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Abstract: 
Demokratiuppdraget är ett av skolans i huvudsak viktigaste uppdrag, vilket innebär att skolan 

ska fostra eleverna till demokratiska medborgare med grundläggande demokratiska 

värderingar. Skolinspektionens granskningsrapporter visar att flertalet skolor brister i sitt 

demokratiuppdrag, och då främst skolor belägna i områden med låg socioekonomisk status. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare, verksamma på skolor med skilda 

socioekonomisk status, tänker om och beskriver att de arbetar med skolans demokratiska 

uppdrag. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa, halvstrukturerade gruppintervjuer 

med lärare verksamma på två skolor belägna i skilda socioekonomiska områden. Intervjuerna 

var utformade för att få ut faktisk information, lärarnas tolkningar, uppfattningar och 

berättelser. Det transkriberade materialet analyserades med hjälp av meningskoncentrering i 

syfte att jämföra lärares tankar och arbetssätt i deras demokratiska uppdrag. Resultatet visar 

att skolor belägna i skilda socioekonomiska områden har olika förutsättningar till att arbeta 

med skolans demokratiska uppdrag, vilket stämmer överens med tidigare forskning som 

menar att föräldrars utbildning och etisk tillhörighet är två betydelsefulla variabler som 

påverkar utgången i elevernas möjlighet att tillgodose sig kunskaper om demokratiska 

processer samt demokratiska värderingar. Detta kan i framtiden hota det demokratiska 

samhälle som vi lever i, då alla elever inte ges samma möjlighet att utvecklas till 

demokratiska samhällsmedborgare. 

 
 
 
 

Nyckelord: Skolans demokratiuppdrag, socioekonomisk status, demokratibyggande 

undervisning 
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1. Inledning 
Den svenska skolan brukar beskrivas genom två huvuduppdrag vilka brukar benämnas som 

kunskapsuppdraget och fostransuppdraget, även kallat demokratiuppdraget. Utifrån svenska 

skolans läroplan ser jag som blivande lärare att demokratiuppdraget är grundläggande och 

därför ständigt bör vara levande i skolverksamheten. Skolan ska se till att eleverna förbereds 

så de kan bemöta arbetsmarknadens krav, samtidigt som eleverna ska ges möjlighet att 

utforma den värdegrund som krävs för ett deltagande i demokratin (Skolverket, 2011, s.13). 

De två uppdragen förväntas i undervisningen sammanfogas och bilda en helhet, vilket 

forskning inte anser är fallet idag (Biesta, 2003). I diskussionen om skolans båda uppdrag har 

fokus oftast hamnat på resultat kring kunskapsuppdraget, vilket lett till att 

demokratiuppdraget har hamnat i skymundan (Lindgren 2002, Gerrevall 2003).  

 

Enligt Skolinspektionen (2012) innebär demokratiuppdraget att skolan skall utveckla 

elevernas demokratiska kompetens: 

  

Medborgerlig (demokratisk) kompetens avser den teoretiska kunskap, de 

grundläggande demokratiska värderingar och praktiska färdigheter som 

medborgare behöver för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle. 

Exempel på sådana medborgerliga förmågor är tolerans och respekt för alla 

människors lika värde, att kunna framföra argument, lyssna till andra, känna 

solidaritet och tillit samt tänka kritiskt och självständigt (Skolinspektionen, 

2012). 

 

Som lärare verksam i den svenska skolan ingår det att fostra eleverna till demokratiska 

medborgare med grundläggande värden och främja deras lärande så de är väl förberedda att 

leva och verka i vårt samhälle. I Lgr11 (Skolverket, 2011, s.12) under rubriken ”skolans 

övergripande mål och riktlinjer” framgår det att skolans demokratiuppdrag är ett av lärarens 

centrala uppdrag. Skolverket menar att det inte räcker att undervisningen endast förmedlar 

kunskap om demokratiska värderingar, utan undervisningen måste bedrivas i demokratiska 

arbetsformer där eleverna aktivt ges möjlighet att praktisera demokrati för att förberedas till 

att aktivt delta i samhällslivet (Skolverket, 2011, s.8).  

