 - Alla etniska grupper ska få starta skolor och utbilda sina barn enligt de egna 

religiösa föreställningarna.(positiv) 

                                                
48  www.riksdagen.se 
49

 Dahl, Robert, Idéer om demokrati (2001), s. 62 
50 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/opinionslyft-for-oppositionen_4547641.svd, datum 100513 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/opinionslyft-for-oppositionen_4547641.svd
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Artikel 18 - Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt 

eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och 

iakttagande av religiösa sedvänjor. 

 

Artikel 26, stycke 3 - Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i 

främsta rummet deras föräldrar.  

 

Definition 4 – Politiska friheter 

 

Motivering 

Enligt de grundläggande rättigheterna råder religionsfrihet. Vidare är det ett barns föräldrar 

som ska avgöra vilken typ av utbildning som är mest lämplig. För att föräldrar ska kunna göra 

ett aktivt val av utbildning förutsätter det att det finns adekvata alternativ. I detta fall 

förutsätter det undervisning som går i linje med den religiösa övertygelsen. Även detta är 

något som ifrågasätts av Sverigedemokraterna. På hemsidan står följande att läsa:”Då det 

finns en överhängande risk för att religiösa friskolor, med en religiös inriktning utan koppling 

till den svenska historien och kulturen, ökar segregationen och motverkar assimilering, skall 

statligt och kommunalt stöd endast utgå till religiösa friskolor som vilar på judeo-kristen 

grund och som följer angivna regler.”
51

Därmed är frågan aktuell och motiverad.  

 

 

Fråga 8 - En person som tar en annan människas liv har förbrukat sin rätt att leva. 

Dödsstraffet måste återinföras. (negativ) 

 

Artikel 3 - Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. 

  

Artikel 5 - Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning. 

 

Definition 2 – Rättsäkerhet 

                                                
51

 http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/sverigedemokraternas-handlingsprogram/invandringspolitisk-

program/, datum 100513 

http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/sverigedemokraternas-handlingsprogram/invandringspolitisk-program/
http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/sverigedemokraternas-handlingsprogram/invandringspolitisk-program/
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Motivering 

Rätten till liv är oinskränkt. Oavsett handling äger inte staten rätten att döda en medborgare. 

Vidare anser jag att en avrättning är att betrakta som en grym, omänsklig behandling. 

Dödsstraffet går också att ifrågasätta ur aspekten rättssäkerhet. Även med den bästa av 

domstolar finns risken att någon döms oskyldig. Att döma en oskyldig till fängelse är ett 

haveri för rättsväsendet. Att döma en oskyldig till döden är ett moraliskt haveri för rättstaten.   

 

 

Fråga 9 - En del kommuner tar emot väldigt mycket invandrare vilket leder till segregering 

och försämrad ekonomi för vissa kommuner. För att undvika detta måste nyanlända 

invandrare flytta till orter som bestäms av myndigheter.(negativ) 

 

Artikel 13 - Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin 

vistelseort. 

 

Definition 5 – Politisk frihet 

 

Motivering 

Frågan är kontroversiell då den ställer eventuell statlig nytta mot den personliga integriteten. 

På denna punkt är dock de mänskliga rättigheterna helt klara. Var och en har rätt att själv 

välja sin vistelseort. Ur ett demokratiperspektiv är det en del av den enskildes rätt att få röra 

sig fritt i samhället.  

 

 

Fråga 10 - Alla ska ha rätt att inneha offentlig tjänst t.ex. vara politiker i riksdagen oavsett 

vilken bakgrund de har.(positiv) 

 

Artikel 21, stycke 1 - Envar har rätt att ta del i sitt landsstyrelse direkt eller genom fritt valda 

ombud. 

 

Artikel 21 stycke 2- Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land. 

 

Definition 1- Folkstyre 
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Motivering 

Denna fråga har två aspekter. Den första är rätten att ta del av sitt lands styrelse som är en 

demokratisk såväl som en mänsklig rättighet. Själva betydelsen av demokrati är ”folkstyre” 

och frågan är när en person ska mista denna rätt. Den formulering som gör denna fråga 

intressant är ordet ”bakgrund”. Ordet syftar till en persons förflutna dvs. historia. Ska en 

person p.g.a. sitt förflutna mista rätten att bli folkvald och delta i sitt lands styrelse. Enligt 

inklusionskriteriet och de mänskliga rättigheterna är svaret att man aldrig kan förlora denna 

rätt.   

 

Fråga 11 - Är det något du tycker berör dig extra mycket? Använd då denna plats för att 

skriva allmänna tankar om denna undersökning. T.ex. ett tillägg om någon fråga eller ett 

förtydligande av dina tankar.  

 

Motivering 

Denna fråga utgör den kvalitativa delen av undersökningen. Här ges eleven möjlighet till att 

komma med fria associationer och reflektera över enkäten. Svaren på frågan ger möjlighet till 

ytterligare djup av analysen i förhållande till frågeställning.  
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3.2 Enkätundersökningens genomförande 

 

Vid presentation av undersökningen har jag först presenterat mig själv och mitt ärende. I 

presentationen har jag betonat att undersökningen ej är relaterad till skolarbetet, att den är 

frivillig och anonym. Därefter har jag bett eleverna läsa igenom inledningen. Efter 

genomläsning har jag poängterat de centrala delarna i inledningen. Det mest centrala är att 

eleven funderar över vad som diskuterats i kursen samhällskunskap och därefter utgår från sig 

själv. Jag har förklarat vikten för eleven att använda sig av sina kunskaper i ämnet. Att 

eleverna varit införstådda med hur de ska förhålla sig till enkäten ser jag som viktigt då det är 

direkt kopplat till syfte såväl som frågeställning. Endast genom att göra detta helt klart för 

eleverna har jag kunnat undersöka om de gjort kunskapen i samhällskunskap A till sin egen. 

Utöver det har jag undvikit att delta mer under den tid eleverna besvarat frågorna. Detta för att 

undvika att påverka testen genom mitt deltagande. Vissa frågor av praktisk natur har jag 

funnit mig tvungen att förklara men inget som gällt själva enkäten i övrigt.  

 

3.3 Urval 
 

Den kvantitativa såväl som den kvalitativa delen baseras på en undersökning genomförd på 

John Bauergymnasiet i Stockholm. Efter förfrågan har jag tillåtelse att använda skolans namn 

i denna publicering. På denna skolan finns elva klasser som befinner sig i slutet av sin 

utbildning. I varje klass går ca 18 till 24 elever. Eleverna har deltagit i undervisning i 

demokrati såväl som mänskliga rättigheter men i två skilda moment.  

 

Totalt har svar erhållits från 119 respondenter vilket är knappt hälften av de inskrivna 

eleverna. Anledningen till det är att antalet inskrivna elever inte stämmer med det faktiska 

antalet kursdeltagare. Vårterminen 2009 var det endast 57% av de inskrivna eleverna som tog 

examen och skolan har stora svårigheter med frånvaro. Hur många som faktiskt har fullgjort 

utbildningen går ej att fastställa förrän efter terminsavslutningen. Jag har därför fått utgå ifrån 

att ett stort, men okänt antal, elever ej deltar i utbildningen. Enligt Jenny Lindell får man 

räkna bort ungefär en tredjedel av de inskrivna eleverna vid betygssättning. 
52

 

                                                
52 Lindell, Jenny, Arbetslagsledare, John Bauer 
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 I gymnasieskolan finns en kursplan för varje kurs som anger kursens mål och den 

kunskapsnivå som eleverna skall ha uppnått vid kursens slut.
53

 Kursplanen är det officiella 

styrdokument som skolan måste använda sig av i undervisningen. En läroplan är en 

förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs 

verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Styrdokument 

ändras ofta över tid och så sker även med de aktuella dokumenten. De som ligger till grund 

för uppsatsarbetet är de som var aktuella vid tillfället då undervisningen bedrevs. 
54

 

Dokumentet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ratificerades 1948 och 

används fortfarande av medlemsländerna. Sedan dess har ett flertal tillägg gjort med det är 

den ursprungliga förklaringen som är av intresse här.
55

  

 

3.4 Etiska överväganden 

 

Då delar av uppsatsen baseras på en individuell enkätundersökning ser jag den personliga 

integriteten för respondenterna som mycket viktig. I synnerhet då flera av de påståenden som 

respondenterna förväntas besvara kan anses vara kontroversiella. Av ovanstående skäl har 

inget register förts så att svar går att härleda till person. Ytterligare en dimension är resultatet 

av uppsatsen. Vissa resultat kan anses som oroande då elever ger utryck för åsikter som tolkas 

vara antidemokratiska. Även detta gör att inga kopplingar får göras mellan respondent och 

svar. För att respondenterna ska vara helt införstådda med enkätens syfte har det presenterats 

skriftligen i enkäten samt verbalt. Vidare har det poängterats att deltagande sker på frivillig 

basis och att alla svar är anonyma. Då ett stort antal elever varit inskrivna på denna kurs detta 

år går det inte, på något vis, att härleda svaren till någon enskild person.     

  

                                                
53  http://www.skolverket.se/sb/d/468, datum 100514 
54 http://www.skolverket.se/sb/d/468, 100514 
55

 http://www.fn.se/fn-info/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-

om-de-manskliga-rattigheterna-/ 100519 

http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://www.fn.se/fn-info/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/
http://www.fn.se/fn-info/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/


30 

 30 

 

4 ANALYS OCH RESULTATREDOVISNING 

 

I denna del kommer arbetet att analyseras och presenteras. Analysen är uppdelad i fyra delar. 

Varje central del av uppsatsen delas in i ett separat stycke som presenteras, analyseras och 

tolkas. Den första del som analyseras är lpf94. Den del av lpf94 som är föremål för analys är 

kapitel 1. Skolans värdegrund och uppgifter. Kapitlet i är uppdelat i två olika delar. 1.1 

Grundläggande värderingar och 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna. 

Därefter kommer en analys av kursmål och betygskriterier för samhällskunskap A. Varje 

stycke kommer att behandlas separat och de väsentliga delarna lyftas fram. Den metod som 

används är ideologianalys som den definieras ovan.   

I den tredje delen analyseras enkätundersökningens kvantitativa del och dess resultat. 

Enkätundersökningen hade totalt 119 respondenter. Undersökningen kommer att presenteras 

med hjälp av tabeller såväl som diagram. I den fjärde delen analyseras de kvalitativa frågorna 

av enkäten med hjälp av textanalys.    

 

4.1 Analys av lpf94 

  

Grundläggande värden 

 Del 1 – Analys av text 

I den inledande meningen slår man fast att – skolväsendet vilar på demokratins grund. 

56
Denna formulering talar om att skolan, som institution, ska stå på ett demokratiskt 

fundament. I den andra meningen står det att verksamheten ska utformas enligt demokratiska 

värderingar. Totalt sätt ger de två inledande meningarna intryck av att demokrati är en mycket 

central del av skolan då den utgör både fundamentet och inriktningen på verksamheten. I 

nästkommande mening sker en övergång till att definiera skolans uppdrag. Det uttrycks som 

följer - Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

värden som vårt samhällsliv vilar på
57

. Uppgiften kunde knappast ha uttryckts klarare. Skolan 

ges ansvaret att förvalta och förmedla basala värden i vårt samhälle. Därefter specificeras 

några av de värden som avses och de korrelerar med grundläggande demokratiska 

                                                
56

 Lpf94 (2006), s.3 
57 Ibid s.3 
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värderingar. Värderingarna sammankopplas också med den kristna etiken och västerländska 

humanismen. De sistnämnda kopplas ihop med dygder såsom generositet, tolerans och 

ansvarstagande. I nästkommande mening står det att undervisningen i skolan ska vara icke-

konfessionell. Som avslutning står det att skolan har ytterligare en uppgift. Denna uppgift är 

att skolan ska låta varje individ finna sin egenart och därigenom kunna delta samhällslivet 

efter bästa förmåga. 

 

Under rubriken ”Rättigheter och skyldigheter” finns följande text att läsa: Det är inte 

tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga 

och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet
58

. Återigen poängteras 

vikten av grundläggande demokratiska värden inom skolans värld. I den sista delen av 

meningen ges också uttryck för skolans mål att utveckla elevernas vilja och förmåga att delta i 

samhällslivet enligt dessa värderingar.  

 

 Del 2. – Begripliggörande av den latenta delen 

De inledande meningarna riktar in sig på skolan som demokratisk institution och en 

fundamental del av samhället. Skolan ges också uppdraget att förvalta de värden som vårt 

samhällsliv vilar på och de sammanfattas som ”grundläggande demokratiska värden” och 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta”.
59

 Synen på 

demokrati är starkt individualiserad och ger inget utrymme för alternativa tolkningar av vad 

demokrati är. Förklaringen till detta förhållande kommer i nästa mening. Där slår man fast att 

demokratisynen bygger på kristen etik och västerländsk humanism. Till sin natur är detta ett 

icke-demokratiskt uttalande. I uttalandet utesluts inte möjligheten att demokrati kan förvaltas 

av andra traditioner och tolkningar men det slås fast att det är den kristna, västerländska 

tolkningen som får företräde i sammanhanget. Vid tillbakablick i texten finns följande 

formulering att läsa ” Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på”. 
60

Det som är mest intressant med 

denna formulering i relation till synen på demokratibegreppet är formuleringen vårt 

                                                
58 Lpf94 (2006), s.4 
59

 Ibid s.3 
60 Ibid s.3 
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samhällsliv. Dessa delar av texten, i relation till varandra, specificerar att de personer som 

döljer sig bakom vår tillhör den kristna konfessionen och har sitt ursprung i väst.  

 

Den näst sista meningen är intryckt mellan två stycken och slår fast att skolan ska vara icke-

konfessionell. Detta ter sig något märkligt då det fundamentala uppdraget för skolan kopplas 

samman med kristendom. Även om kristendomsundervisning ej kommer i fokus så är det 

kristna värderingar som ligger bakom vi-personerna som författat texten.  

 

Den avslutande meningen specificerar en annan uppgift för skolan. Skolan ska låta eleverna 

finna sin unika egenart och därigenom delta i samhällslivet. Då man ser till dokumentet i sin 

helhet framgår det klart att denna egenart måste eleven finna inom ramarna för de givna 

definitionerna. Även här finns individualiseringen kvar som en avslutande del i skolans mål. 

Sammanfattningsvis vill jag avsluta med och konstatera att vä1degrunden är ett försök att 

upprätthålla rådande maktstruktur genom att implementera den egna demokratisynen i 

eleverna. Var samhälle strävar efter att skapa de medborgare det behöver för att överleva. 

Både direkt och indirekt ger texten uttryck för målet att forma eleverna i en viss riktning. 

Vidare blandas demokratiska värderingar med de allmänna mänskliga rättigheterna och ingen 

direkt åtskillnad görs. Det finns heller ingen detaljerad beskrivning av vad som är demokrati.     

 

De gemensamma uppgifterna för de frivilliga skolformerna 

Del 1 – Analys av text 

I den första meningen anges att huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att ”förmedla 

kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper”. 

Vidare anges att ” Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande 

människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet”. Som fortsättning 

skrivs att skolan har ” uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och 

förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver”.
61

 Ovanstående formuleringar återkopplar till de värden och kunskaper som lyfts 

fram tidigare i texten och kopplar till den rent konkreta uppgiften att vidarebefordra de 

kunskaper som utgör samhällets gemensamma referensram.   

                                                
61 Lpf94 (2006), s.5 
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Del 2 – Begripliggörande av den latenta delen.  

Den text som analyseras här måste ses i relation till den föregående. Skolans värderingar ges 

en mer specifik form när de formuleras i mål. Uppgiften är att förmedla de värden som anges 

under rubriken ”Grundläggande värden” och förbereda eleven för vuxenlivet. Jag vill här lyfta 

fram att terminologin som används är förmedla och överföra. Också av extra intresse är 

formuleringen ”beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram………”.
62

 

Tillsammans säger dessa formuleringar något om hur man ser på kunskap, värderingar och 

utbildning. Det handlar om att man ska föra över en given kunskap till eleverna. Kunskapen 

som ska överföras är beständig, i förhand given och viktig för samhällets gemensamma 

referensram.  