 

På Skolinspektionens hemsida finner jag utlåtanden och beslut gällande hur skolor uppfyller 

sitt demokratiska uppdrag. Det finns både skolor som uppnått och skolor som inte uppnått det 

demokratiska uppdraget. Enligt Skolinspektionens utlåtanden och beslut visar resultaten att 

flertalet skolor som inte uppnått sitt demokratiska uppdrag var skolor belägna i områden med 

låg socioekonomisk status (Skolinspektionen, 2016). I Juni 2012, delgavs två skolor beslut 

från Skolinspektionens genomförda kvalitetsgranskningar. Skolorna är belägna i samma, för 

mig närliggande kommun men har skilda socioekonomisk status. Den skola som har låg 

socioekonomisk status fick kritik för hur de hanterat det demokratiska uppdraget. Den andra 

skolan, som har hög socioekonomisk status, fick ingen kritik utan ansågs uppfylla skolans 

demokratiska uppdrag. Jag finner det intressant att få göra en jämförelsestudie på dessa två 

skolor för att få veta hur lärare tänker och arbetar gällande skolans demokratiuppdrag?  Skiljer 

det sig i hur lärarna tänker runt och hanterar skolans demokratiuppdrag. 
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2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att urskilja hur lärare verksamma i åren F-3, i två skolor belägna i 

olika socioekonomiska områden, uppfattar skolans demokratiska uppdrag inom ramen för sin 

SO-undervisning. 

 

2.1 Frågeställning 

 Hur tolkar lärarna begreppet ”skolans demokratiska uppdrag”? 

 Hur beskriver lärarna arbetet med demokratiuppdraget i planering, genomförande och 

utvärdering av SO-undervisningen? 

 Vilka förutsättningar uppfattar lärarna att de har för att kunna bedriva en 

demokratibyggande undervisning? 

Utifrån svaren på dessa tre frågeställningar avser jag att redogöra för eventuella skillnader 

mellan skolorna och diskutera dessa i ljuset av skilda socioekonomiska upptagningsområden. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt redogör jag för den teoretiska utgångspunkten vilken är vald utifrån studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

3.1 Ett pragmatiskt perspektiv 

Ordet demokrati betyder folkmakt eller folkstyre. Den moderna politiska demokratin har en 

del kännetecken såsom friheter, rättigheter, rättssäkerhet och maktdelning, som enligt 

Nationalencyklopedin (2016) är en nödvändig förutsättning om folkmakten ska ha någon 

effekt. John Dewey menar att demokrati är något mycket mer omfattande än att bara styra och 

fatta politiska beslut genom rösträtt. Han menar att demokrati är ett uttryck för ett samhälle 

präglat av ömsesidig kommunikation (Englund, 2007, s.24). Deweys koppling mellan 

demokrati och utbildning grundar han på sin uppfattning att folket i ett land där demokrati 

råder, måste ha utbildning så att valet av ledare grundar sig i kunskap. Varje handling leder 

till en erfarenhet och eftersom teori och praktik förutsätter varandra, blir det omöjligt att 

separera på teori och praktik när det gäller inlärningssammanhang menar Dewey (Wahlström, 

2007, s.75). Dewey använder sig konsekvent av erfarenhetsbegreppet för att hantera livets 

frågor, oavsett om det handlar om kunskap, konst eller moral. I hans mening är, att erfara, 

detsamma som ett förhållningssätt (Englund, 2007, s.26). Deweys verk Demokrati och 

utbildning (1999), ses idag som en lärobok som på djupet analyserar förhållandet mellan 

demokrati och utbildning. Den påvisar undervisningens och lärandets kommunikativa 

potential när det gäller att utveckla och stärka demokratin som livsform (Englund, 2007, s.24). 

Att förstå demokrati ur ett pragmatiskt perspektiv görs genom att förstå demokrati som något 

man lever genom, med det menas att demokrati blir vad vi gör det till (Englund,2007, s.9). 

Erfarenhet måste förstås från två olika sidor, en aktiv sida som utgörs av att handla och en 

passiv som utgörs av att genomleva. Handlingen skapar en situation som människan utsätter 

sig för. Sambandet mellan hur vi handla och vad vi erfar blir avgörande för erfarenhetens 

innehåll (Wahlström, 2007, s.57).  
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4. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer jag lyfta demokratiuppdraget så som det skrivs fram i skolans 

styrdokument. Först tas skollagens förordningar upp gällande syftet med samt hur 

undervisningen i enlighet med skollagen ska utformas. Efter skollagen kommer en 

sammanfattning av hur Skolverket uppmärksammar skolans demokratiska uppdrag i Lgr11. 