 

Del 3 – Kontextbeskrivning 

För att helt förstå denna text måste den sättas in i sin fulla kontext. Skolan är inte bara en 

utbildningsinstitution utan också den institution som ska förbereda elever inför kommande 

vuxenliv. För att koppla till Rousseaus samhällsfördrag har människa givit upp en del av sin 

frihet i utbyte mot förmånen att få leva i ett civiliserat och organiserat samhälle.
63

 För att detta 

arrangemang ska fungera förutsätter det att samhällsmedborgaren, inte bara är medveten om, 

utan också håller med om samhällets grundläggande värderingar. Om skolan fostrar en 

samling individer som, i allt väsentligt, är antagonister till den rådande samhällsformen skulle 

samhället ej kunna fortleva. Detta behöver inte leda till en kollaps av det rådande samhället 

men definitivt till en reformering. De personer som definierar sig som ”vi” i denna text är med 

största säkerhet produkter av det rådande samhällets maktstrukturer. Detta medför att de, både 

medvetet och omedvetet, gör sitt yttersta för att upprätthålla samhällsstrukturen. Att använda 

skolan som ett demokratiprojekt är i sig kanske inget fel. Felet uppstår när demokratin 

hänvisas till att bli ”vår” demokrati. Demokrati kan, per definition, aldrig ägas av några. 

Demokrati är allas egendom och definitionerna är oändliga. Om demokratin ej tillåts denna 

dynamik förlorar den sin själ och upphör att vara demokrati. Ska skolan bli ett framgångsrikt 

demokratiprojekt måste projektet genomsyras av sann demokrati och inte demokrati ur ett 

visst perspektiv. Om så sker blir demokratin inte mer än ett sätt att legitimera den rådande 

maktstrukturen.    

                                                
62

 Ibid s.5 
63 Rousseau, Jean-Jacques, The Social Contract (1968), s.60  
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4.2 Analys av kursmål samt betygskriterier för samhällskunskap A 

 

Det som analyseras här är inte kursmål och betygskriterierna för samhällskunskap A i sin 

helhet. Endast de delar relevanta för uppsatsens syfte kommer att behandlas.  

Del 1 – analys av text 

Följande formulering finns överst av kursmålen för samhällskunskap A: Eleven ska ha 

kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt 

arbetssätt
64

. Denna mening innehåller tre olika intressanta formuleringar som tillsammans 

specificerar målen. De är ”framväxt”, ”funktion” och ”demokratiskt arbetssätt”. Med 

”framväxt” menas demokratins utvecklingshistoria till idag. ”Funktion” syftar på hur 

demokratin påverkar och vilken roll den har i samhället idag. Den sista delen ”demokratiskt 

arbetssätt” tar fasta på hur man arbetar demokratiskt i praktiken.  

 

Det som är mest intressant när man studerar kursmålen är dock inte vad som står där utan vad 

som inte står där. Demokrati nämns inte ytterligare i texten utan tas endast upp i denna första 

mening. Mänskliga rättigheter tas inte upp alls. Inte heller finner jag någon formulering som 

kan tolkas på så sätt att mänskliga rättigheter tas upp implicit.  

Vid analys av betygskriterierna finns följande formulering under rubriken ”Kriterier för 

betyget Godkänt”: Eleven redogör för individens rättigheter och skyldigheter i samhället samt 

för de grundläggande mänskliga rättigheterna.
65

 Det som formuleras här är ett väldigt 

konkret mål för vilka kunskapsmål eleven ska nå för att få betyget godkänt. Eleven måste 

kunna redogöra för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Under rubriken ”Kriterier för 

att uppnå betyget Väl godkänt” finns följande formulering: Eleven diskuterar och reflekterar 

över vikten av att leva efter rättigheter och skyldigheter i samhället samt de grundläggande 

mänskliga rättigheterna. De två formuleringarna är väldigt lika med den skillnaden att man, i 

det senare fallet, har ökat kraven på kunskapsdjup. Det räcker inte med att kunna redogöra för 

de grundläggande mänskliga rättigheterna utan eleven måste också kunna diskutera och 

                                                
64 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3754/titleId/SH1201%20-

%20Samh%E4llskunskap%20A, datum 100526 
65 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3754/titleId/SH1201%20-

%20Samh%E4llskunskap%20A, datum 100526 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3754/titleId/SH1201%20-%20Samh%E4llskunskap%20A
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3754/titleId/SH1201%20-%20Samh%E4llskunskap%20A
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3754/titleId/SH1201%20-%20Samh%E4llskunskap%20A
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3754/titleId/SH1201%20-%20Samh%E4llskunskap%20A
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reflektera över dessa. Begreppet ”demokrati” används ej i betygskriterierna och de mänskliga 

rättigheterna nämns ej mer.  

 

Del 2 – Begripliggörande av den latenta delen 

I denna text definieras ej vad som avses med demokrati. Det finns ej heller någon definit ion 

av de mänskliga rättigheterna. Underförstått är att den demokratidefinition som avses är den 

som används under rubriken ”Grundläggande värden” i lpf94. Vidare antas att de mänskliga 

rättigheterna är de som avses i FN-s deklaration med samma namn. Texten är väldigt konkret 

och anger tydligt vad som avses. Mål och kriterier återkopplas till vad som avses i lpf94. 

 

Del – 3 Kontextbeskrivning 

Denna text kan endast förstås i sitt sammanhang och i relation till lpf94. I lpf94 återfinns de 

definitioner som behövs för att man ska se vad som avses med målen. Texten har dock ett 

givet syfte när man ser den i relation till ämnet samhällskunskap A och dess undervisning. 

Det finns åtta separata kursmål som alla anses angelägna för undervisningen. Ett av dessa 

kursmål anger specifikt demokrati. Betygskriterierna anger mänskliga rättigheter både under 

kriterierna för betyget Godkänd och betyget Väl godkänd. Att mänskliga rättigheter ej ges ett 

separat kursmål måste ses i ljuset av att det istället är ett betygskriterier. Detta går att tolka 

som att mänskliga rättigheter är något mer övergripande inom undervisningen i 

samhällskunskap. Det sätts dock inte i någon särskild relation till demokrati utan anges 

separat. 

   

4.3 Analys av enkätundersökning – kvantitativ del 

 

Nedan presenteras undersökningens kvantitativa del. Enkätundersökningens resultats 

åskådliggörs med hjälp av tabeller och diagram samt tolkas i tillhörande text. Det första 

stycket i delen förtydligar hur analysen går till. För att göra texten mer läsvänlig finns de 

påståenden som använts finns att läsa i bilaga 1.   

Negativa och positiva påståenden 

Två typer av påståenden har använts i denna undersökning. De kallas för positiva och 

negativa påståenden. De påståenden som är negativa går emot de mänskliga rättigheterna och 
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demokratikriterierna. De som är positiva stämmer överens med de mänskliga rättigheterna 

och demokratikriterierna. I enkäten fick respondenten välja vilket svar som passade bäst på 

påståendet. Svaren att välja mellan var helt emot, emot, ingen åsikt, sympatiserar och 

sympatiserar starkt. I den statistsiska analysen gavs var svar ett värde från -2 till två. I ett 

negativt påstående blir Sympatiserar starkt = -2 och helt emot = 2. För ett positivt påstående 

blir relationen den omvända. Sympatiserar starkt = 2 och helt emot = -2. Oavsett om 

påståendet är positivt eller negativt kommer ett svar som korrelerar med de mänskliga 

rättigheterna och demokratikriterierna att kallas för positivt. Samma gäller för negativa svar. 

Detta underlag presenteras i tabell 1 och tabell 2 nedan.    

Tabell 1 – Negativa påståenden 

 

 Negativa påståenden        
   

Åsikt Helt emot        Emot Ingen 

åsikt 

  Sympatiserar  Sympatiserar          

starkt 

Värde 2           1    0          -1        -2 

 

Tabell 2 – Positiva påståenden 

 

 

Positiva påståenden 
   

Åsikt Helt emot       Emot Ingen 

åsikt 

Sympatiserar Symptatiserar 

starkt 

Värde      -2         -1 0 2       2 

 

Summering av enkätundersökning  

 

I diagrammet nedan finns en sammanställning av enkätundersökningen. På den vänstra axeln 

ser man respondenternas svar omvandlade till ett numeriskt värde. Under tabellen ser man 

samtliga frågor numrerade från ett till tio. Under varje fråga ser man genomsnittet av 

respondenternas svar omvandlade till numeriskt värde. De staplar som har färgen blå 

representerar de negativa påståendena. De staplar med färgen orange representerar de positiva 

påståendena. Det första som går att konstatera utifrån resultatet är att sex staplar ligger på 
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minus och att fyra staplar ligger på plus. De två staplar på plus sidan som ligger närmast noll, 

dvs. ingen åsikt, är fråga fem och fråga sex.
66

 På plus sidan är det fråga åtta och fråga tio som 

sticker ut mest genom att ligga högre upp i tabellen. På minussidan är det fråga ett och fråga 

tre som ligger närmast noll samt fråga sju och nio som ligger längst ner i tabellen. 

 

Diagram 1 – Summering av enkätundersökning 

 

Källa: Enkätundersökning, bilaga 1 

Kommentar till tabell 3 – Presentation av negativa påståenden 

 

I undersökningen finns det sju påståenden som betecknas negativa.
67

 Resultatet för dessa 

påståenden i absoluta tal redovisas i nedanstående tabell. I tabellen redovisas hur svaren, på 

varje påstående, blivit fördelade. Längst till höger under ”Antal svar” går att se hur det totala 

antalet svar blivit fördelade på varje åsikt. Totalt sett råder det en övervikt på den negativa 

sidan dvs. den sida vars svar går emot de mänskliga rättigheterna och demokratikriterierna. 

Totalt sett har 340 svar hamnat på den sidan mot 272 på den andra. Detta förhållande blir än 

                                                
66
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mer tydligare vid jämförelse med diagram ett där detta samband går att se grafiskt. 221 svar 

har fallit på ”Ingen åsikt vilket gör det till det näst vanligaste svaret. Påståendena 1,2,3 och 9 

är övervägande på den negativa sidan. Påståendena 5,6 och 8 är övervägande på den positiva 

sidan.  

 

Tabell 3 – Presentation av negativa påståenden   

                  Påstående 1         2         3         5         6         8         9 Antal svar 

Sympatiserarar starkt 10 31 9 17 7 10 20 104 

Sympatiserarar 46 39 26 27 25 26 47 236 

Ingen åsikt 29 15 55 15 52 16 39 221 

Emot 28 25 26 41 20 39 12 191 

Helt emot 6 9 3 19 15 28 1  81 

 Totalt antal svar 119 119 119 119 119 119 119            833 

Källa: Enkätundersökning, bilaga 1 

 

Kommentar till tabell 4 – Presentation av positiva påståenden 

I undersökningen finns tre stycken påståenden som betecknats positiva. Resultatet av dessa 

redovisaa i tabell fyra. Tabellen visar hur svaren, för varje påstående, blivit fördelade. Under 

”Antal  svar” går det att se hur det totala antalet svar fördelats på de olika åsikterna. Även 

gällande dessa frågor råder det en övervikt för de svar som går emot demokratikriterierna och 

de mänskliga rättigheterna. 171 svar har hamnat på den sidan medan 112 svar är på den andra 

sidan. Totalt har 74 svar lagts på ”Ingen åsikt” som därmed är det näst vanligaste svaret. I 

diagrammet redovisas detta förhållande grafiskt. Endast fråga 10 har ett övervägande snitt på 

den positiva sidan.  

Tabell 4 – Positiva påståenden   

Påstående 4 7 10 Antal svar 
Helt emot 31 34 4 69 

Emot 30 50 22            102 

Ingen åsikt 28 21 25 74 

Sympatiserar 24 7 40 71 

Sympatiserar starkt 6 7 28 41 

Totalt antal svar 119 119 119  

Källa: Enkätundersökning, bilaga 1 
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Analys av resultat för enskilda påståenden  

 

Påståendena diskuteras först ett i taget. För att kunna diskutera det enskilda resultatet har det 

sammanställts och åskådliggjorts procentuellt i tabell 5. En stor del av diskussionen baserar 

sig därmed på procentuell fördelning mellan svaren. Det görs dock hänvisningar till andra 

tabeller och diagram för förtydligande. I denna del står alla påståenden från enkäten utskrivna. 

 

Fråga 1. Alla former av uttalande som kan uppfattas rasistiska eller kränkande för annan 

person ska förbjudas och vara straffbara. (negativ) 

47 procent av respondenterna svarade negativt på denna fråga mot 29 procent som svarade 

positivt. Av detta kan slutsatsen dras att en stor del av eleverna ej anser det vara problematiskt 

med en hård lagstiftning gällande alla former av rasistiska eller kränkande uttalanden. Trots 

att det kan leda till inskränkningar i yttrande- och åsiktsfriheten och därmed inskränka de 

politiska friheterna samt tillgången till det offentliga rummet. Nästan en fjärdedel av 

respondenterna valde att kryssa  för ”Ingen åsikt”. 

 

Fråga 2 - En person som misstänks för sexbrott mot barn ska få sin identitet offentligjord och  

publicerad i media. (negativ) 

Med 59 procent av svaren på den negativa sidan är det en majoritet som anser att misstänkta 

för sexbrott mot barn ska få sin identitet offentliggjord. Det ligger också en stor tonvikt mot 

svarsalternativet ”Sympatiserar starkt” som får 26 procent. Precis som på fråga ett är det 29 

procent som har svarat positivt. Skillnaden ligger i att endast 13 procent av respondenterna 

har valt att kryssa i ”Ingen åsikt”. Trots att tonvikten i frågan ligger på ordet ”misstänkt” anser 

en majoritet av respondenterna att ett brott mot demokratikriterierna och de mänskliga 

rättigheterna är befogat i detta fall.  

 

Fråga 3 - Arbetares rättigheter är en viktig del av samhället. För att garantera arbetarnas 

rättigheter gentemot arbetsgivarna måste facket vara starkt.  Det ska vara obligatoriskt för 

alla att vara med i fackförening.(negativ)  

Det mest slående med detta resultat är att hela 46 procent av respondenterna valde alternativet 

”Ingen åsikt”.  Med 30 procent negativt mot 25 procent positivt ger det en jämnare fördelning 

mellan svaren.  



40 

 40 

  

Fråga 4 - Det ska vara fritt att bygga moskéer i Sverige (positiv) 

Då 51 procent av respondenterna svarat positivt på detta påstående ger det en knapp majoritet. 

25 procent av respondenterna har svarat negativt på påståendet och endast 5 procent har 

kryssat för ”Helt emot”. 24 procent av respondenterna har valt svarsalternativet ”Ingen åsikt”. 

Helhets bilden av svaren blir att flertalet elever anser rätten att utöva sin religion i frihet är 

viktig.  

 

 Fråga 5 - Personer som sitter i fängelse för brott ska inte få rösta i allmänna val (t.ex. 

riksdagsvalet).(negativ) 

Detta verkar vara ett påstående som engagerar då endast 13 procent har valt svarsalternativet 

”Ingen åsikt”. Totalt är det 50 procent av respondenterna som reagerar positivt på detta 

påstående och inte vill inskränka medborgares rösträtt. 40 procent av respondenterna anser det 

vara rätt och inskränka en persons rätt att rösta om personen dömts för brott.  

 

Fråga 6 - Det blir rörigt med för många partier i riksdagen. Därför vore det bättre att höja 

spärren till femton procent (negativ).   

På detta påstående har 44 procent valt att besvara med ”Ingen åsikt”. 27 procent har svarat 

negativt och av de har endast 6 procent fyllt i sympatiserar starkt. 30 procent av 

respondenterna har tagit ställning mot detta påstående. Slående här är att 13 procent har valt 

alternativet ”Helt emot”. Resultatet ger en liten positiv övervikt men en stor del av 

respondenterna valde ”Ingen åsikt”.  

 

Fråga 7 - Alla etniska grupper ska få starta skolor och utbilda sina barn enligt de egna 

religiösa föreställningarna.(positiv) 

Då 71 procent av respondenterna valt ett negativt svars alternativ går resultatet starkt emot 

demokratikriterierna och de mänskliga rättigheterna. 18 procent har valt att fylla i ”Ingen 

åsikt” och endast 12 procent har reagerat positivt. Detta påstående verkar ha engagerat många 

och ger en tung övervikt på den negativa sidan. I synnerhet då 29 procent har valt alternativet 

”Sympatiserar starkt”. Inget annat påstående har fått så många negativa svar med en så tydlig 

prägel.  

 

Fråga 8 - En person som tar en annan människas liv har förbrukat sin rätt att leva. 

Dödsstraffet måste återinföras. (negativ) 
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30 procent är positivt inställda till att återinföra dödsstraffet. Av dessa har 8 procent valt 

svarsalternativet ”Sympatiserar starkt”. 57 procent av respondenterna anser att dödsstraffet ej 

ska återinföras. Av dessa är det hela 24 procent som fyllt i svarsalternativet ”Helt emot”. 