Till sammanfattningen har jag tittat närmare på läroplanens två första kapitel samt kursplanen 

för samhällskunskapsämnet årskurs 1-3. Till sist lyfter jag fram betydelsen av 

socioekonomisk segregation i svensk skola. 

 

4.1 Skolans styrdokument 

Skollagen (2010:800) samt Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, är de styrdokument som skolväsendet ska följa. I dessa styrdokument 

lyfts demokratiuppdraget i skolan fram som ett vanligt förekommande begrepp. 

 

4.1.1 Skollagen 

Skollagen (2010:800) uttrycker att en del av undervisningens syfte är att förmedla 

demokratiska värderingar till eleverna. I skollagen (2010:800) skrivs syftet med 

undervisningen så här: 

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på 

(Skollagen 2010, kap 1, paragraf 4). 

 

Vidare i skollagen (2010:800) framförs bestämmelser hur undervisningen ska utformas, vilket 

uttrycks så här: 

 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

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

jämställdhet samt solidaritet mellan människor (Skollagen 2010, kap 1, 

paragraf 5). 

 

Samtliga personer verksamma inom skolväsendet har en skyldighet att aktivt motverka 

kränkande behandlingar, samt att aktivt verka för alla människors lika värde (Skollagen 2010, 

kap 1, paragraf 5). 

 

4.1.2 Skolans läroplan, Lgr11  

Lgr11 inleds med orden ”Skolväsendet vilar på demokratins grund” och beskriver sedan 

vidare att skolväsendets utbildning ”syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden”. Utbildningen skall även ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på” (Skolverket, 2011, s.7). Fortsättningsvis tar läroplanen upp att skolan ska främja eleverna 
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till aktiva, kompetenta och ansvarstagande medborgare, samt förbereda eleverna med 

grundläggande värden så att de kan leva och verka i samhället (Skolverket, 2011, s.9).  

 

I avsnittet Saklighet och allsidighet fortsätter Skolverket (2011, s.8) i demokratisk anda med  

”skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram”. Skolan ska 

alltså framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge eleverna möjlighet till 

dem. Efter avslutad skolgång är målet att varje elev ska kunna ”göra och uttrycka medvetna 

etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter” (Skolverket, 2011, s.12).  

 

För att uppfylla skolans demokratiuppdrag måste alla som verkar i skolan ”bidra till att skolan 

präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka diskriminering och kränkande 

behandling av individer eller grupper, och visa respekt för den enskilda individen och i det 

vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt”(Skolverket, 2011, s.12). 

Läraren ska utgå från att eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sitt arbete i skolan 

och ska därför ge eleverna ett reellt inflytande och utrymme i undervisningen (Skolverket, 

2011, s.15).  

 

Skolans rektor har alltid det övergripande ansvaret för att verksamheten i sin helhet svarar upp 

mot skolans samtliga mål, som bland annat avser att ”skolans arbetsformer utvecklas så att 

aktivt elevinflytande gynnas” (Skolverket, 2011, s.18). Ett av skolan mål är att varje elev har 

getts möjlighet att få lärdom i kunskaper som rör demokratins principer och ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Läraren ska tillsammans med eleverna 

planera och utvärdera undervisningen så att eleverna förbereds för delaktighet och medansvar 

för vårt demokratiska samhälle (Skolverket, 2011, s.8). 

 

4.1.3 Samhällskunskap 

Uppdraget att fostra demokratiska medborgare ska förvisso genomsyra hela skolan och alla 

skolans ämnen. So-undervisningen i de lägre åldrarna, 1-3, delas sällan upp i de fyra 

huvudämnena som so innehåller, utan de integrerar i varandra. Dock anses 

samhällskunskapsämnet  ha störst betydelse när det gäller att införa det demokratiska 

uppdraget i undervisningen (Långström & Virta, 2011, s.33).  Samhällskunskapsämnet har i 

uppgift att socialisera barn och unga, ge dem kunskaper och färdigheter som demokratiska 

medborgare behöver. Ämnet har även i uppdrag att utveckla elevernas kritiska 

förhållningssätt och utmana eleverna att själva resonera, värdera och ta ställning i frågor runt 

dem själva i samhället (Långström & Virta, 2011, s.18). I Lgr11 framhävs syftet i 

samhällskunskap så här: 

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika 

perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra 

människors levnadsvillkor och betydelse av jämställdhet (Skolverket, 2011, 

s.199). 

 

Samhällskunskapsämnets betydelse för demokratiuppdraget beskrivs vidare under syftet: 
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Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de 

mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den 

ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att 

reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle 

(Skolverket, 2011, s.199). 

 

Sammanfattningsvis är ovan skrivet citat även formulerat i en av förmågorna för 

samhällskunskapsämnet. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

”reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 

beslutsprocesser” (Skolverket, 2011, s.200). Det är lärarnas kunskaper om och förståelse av 

demokrati liksom deras demokratiuppfattningar som ligger till grund för hur eleverna kommer 

att förstå begreppet demokrati. Undervisningen blir sannolikt olika om läraren ser demokrati 

som idé eller verklighet eller om läraren ser demokrati som deltagardemokrati eller som ett 

styrelseskick och sätter likhetstecken mellan demokrati och den svenska valdemokratiska 

modellen. Undervisningen får givetvis också olika utfall om demokrati ses som beslutsform 

eller livsform (Oscarsson, 2005, s.67).  

 

4.2 Den socioekonomiska segregationens påverkan  

Skolverket (2009, s.93), lyfter segregationen, det vill säga åtskiljandet mellan 

befolkningsgrupper, som en betydelsefull faktor när det gäller vad som påverkar 

grundskolornas resultat negativt. Enligt Skolverket så ökar segregationen i olika sammanhang 

i Sverige. Den socioekonomiska segregationen innebär att skiljelinjen går mellan elever vars 

föräldrar tillhör olika social-, yrkes- eller inkomstgrupper (Skolverket, 2009, s.93). 

Bostadssegregation innebär en skillnad, oftast ofrivillig, i hushåll med olika egenskaper 

(ålder, utbildning, etnisk bakgrund m.m.) som bor geografiskt åtskilda från varandra och då 

vanligen med olika fysiska och sociala statusar. Som en följd av den ekonomiska krisen under 

1990-talet ökade bostadssegregationen och elever med likartade social och utbildningsmässig 

bakgrund samlades på samma skolor. Detta gällde framförallt i storstäderna Stockholm, 

Malmö och Göteborg (Skolverket, 2009, s.93). När det så kallade fria skolvalet infördes 1992 

fanns förhoppningar om att effekten av den socioekonomiska- och bostadssegregationen 

kunde brytas, men i realiteten har skillnaderna mellan skolorna ökat och den socioekonomiska 

segregationens negativa effekter påvisas nu även i de mindre kommunerna (Skolverket, 2009, 

s.94). I min studie kommer jag använda mig av två skolor belägna i områden med skilda 

socioekonomiska förutsättningar. Skolan med hög socioekonomisk status ligger i ett område 

med få utomlandsfödda samt med invånare med hög utbildningsnivå. Skolan med låg 

socioekonomisk status ligger placerad i ett område med en större andel utomlandsfödda samt 

med invånare med en låg utbildningsnivå och det är dessa referenser jag i min studie förhåller 

mig till.  
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom området för denna studies syfte. Studien 

inkluderar vetenskapligt skrivna avhandlingar, artiklar, rapporter samt litteratur av 

författare med forskarbakgrund. 

 

5.1 Lära om demokrati genom demokrati för demokrati 

Biesta (2006, s.112) förklarar att det vanligaste sättet att förstå relationen mellan demokrati 

och utbildning är att ”utbildning ges rollen att förbereda barn för deras framtida deltagande 

i det demokratiska livet”. Rollen blir då trefaldig (1) undervisa demokrati och 

demokratiska processer, (2) underlätta tillägnandet av demokratiska färdigheter såsom 

rådslag, kollektivt beslutsfattande och hantering av olikheter, samt att (3) stödja 

tillägnandet av en positiv inställning till demokrati. Sammantaget utgör allt en förberedelse 

för nästa generations medborgare. Vidare menar Biesta (2006, s.113) att elever lär sig inte 