Endast 13 procent har valt ”Ingen åsikt”.  Resultatet ger en majoritet i linje med 

demokratikriterierna och de mänskliga rättigheterna.  

 

Fråga 9 - En del kommuner tar emot väldigt mycket invandrare vilket leder till segregering 

och försämrad ekonomi för vissa kommuner. För att undvika detta måste nyanlända 

invandrare flytta till orter som bestäms av myndigheter.(negativ) 

 Endast 11 procent har givit ett positivt svar på detta påstående och endast 1 procent har fyllt i 

”Helt emot”. Detta ger ett resultat på den negativa sidan med 56 procent. 33 procent har fyllt i 

”Ingen åsikt”. Den personliga integriteten och rätten för den enskilde att röra sig fritt går inte 

före kommunens ekonomi.  

 

 Fråga 10 - Alla ska ha rätt att inneha offentlig tjänst t.ex. vara politiker i riksdagen oavsett 

vilken bakgrund de har.(positiv) 

58 procent av respondenterna har svarat negativt på detta påstående. Endast 21 procent har 

svarat positivt och av dessa har 3 procent svarat ”Sympatiserar starkt. 21 procent av 

respondenterna har fyllt i ”Ingen åsikt”.  

 

Tabell 5 Procentuell fördelning av enskilda svar 

Åsikt       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 
Sympatiserarar 

starkt 

8% 26% 8% 26% 14% 6% 29% 8% 17% 3% 

Sympatiserarar 39% 33% 22% 25% 23% 21% 42% 22% 39% 18% 

Ingen åsikt 24% 13% 46% 24% 13% 44% 18% 13% 33% 21% 

Emot 24% 21% 22% 20% 34% 17% 6% 33% 10% 34% 

Helt emot 5% 8% 3% 5% 16% 13% 6% 24% 1% 24% 

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Källa: Enkätundersökning, bilaga 1 
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Summering av kvantitativ undersökningsdel 

 

När man ser till den procentuella fördelningen mellan svaren går det att dra flera slutsatser. 

Till att börja med framstår det tydligt att det finns en viss övervikt för de negativa svaren. 

Enligt diagram 1 är det fyra frågor som ger ett positivt utslag och av dessa ligger två frågor 

nära noll. Totalt är det 511 svar som ligger på den negativa sidan mot 384 på den positiva. 

Resultatet för ”Ingen åsikt” är oväntat hög för denna enkätundersökning. Av det totala antalet 

svar har 295 varit ”Ingen åsikt”. Den totala procentuella fördelningen redovisas i tabell 6. 

 

 Tabell 6 – Procentuell fördelning av det totala antalet svar 

Negativa svar 
511 43% 

Ingen åsikt 
295 25% 

Positiva svar 
384 32% 

Totalt 
1190 100% 

Källa: Enkätundersökning, bilaga 1 

 

 

Då en fjärdedel av svaren har blivit ”Ingen åsikt” är det ett viktigt resultat i sig. Det finns tre 

olika förklaringar till detta resultat. Den första är att eleverna är oengagerade i den enskilda 

frågan. Denna hypotes stöds av det faktum att antalet respondenter som valt svarsalternativet 

”Ingen åsikt” varierar kraftigt. Som minst har två frågor fått 13 procent av svaren ifyllda på 

”Ingen åsikt”. Som mest är siffran 46% på en fråga. Det andra alternativet är att eleverna inte 

förstått tankegången i frågan och därmed inte kunnat föra ett resonemang att grunda sitt beslut 

på. Det tredje alternativet är att eleverna inte haft någon åsikt trots att de förstått frågan. Jag 

vill här lyfta fram uppsatsens syfte för att belysa dilemmat ytterligare. Uppsatsen syftar till att 

undersöka om skolans demokratiprojekt är framgångsrikt eller ej. Detta syfte besvaras med 

två frågeställningar som båda handlar om elevernas förståelse begreppen demokrati och 

mänskliga rättigheter. Oavsett vilken av de ovanstående förklaringarna som är den riktiga 

eller om det är alla tre i varierande grad är resultatet ett svar på uppsatsens frågeställningar 

och syfte. Att 25% av frågorna besvarats med ”Ingen åsikt” är att betrakta som ett delvis 
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negativt. En mindre procent svar ”Ingen åsikt” vore att betrakta som naturligt men med en så 

stor andel blir det ett problem för demokratiprojektet. Oavsett om eleverna känt sig 

oengagerade i frågan, inte förstått den eller inte haft en åsikt så är det ett negativt resultat.   

 

Att 43 procent av svaren har varit negativa är givetvis ett problem för demokratiprojektet. Det 

finns två huvudsakliga förklaringar till detta resultat. Det första är att eleverna inte tagit till sig 

skolans värderingar så som de beskrivs i lpf94. Jag vill här återkoppla till formuleringarna 

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden 

som vårt samhällsliv vilar på.”, som finns i lpf94
68

 Ser man till resultatet på 43 procent är det 

en stor del av eleverna som inte tagit till sig nämnda värderingar. Den andra förklaringen är 

att eleverna inte tagit till sig erforderlig kunskap för att resonera kreativt i dessa frågor. Om så 

är fallet kopplar detta till uppsatsens frågeställningar. Eleverna har inte förstått kopplingen 

mellan demokrati och mänskliga rättigheter vilket gör att de heller inte kan resonera kring ett 

praktiskt exempel. För att se vad som är problematisk med att frånta en person sin rösträtt 

under en fängelsevistelse eller förbjuda byggandet av moskéer måste man se det 

demokratiska/människorättsliga dilemmat med att göra detta. Då 43 procent av påståendena 

har besvarats negativt på undersökningens frågor är det att betrakta som ett misslyckande för 

demokratiprojektet. 32 procent av påståendena har besvarats positivt och vilket därmed tyder 

på en förståelse för demokrati och de mänskliga rättigheterna. Detta är dock en mindre del av 

det totala antalet svar.  

 

Det går också att se vissa korrelationer mellan svarsutfallen. Frågorna 3, 6 och 9 är de som 

fått den största procenten ”Ingen åsikt”. Alla tre påståenden behandlar ämnen som rör 

politiken på ett mer direkt sätt. Att ett så stort antal respondenter valt ”Ingen åsikt” på just de 

frågorna kan hänga ihop med att påståendenas ämne anses krångligt eller ointressant. Det 10:e 

påståendet har också ett politiskt innehåll men är också det som har fått det starkaste positiva 

genomslag. Frågorna 9, 7 och 4 har fått höga negativa resultat. Alla tre påståenden gäller 

invandrares möjlighet att leva enligt sin kultur och deras rätt till självbestämmande. Detta är 

uppenbarligen frågor många reagerar starkt emot.  Tillsammans med 9,7 och 4 är det 

påstående 2 som fått det högsta negativa resultatet. I påstående 2:s fall är det förmodligen 

beroende på det moraliska innehållet i påståendet.  5,6 och 8 har alla fått positiva resultat. Det 

påstående som sticker ut mest är det 8:e som gäller dödsstraff.  

                                                
68Lpf94 (2006), s.3 
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4.4 Analys av enkätundersökning - kvalitativ del 
 

Femton stycken respondenter valde att förtydliga sina svar eller tillägga andra tankar. I tio av 

de inlämnade svaren har respondenten valt att ta upp något som gäller invandringen i Sverige. 

Detta resultat stärker bilden från den kvantitativa delen att frågor gällande invandring 

engagerar vissa elever starkt. Det är dock få som har skrivit något på den kvantitativa delen 

vilket gör det svårt att komma med generella slutsatser. I analysen av de öppna frågorna 

refereras till var respondents nummer i denna lista.  

 

1. Rasism och invandrarfrågor är viktiga för mig 

 

2. Fråga nio är viktig för mig. Blir mindre "vi mot dem", mindre generalisering om man försöker få 

nyanlända invandrare att anpassa sig till Sverige. 

 

3. Flera av mina åsikter kan låta rasistiska. Jag tycker bara att våra regler för invandring är för 

klena. Jag stöder deras rätt i samhället dock. 

 

4. Jag tycker inte man ska bygga någon religiös byggnad. De flesta svenska kyrkor används redan 

bara som aulor och församlingssalar. Man ska inte banna religion, men heller inte låta det växa. 

 

5. Allt är inte svart eller vitt. Där av kan det vara ganska svårt att ringa in ett svar. Man tar det som 

är närmast även fast svaret inte blir helt korrekt. 

 

6. Gör internet fritt. 

 

7. Dom flyttar in till ett land, och det är utlänningarna som ska anpassa sig efter oss inte vi efter 

dom. Tycker att nu när man inte ens får sjunga nationalsången, vad är den rasistisk någonstans. 

Helt LÖJLIGT" Jag är inte rasist, men komigen, vi är i Sverige, visst vi leker neutrala....men det 

börjar gå lite över gränsen. Punkt 9 och fyra. 

 

8. Kände att det blev mer emot-svar än tvärt om. Jag anser att varje människa ska få nyttja sin 

frihet, men mycket inom samhället bör hållas neutralt för att ge chans till egen uppfattning. 
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9. På fråga nio så skrev jag ingen åsikt, detta för att jag inte tycker att myndigheterna ska bestämma 

var de ska bo, men samtidigt tycker jag inte att invandrare ska får företräde att bo i vissa 

kommuner för att deras släkt bor där. 

 

10. Såna här test är för vaga för att en åsikt ska kunna tydas. T.ex. fråga ett. Det är en 

definitionsfråga om vad man finner kränkande. Eller frågan "Fritt med moskéer" den inkräktar 

på fråga ett beroende på svar. Men annars inget att tillägga. 

 

11. Vet inte riktigt, dock anser jag att miljön är viktig och det bör sattsas mer på den. Ex. Fler frågor 

om miljön. 

 

12. Fråga fem. Personer som sitter i fängelse har gjort dumma saker och är inte så smarta därför 

tycker jag inte att dem ska få vara med och styra Sverige. Fråga fyra. Jag tycker att man ska få 

bygga moskéer eftersom att det finns så många muslimer i Sverige men det får absolut inte 

bygga så många så att det är fler moskéer än kyrkor.  

 

13. Endast om man även går i svensk skola och det andra blir ett "fritids intresse". 

  

14. Jag anser att vi absolut bör ta in invandrare. Dock under stränga förhållanden än idag. Ifall vi 

inte kan ta hand om dem vi tar in så förlorar vi som land på det. Invandrarna bör beblanda sig 

mer med svenskar så att de inte blir isolerade från svenska samhället.  

 

15. Djurmisshandel och barnaga är jag helt emot. 

 

 

Flera respondenter uttrycker en något tudelad inställning till invandrare. Exempelvis i svar tre har 

respondenten en nästan ursäktande ton. Eleven anser att reglerna för invandring är ”för klena” men ger 

också uttryck för att stödja invandrarnas rätt i samhället. Även respondenten på fråga nio ger ett 

tvetydigt svar. Dels ska myndigheterna inte få bestämma var folk ska bo men invandrare ska inte få 

företräde till vissa kommuner. Respondent tolv anser att man ska få bygga moskéer men inte fler än vad 

det finns svenska kyrkor. Som svar på frågan om religiösa friskolor ger respondent 13 uttryck för 

åsikten att de ska få startas ” Endast om man även går i svensk skola och det andra blir ett "fritids 
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intresse". Utbildning i den egna kulturen och religionen måste därmed vara underordnad utbildning i 

svensk skola. Respondent fjorton skriver att vi absolut ska ta emot invandrare men under strängare 

regler. Om inte så riskerar vi som land att förlora på det. Endast respondenten under punkt sju verkar ge 

uttryck för en mer kompromisslös linje. ’ En intressant fråga är hur de personer som tagit upp en 

”invandrarfråga” i den kvalitativa delen har besvarat frågorna i övrigt. I diagram 2 finns det 

genomsnittliga svaret för denna grupp fördelat på påståenden. På frågorna 4, 7 och 9 som alla tar upp 

något gällande invandring har de svarat negativt. I jämförelse med hela undersökningen är de mer 

negativa gällande dessa frågor. På fråga 1 är de mer positivt inställda till att förbjuda alla former av 

uttalande som kan uppfattas rasistiska eller kränkande. Då en grupp på tio personer är väldigt liten går 

inga generella slutsatser att göra. Det som går och konstatera är att påståenden gällande invandring 

väcker starka elever hos en grupp elever och att denna grupp reagerar övervägande negativt på dessa 

påståenden. De övriga frågorna som tas upp är av skiftande karaktär. Ett par frågor gäller 

enkätundersökningen och andra tar upp mer allmänna påståenden såsom ”Gör internet fritt”. Respondent 

12 kommenterar fråga fem och anser att personer i fängelse är dumma och inte borde få rösta.  

 

   

 

 

 

 

 

.  
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

I textanalysen av lpf94 fastslås att skolväsendet vilar på demokratins grund. I lpf94 anförtros 

skolan också uppgiften att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv 

vilar på. De värden som skolan anförtros att förmedla summeras som ”grundläggande 

demokratiska värden” och ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta”.
69

 I denna uppsats har de värden som omnämns tolkats som demokratiska värden 

samt grundläggande mänskliga rättigheter. Enligt dokumentet verkar det råda en form av 

konsensus kring vad dessa värden innehåller då de specificeras som ”beständiga kunskaper 

som utgör den gemensamma referensram som alla behöver”. Det dokumentet säger är att det 

finns fasta värden, fundamentala för vår nations överlevnad, som eleverna måste göra till sina 

egna. Det räcker inte med att eleverna är medvetna om värderingarna utan de måste också gå 

med på dem. 
70

  

 

Skolan kan inte uppfostra personer som ej delar samhällets värderingar utan att det får 

förödande konsekvenser för samhället. Svenska skolans instrument för att nå detta mål är, i 

viss utsträckning, undervisning i samhällskunskap. I kursmålen för detta ämne står det att ” 

Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt”.  I betygskriterierna under rubriken ”Godkänt” står det att läsa ” 

Eleven redogör för individens rättigheter och skyldigheter i samhället samt för de 

grundläggande mänskliga rättigheterna”.
71

 

 

 Att det är frågan om ett demokratiprojekt råder det ingen tvekan om. Staten använder skolan, 

som institution, för att skapa de medborgare det svenska samhället anses behöva för att kunna 

reproduceras. Ovanstående kopplar direkt till uppsatsens syfte och frågeställningar. Arbetets 

syfte är att se om skolan, som demokratiprojekt, är att betrakta som framgångsrikt. Har 

eleverna gjort lpf94:s grundläggande värderingar till sina egna? För att nå detta syfte måste 

                                                
69 Lpf94 (2006), s.3 

 
 
71

 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3754/titleId/SH1201%20-

%20Samh%E4llskunskap%20A, datum 100526 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3754/titleId/SH1201%20-%20Samh%E4llskunskap%20A
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3754/titleId/SH1201%20-%20Samh%E4llskunskap%20A
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elevernas värderingar, utifrån vad de lärt sig, i samhällskunskap A undersökas. Enda sättet att 

göra det är att formulera syftet i två frågeställningar. Den första är om eleverna, efter 

avslutade studier i samhällskunskap A, har förstått relationen mellan begreppen mänskliga 

rättigheter och demokrati.  Den andra är om eleverna förstått begreppens praktiska betydelse 

och påverkan på samhällslivet. 

 

Frågeställningarna har undersökts med hjälp av en enkätundersökning. Undersökningen 

syftade till att utsätta elevernas kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter för en 

prövning genom praktiska påståenden. 119 elever besvarade enkätundersökningen. Sett till 

det totala antalet svar har 511 gått emot de mänskliga rättigheterna och demokratikriterierna. 

384 har gått i linje med de mänskliga rättigheterna. För författaren något oväntat, föll 295 svar 

på alternativet ”Ingen åsikt”. Då detta antal är så stort, 25 procent av det totala antalet svar, 

går det ej att bortse ifrån i analysen. Resultatet i sig är dock svårtolkat då det kan ha flera 

förklaringar. Det skulle kunna bero på att respondenterna är oengagerade i en viss fråga, att de 

inte förstått tankegången eller inte haft en åsikt trots att de förstått frågan. Oavsett vilket 

alternativ som är det korrekta, eller om det är alla tre, är det problematiskt för 

demokratiprojektet och undervisningen. Om eleverna tagit till sig kunskapen och gjort den till 

sin egen borde utfallet sett annorlunda ut. 