bara om det som de undervisas i, utan de lär sig också, både starkare och ofta mer, från de 

situationer de är inbegripna i. Utifrån detta hävdar Biesta (2006, s.113) att det bästa sättet 

att utbilda för demokrati är genom demokrati, det vill säga genom demokratiska 

utbildningsformer. Oscarsson (2005, s.68) poängterar att läraren i sin 

demokratiundervisning måste vara medveten om att det finns olika sätt att uppfatta 

begreppet demokrati på, vilket leder till att  lärarens syn på innebörden av 

demokratibegreppet påverkar hens demokratiundervisning. Vidare menar Oscarsson (2005, 

s.68) att all undervisning kan genomföras så att eleven ges goda förutsättningar till att 

förstå och lära sig om demokratins innebörd. Ett sätt att främja demokratilärandet är när 

eleven undervisas om demokratins innebörd sett utifrån olika synsätt. Englund, professor i 

pedagogik (1999, s. 18) menar att den svenska skolan under en lång tid har haft som mål 

att undervisa i demokrati genom demokratiska arbetsmetoder.  

 

5.2 Demokratisk kompetens 

Enligt skolans styrdokument ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

handla demokratiskt. Begreppet demokratisk kompetens används som ett sammanfattande 

begrepp för detta kunnande (Gerrevall, 2003, s.41). Begreppet demokratisk kompetens 

inrymmer två kvaliteter, demokratisk och kompetens. Innebörden i dessa två begrepp 

kommer vi aldrig att bli helt överens om, eftersom olika traditioner och synsätt leder till 

olika tolkningar av begreppen (Gerrevall, 2003, s.47). Ekman (2007, s.15) skriver i sin 

avhandling att elever som lär genom demokratiska arbetsformer utvecklar demokratisk 

kompetens. Hon förklarar vidare att demokratisk kompetens är en förutsättning för delta 

aktivt och fungera likt en demokratisk samhällsmedborgare. Oscarsson (2005, s.21) 

sammanfattar innebörden av demokratisk kompetens i fyra punkter. Dessa punkter består 

av: 

 

 Kunskapsdimensionen vilken innehåller, elevernas kunskaper om demokrati och 

den politiska processen, samt elevernas förståelse av demokratiska principer. 

 Attityddimensionen vilken innebär, elevernas attityder i värdegrundsfrågor samt 

elevernas attityder till demokratiska fri- och rättigheter. 
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 Deltagar- och engagemangsdimensionen som innehåller, elevers inflytande och 

deltagande i skolan, elevernas intresse för politik och möjligheter att träna 

deltagardemokrati, samt elevernas aktiva potentiella deltagande i samhället. 

 Samtalsdemokratiska dimensionen vilken innebär, elevernas kommunikativa 

förmåga, samtalsdemokratiska färdigheter och elevernas klassrumsklimat. 

 

Person (2010, s.34) menar att vi inte kan förutspå hur de demokratiska förutsättningarna 

ser ut för kommande medborgare i vårt samhälle, men att vi i alla fall vet att uppväxten och 

utbildningen av barn och unga i dag kommer att påverka demokratin i framtidens samhälle. 

För de flesta barn är förskolan och skolan bryggan från det sociala livet i familjen till det 

sociala livet i samhället. Samanci (2010, s.33) poängterar att viktigast av allt, när det gäller 

elevernas möjlighet att utveckla demokratisk kompetens är lärarens ledarskap. Läraren är 

en demokratisk förebild som bör framstå som en god och aktiv demokratisk medborgare, 

en förebild vilken ska stå för samhällets demokratiska värderingar och lagar. Även Zackari 

och Modigh (2000) skriver i sitt arbete att lärare spelar en stor roll för elevernas utveckling 

av demokratisk kompetens. 

 

5.3 Demokratiska arbetsmetoder 

Grundskolan har en avgörande roll i barns utveckling av demokratisk kompetens. I 

demokratisk kompetens ingår en god demokratisk attityd och kunskap som två viktiga 

delar vilka påverkar hur eleverna i framtiden kan leva och fungera i ett demokratiskt 

samhälle (Samanci, 2010, s.30). Lärarens planering och genomförande av undervisningen 

har stor betydelse för arbetsklimatet och relationerna i klassen. Arbetsklimatet och 

relationerna symboliserar den existerande demokratiska sammanhållningen mellan 

eleverna, vilket är betydelsefullt för deras demokratiska kompetensutveckling (Zackari & 

Modigh, 2000). 

 

5.3.1 Deltagardemokrati i skolan 

Utifrån Demokratiutredningens (SOU 2000:1, s.22) beskrivning av deltagardemokrati ses 

människan som en social varelse vilken behöver leva i gemenskap med andra för att kunna 

utveckla sin potential. En gemenskap som förespråkar jämlikhet där möjlighet till reellt 

deltagande och möjlighet till att påverka finns, vilket föder det engagemang som är centralt 

för en fungerande demokrati. Oscarsson (2005, s.16) menar att deltagardemokrati är den 

demokratiteori som skolans styrdokument lägger störts vikt vid. Han lyfter fram vikten av 

elevinflytande i undervisningen, till exempel genom att vad som ska läras och hur detta ska 

gå till. Vidare skriver Oscarsson (2005, s.16) att elevernas aktiva demokratiska deltagande 

ska uppmuntras genom att de ska ges möjlighet att träna på att argumentera, skriva 

insändare, diskutera viktiga samhällsfrågor samt få undervisning som är kopplad till 

samhället och livet utanför skolan. Samanci (2010, s.32) skriver att en demokratisk 

arbetsmetod kan vara att läraren ger eleverna valmöjligheten att själva besluta om vad och 

hur de ska arbeta under lektionen. Läraren ska vara öppen för elevernas förslag om 

undervisningsinnehåll och arbetsmetoder, vilket även Almgren (2007) tar upp i sin 

avhandling. Almgren (2007, s.18) skriver att skolan ska skapa förutsättningar för eleven att 

delta i de demokratiska processerna, vilket innebär att skolan ska vara en demokratisk 
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miljö där eleverna ska ges möjlighet att vara delaktiga. Detta menar Almgren (2007, s.18) 

är viktigt eftersom skolan kan vara elevens första möte med demokrati. En annan 

demokratisk metod som Samanci (2010, s.32) beskriver är att läraren tillsammans med 

eleverna sätter upp ordningsregler i klassrummet, vilket kan relateras till hur ett 

demokratiskt samhälle fungerar med gemensamma regler. Pedagogiska demokratiska 

rollspel är enligt Samanci (2010, s32) en metod som kan ha stor påverkan på elevernas 

demokratiska förståelse, attityd och kunskap. Demokratibegreppet kan vara svårt att förstå 

för eleverna, när det är taget ur sin kontext. Därför kan det underlätta förståelsen för 

demokratibegreppet om det praktiseras i exempelvis rollspel (Samanci, 2010, s.32).  

 

5.3.2 Deliberativ demokrati i skolan 

Med deliberativ demokrati, från engelskans deliberative, som betyder övervägande eller 

överlägga, menar Oscarsson (2005, s.17) att vikten ligger i argumentationens och samtalets 

betydelse. I detta samtal är det de rationella argumentens styrka som är avgörande för 

utfallet och inte makt, social position, utbildning eller majoritetsprincipen. Detta är något 

som samstämmer med flera förespråkare av deliberativ demokrati (Englund, 2007, s.153; 

Andersson, 2012, s.29).  Enligt Englund (2007, s.154) är utbildningssystemet, skolan, den 

viktigaste institutionen när det gäller att utveckla ett deliberativt förhållningssätt. Det 

centrala i det deliberativa tankesättet menar Englund är det deliberativa samtalets centrala 

plats i skolans demokratiska värdegrund. Englund (2007, s.155) tydliggör innebörden i det 

deliberativa samtalet genom fem punkter. Den första punkten innebär att skilda synsätt ska 

ställas mot varandra och att det är viktigt att ge utrymme för olika argument. Punkt två 

belyser respekt och tolerans gentemot andras argument och åsikter. Här är lyssnandet 

centralt. I tredje punkten behandlas strävan av att hitta överenskommelser, eller om 

oenighet finns, försöka hitta en temporär överenskommelse. Punkt fyra uppmuntrar till att 

ifrågasätta traditionella uppfattningar och auktoriteter. Sista punkten handlar om att eleven 

själv ska ta ansvar att tillämpa de ovanstående punkterna utan en lärares närvaro. Dessa 

fem punkter lyfter Englund som de centrala i det deliberativa samtalet, vilket i sin tur är en 

viktig aspekt av den deliberativa demokratin. Englund (2007, s.157) anser att det 

deliberativa samtalet har en central roll för att stärka och utveckla demokratisk kompetens, 

men det betyder inte att all skolverksamhet alltid ska bestå av deliberativa samtal, utan det 

är något som läraren tillsammans med eleverna bestämmer. Samtalen kan ses som 

komplement och utmaning till den traditionella undervisningen.  