 

 Ett negativt utfall på 43 procent är givetvis mycket negativt för demokratiprojektet och kan 

inte ses som annat än att eleverna inte gjort kunskapen om demokrati och mänskliga 

rättigheter till en del av sitt värderingssystem. Resultatet är dock varierande då ingen elev 

svarat negativt genomgående på frågorna. Men som grupp betraktat har John Bauers 

avgångsklass VT10 inte tagit till sig demokratiprojektet fullt ut. Den omedelbara frågan som 

följer blir varför det ser ut som det gör? Hur kommer det sig att eleverna inte tagit till sig 

värderingarna? För att besvara denna fråga måste vi gå till uppsatsens teoridel. Avgörande för 

denna uppsats är hur kunskap bildas och förmedlas. Den teoretiska utgångspunkten är att 

lärande består i sätten på vilket en människa erfar eller uppfattar ett fenomen. Var fenomen 

har flera olika aspekter, då en människa ej kan observera samtliga samtidigt blir det som 

erfars beroende på infallsvinkel. Med erfarenhet i fokus för inlärning blir individens tidigare 

erfarenheter centrala. Vad har individen sett hör tidigare? På vilket sätt och i vilket 

sammanhang?  
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Detta förhållande ger in individualiserad syn på kunskap. Eftersom alla har gjort olika 

erfarenheter och studerar ett fenomen utifrån sitt perspektiv blir också den nya kunskapen den 

enskilde erhåller unik. Ur ett utbildningsperspektiv blir detta viktigt då målet för skolan är att 

alla ska erhålla samma kunskap. I det här fallet studera demokrati/mänskliga rättigheter och 

göra kunskapen till sin egen.  

 

Betraktas demokrati och mänskliga rättigheter som lärandeobjekt måste frågan då ställas: Hur 

ska undervisning bäst bedrivas för att en grupp individer ska ta till sig samma kunskap och 

göra den till sin egen? Eller hur undervisar man på ett sådant sätt att samtliga närvarande tar 

till sig samma kunskap dvs. inhämtar det kunnande som behövs för att urskilja de värderingar 

som omnämns i lpf94 och gör de till sina egna? Det svar som presenterats här är 

variationsteorin. Denna teori säger att lärandet inte är givet utan existerar i en kontext. En 

kontext där flera saker påverkar vad som eleverna lär sig och inte. Lärarens intention med 

lektionen, vad som faktiskt går att lära sig under lektionen och vad eleven faktiskt lär sig.  

Inget lärande kan komma till stånd utan att det finns ett lärandeobjekt. I de här fallet 

mänskliga rättigheter och demokrati. För att lära ut till eleverna om dessa två begrepp måste 

läraren lyckas med två saker. Den första är att peka på vilket sätt objektet skiljer sig från 

andra begrepp och det andra är att sätta in objektet i ett praktiskt sammanhang eller en 

kontext. T.ex. om eleverna ska förstå varför det ej går att förbjuda byggandet av moskéer eller 

hindra någon från att delta i den demokratiska processen måste eleverna lära sig en rad olika 

värden objekten innehåller. Personlig frihet, religionsfrihet, respekt för individen, tolerans för 

andra kulturer mm. Utöver dessa värden måste också eleven se demokratins funktion för 

samhället och vad som behövs för att ha en fungerande demokrati. Exempelvis att kärnan i en 

demokrati är att tillåta olika röster, tolerera olikhet och att inte inskränka minoritetens frihet 

till förmån för majoriteten. Detta är svårfångade, abstrakta objekt som ryms i begreppen 

demokrati och mänskliga rättigheter. 

 

 För att kunna sätta in resonemang av det här slaget i ett större sammanhang, se kopplingarna 

mellan olika delar av objekten och relatera till praktiska exempel krävs mycket av personen. 

Om läraren ska förmedla denna kunskap till eleverna krävs ett ingående arbete med 

omfattande kontextualisering ur olika perspektiv. Sett till helhetsbilden av resultatet i 

enkätundersökningen har detta inte lyckats särskilt väl. En övervägande del av svaren har 

hamnat på den negativa eller neutrala sidan. Endast en tredjedel av svaren har gått i linje med 

de kunskaper som demokratiprojektet eftersträvade. Eleverna lyckas inte se de kritiska 
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aspekterna och gör inte kopplingen mellan demokrati, mänskliga rättigheter och den praktiska 

situationen. Inte heller ser de funktionen för samhället om demokratin inte fungerar och 

mänskliga rättigheter inte respekteras. Exempelvis genom att hänga ut misstänkta, ej dömda 

personer eller avrätta människor riskerar rättstaten att rämna. Rämnar rättstaten faller vårt 

samhällssystem och demokratiprojektet drabbas av ett total haveri. För att demokratiprojektet 

ska anses vara lyckat måste eleverna vara kapabla att göra den typen av kopplingar.   

Frågan som återstår är då vilken som förändring som krävs, inom skolan, för att lyckas med 

detta uppdrag.  

 

Arbetet har fokuserat på förståelsen för demokrati och mänskliga rättigheter. Enligt 

variationsteorin kan eleverna endast uppnå kunskap om begreppen om de lär sig vad de inte 

är. Om denna förståelse ska kunna uppnås måste begreppen därför kontextualiseras ur ett 

samhälls- såväl som ett individperspektiv. Det som då blir centralt är vilka kritiska aspekter 

som behöver belysas och vilken funktion begreppen har i för samhället och den enskilde. 

Begreppen kan ej förstås var för sig utan måste sättas i ett gemensamt sammanhang. Ett 

sammanhang som fångar värderingsmässiga såväl som praktiska aspekter och kontextualiserar 

dem på ett varierat sätt så att alla får möjlighet till reflektion utifrån sina tidigare erfarenheter. 

Kort uttryck måste undervisningen syfta till sambandet mellan demokrati, mänskliga 

rättigheter och hur de samverkar ur ett samhälls- såväl som individperspektiv. Baserat på detta 

arbete föreslås att kursmålen och betygskriterierna för samhällskunskap A bör ses över. 

Istället för att ha demokrati som ett enskilt kursmål och mänskliga rättigheter som ett 

betygskriterium borde de ha ett gemensamt kursmål. Kursmålen säger inget om hur 

undervisningen ska bedrivas men uttrycker målen och ger därmed läraren vägledning i sitt 

arbete.  

 

Om skolan, som institution, ska kunna axla sin anförtrodda uppgift krävs att skolan har rätt 

verktyg. Jag gör inte anspråk på att ha pekat ut det fundamentala felet med att skolan ej har 

lyckats med sitt uppdrag. Jag gör heller inte anspråk på att ha falsifierat skolan som 

demokratiprojekt. Detta låter sig knappast göras inom detta arbete. Men jag anser att 

undersökningen har besvarat frågeställningarna på ett övertygande sätt och därmed även 

syftet. Sett som ett demokratiprojekt finns åtskilligt kvar att önska och en reformering av 

styrdokumenten för att implementera ett nytt fokus skulle kunna vara en bit på väg.  
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Bilaga 1 
 

Värderingsfrågor - samhällskunskap 

 
 

Förra året gjorde jag min lärarpraktik här på John Bauergymnasiet. Nu närmar jag mig slutet 

på min utbildning och håller på med mitt examensarbete. Arbetet jag gör handlar om skolans 

undervisning i ämnet samhällskunskap. För att kunna genomföra detta arbete skulle jag vara 

tacksam för Din hjälp. Det är givetvis helt valfritt och alla inlämnade svar är anonyma. Inga 

av de inlämnade svaren kommer att kunna härledas till någon person. Det insamlade 

materialet kommer att behandlas vetenskapligt i en undersökning och resultatet att presenteras 

i mitt examensarbete.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand 

 

Lars Andersson 
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Inledning 
 
Nu börjar du närma dig slutet av kursen samhällskunskap A. Under utbildningen har du fått 

både teoretisk och praktisk undervisning i hur samhället fungerar. I denna övning ska du 

försöka tänka tillbaka på de tidigare momenten och använda dig av vad du har lärt dig. Det 

är viktigt att du svarar ärligt på frågorna och utgår ifrån dig själv. Glöm inte att fundera över 

vad som diskuterats tidigare under kursens gång och använd dig av dina kunskaper i 

samhällskunskap.  

Nedan finns tio påståenden. Under varje påstående finns en femgradig skala. Skalan går från 

”Helt emot” till ”Symptatiserar starkt”. Ringa  in det påstående som passar in bäst på dig. 

Om du inte anser frågan vara viktig ringar du in ”Ingen åsikt”. Känner du att du inte kan 

eller vill svara på frågan lämnar du den helt. 

 

1. Alla former av uttalande som kan uppfattas rasistiska eller kränkande för annan person 

ska förbjudas och vara straffbara.  

 

Helt emot           Emot            Ingen åsikt         Sympatiserar    Sympatiserar starkt 

 

2. En person som misstänks för sexbrott mot barn ska få sin identitet offentligjord och  

publicerad i media. 

 

Helt emot           Emot            Ingen åsikt         Sympatiserar    Sympatiserar starkt 

 

3. Arbetares rättigheter är en viktig del av samhället. För att garantera arbetarnas 

rättigheter gentemot arbetsgivarna måste facket vara starkt.  Det ska vara obligatoriskt 

för alla att vara med i fackförening. 

 

Helt emot           Emot            Ingen åsikt         Sympatiserar    Sympatiserar starkt 

 

4. Det ska vara fritt att bygga moskéer i Sverige. 

 

Helt emot           Emot            Ingen åsikt         Sympatiserar    Sympatiserar starkt 
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5. Personer som sitter i fängelse för brott ska inte få rösta i allmänna val (t.ex. 

riksdagsvalet). 

 

Helt emot           Emot            Ingen åsikt         Sympatiserar    Sympatiserar starkt 

 

6. Det blir rörigt med för många partier i riksdagen. Därför vore det bättre att höja 

spärren till 15 procent.   

 

Helt emot           Emot            Ingen åsikt         Sympatiserar    Sympatiserar starkt 

 

7. Alla etniska grupper ska få starta skolor och utbilda sina barn enligt de egna religiösa 

föreställningarna. 

 

Helt emot           Emot            Ingen åsikt         Sympatiserar    Sympatiserar starkt 

 

8. En person som tar en annan människas liv har förbrukat sin rätt att leva. Dödsstraffet 

måste återinföras.  

 

Helt emot           Emot            Ingen åsikt         Sympatiserar    Sympatiserar starkt 

 

9.  En del kommuner tar emot väldigt mycket invandrare vilket leder till segregering och 

försämrad ekonomi för vissa kommuner. För att undvika detta måste nyanlända 

invandrare flytta till orter som bestäms av myndigheter. 

 

Helt emot           Emot            Ingen åsikt         Sympatiserar    Sympatiserar starkt 

 

10. Alla ska ha rätt att inneha offentlig tjänst t.ex. vara politiker i riksdagen oavsett vilken 

bakgrund de har. 

 

Helt emot           Emot            Ingen åsikt         Sympatiserar    Sympatiserar starkt 
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11. Är det något du tycker berör dig extra mycket? Använd då denna plats för att skriva 

allmänna tankar om denna undersökning. T.ex. ett tillägg om någon fråga eller ett 

förtydligande av dina tankar.  
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Bilaga 2 
 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna  
 
Antagen den 10 december 1948 av FN:s generalförsamling  
 
Artikel 1  
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och 
samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.  
 
Artikel 2  
 
Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av 
något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller 
socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad må vidare göras på  
grund av den politiska, juridiska eller internationella ställning, som intages av det land eller område, 
till vilket en person hör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är 
icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.  
 
Artikel 3  
 
Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.  
 
Artikel 4  
 
Ingen må hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former är förbjudna.  
 
Artikel 5  
 
Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.  
 
Artikel 6  
 
Envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening.  
 
Artikel 7  
 
Alla är lika inför lagen och är utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida. Alla är 
berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna förklaring och mot varje 
framkallande av sådan åtskillnad.  
 
Artikel 8  
 
Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar, som kränker de 
grundläggande rättigheter, vilka tillkommer honom genom lag eller författning.  
 
Artikel 9  
 
Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.  
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Artikel 10  
 
Envar är under full likställdhet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och 
opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse 
mot honom för brott.  
 
Artikel 11  
 
1. Var och en  som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess 
hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för  
sitt försvar nödiga garantier.  
 
2. Ingen må dömas för handling eller underlåtenhet, som vid tidpunkten för  
dess begående icke var straffbar enligt inhemsk eller internationell rätt. Ej heller må högre straff 
utmätas än vad som var tillämpligt vid tidpunkten för den straffbara gärningens begående.  
 
Artikel 12  
 
Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej 
heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller 
angrepp.  
 
Artikel 13  
 
1.Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin vistelseort. 

  
2. Envar har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget, och att återvända till sitt eget land.  
 
Artikel 14  
 
1.Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.  

 
2. Denna rätt må icke åberopas vid laga åtgärder, reellt grundade på ickepolitiska  
brott eller på handlingar, som strider mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.  
 
Artikel 15  
 
1. Envar har rätt till en nationalitet.  
 
2. Ingen må godtyckligt berövas sin nationalitet eller förmenas rätten att ändra nationalitet.  
 
Artikel 16  
 
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning på grund av sin ras, nationalitet 
eller religion ingå äktenskap och bilda familj. De äger lika rättigheter vid giftermål, under äktenskap 
och vid äktenskaps upplösning. 
  
2. Äktenskap må ingås endast med de blivande makarnas fria och fullständiga samtycke.  
 
3. Familjen är den naturliga och grundläggande  enheten i samhället och äger rätt till skydd från 
samhället och staten.  
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Artikel 17  
 
1. Envar har rätt att äga egendom såväl ensam som i förening med andra.  
 
2. Ingen må godtyckligt berövas sin egendom.  
 
Artikel 18  
 
Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta 
religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva  
sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa 
sedvänjor.  
 
Artikel 19  
 
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan 
ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje 
slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.  
 
Artikel 20  
 
1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.  
 
2. Ingen må tvingas att tillhöra en sammanslutning.  
 
Artikel 21  
 
1. Envar har rätt att ta del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda  
ombud.  
 
2. Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.  
 
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja skall uttryckas i 
periodiska och verkliga val, vilka skall äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt  
samt hemlig röstning eller likvärdigafria röstningsförfaranden.  
 
Artikel 22  
 
Envar äger i sin egenskap av samhällsmedlem rätt till social trygghet och är berättigad till att de 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som är oundgängliga för hans värdighet och  
för en fri utveckling av hans personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt 
samarbete med hänsyn tagen till varje stats organisation och resurser.  
 
Artikel 23  
 
1. Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande 
arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet.  
 
2. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete.  
 
3. Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som tillförsäkrar honom 
själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som, där så är nödvändigt, kompletteras  
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med andra medel för socialt skydd. 
  
4. Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen.  
 
Artikel 24  
 
Envar har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och regelbunden 
semester med bibehållen lön.  
 
Artikel 25  
 
1. Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans  
familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga 
sociala förmåner, vidare rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes död, 
ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter, över vilka han icke kunnat råda.  
 
2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn, vare sig födda inom 
eller utom äktenskap, skall åtnjuta samma sociala skydd.  
 
Artikel 26  
 
1. Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de 
elementära och grundläggande stadierna. Den elementära undervisningen skall vara obligatorisk.  
Yrkesundervisning och teknisk undervisning skall vara allmänt tillgänglig. Den högre undervisningen  
skall stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet.  
 
2. Undervisningen ska syfta till personlighetens fulla utveckling och till att stärka respekten för 
människans grundläggande fri-och rättigheter. Undervisningen skall främja förståelse, tolerans och 
vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt befordra Förenta  
Nationernas verksamhet för fredens bevarande.  
 
3. Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras 
föräldrar.  
 
Artikel 27  
 
1. Envar har rätt att fritt ta del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten samt att bli delaktig av  
vetenskapens framsteg och dess förmåner.  
 
2. Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen, som härrör från varje 
vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt verk, till vilket han är upphovsman.  
 
Artikel 28  
 
Envar har rätt till en social och internationell ordning, i vilken de frioch rättigheter, som uttalas i 
denna förklaring, till fullo kan förverkligas.  
 
Artikel 29  
 
1. Envar har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans personlighet 
ensamt är möjlig.  
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2. Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar, som  
blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och 
rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral, allmän 
ordning och allmän välfärd.  
 
3. Dessa fri- och rättigheter må i intet fall utövas i strid med Förenta Nationernas ändamål och 
grundsatser.  
 
Artikel 30  
 
Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att 
ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade 
fri- och rättigheter. 
 
 
 

 