 

5.4 Demokratiuppdraget är ett värdegrundsarbete 

Joakim Lindgren (2002, s.42) menar i sin artikel ”Värdelöst” värdegrundsarbete?- 

demokratifostran i svenska skolor att demokratiuppdraget ska ses som det övergripande värdet 

i skolans värdegrund. Lindgren (2002, s.42) skriver om osäkerheten som lärare utrycker 

gällande hur de i praktiken ska arbeta med värdegrunden, vilket har lett till att stöd och 

kompetensutveckling inom området har efterfrågats av lärarna. Vidare i artikel beskrivs att 

arbetet med värdegrunden och demokratiuppdraget ofta skett vid sidan av den formella 

undervisningen. Detta har i sin tur lett till att värdegrundsarbetet oftast använts som en metod 

för konflikthantering snarare än undervisning om de grundläggande värderingar som 

värdegrundsarbete och demokratiuppdraget bygger på enligt Lindgren (2002, s.42), vilket 
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även Skolinspektionen (2012:9, s.7) sett i sin granskning. Lindgren (2002) menar att 

värdegrundsarbetet kommer i skymundan på grund av konkurrenskraften som finns mellan 

skolor som är resultatfokuserade. Det betyder att om skolan i hög grad styrs av 

organisationsprinciper som makt, konkurrens och kontroll samtidigt som de nonchalerar det 

meningsbärande innehållet i värdegrundens innehåll, riskerar värdegrunden att bli ”värdelös”. 

 

5.5 Skolans förutsättningar påverkar 

Skolan har det huvudsakliga ansvaret att bilda framtidens medborgare. Forskningen visar att 

unga även påverkas från andra håll som till exempel hemmet, fritidsmiljöer, vänner och andra 

sociala medier, ändock kvarstår skolan som den absolut viktigaste, socialiserande 

demokratiinstitutionen, både ur samhällsperspektiv samt ur individperspektiv (Ekman, 2007, 

s.13). Almgren (2006) har genom analyser av 6000 elevers testresultat ifrån ett test om 

demokrati och samhälle kommit fram till att elever med högutbildade föräldrar klarar testet 

bättre än elever med lågutbildade föräldrar. Det skiljer sig även i kunskaper om demokrati 

mellan elever med skilda sociala förutsättningar. Testet påvisar att elever i skilda skolor inte 

har samma förutsättningar och att de individuella skillnader som finns i de grundkunskaper 

som eleverna besitter är väsentliga. Almgren (2006, s.208) påpekar att det faktum att skolor 

har olika förutsättningar som påverkar elevernas kunskaper ”…innebär ett allvarligt hot mot 

skolans likvärdighetsmål och mot den politiska jämlikheten i den framtida demokratin”.  

Att det skiljer sig mellan skolornas förutsättningar att utveckla elevers demokratiska 

kompetens blir ett problem eftersom att det är i skolan som de unga i störst utsträckning 

utsätts av olika demokratiska värderingar och normer, som de i sin tur tar efter och för vidare 

till kommande generation (Ekman & Pilo, 2012, s.16).  
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6. Metod 

Genom denna studie önskar jag få ökad förståelse av hur lärare beskriver och arbetar med 

skolans demokratiuppdrag. I metodavsnittet redovisas val av metod, urval av skola samt 

intervjupersoner, hur jag gått tillväga samt hur jag valt att analysera den insamlade 

datamängden. I slutet av detta avsnitt presenteras en metoddiskussion samt etiska aspekter 

som varit relevanta för studiens genomförande. 

 

6.1 Kvalitativ gruppintervju 

Denna studie är genomförd som en kvalitativ, halvstrukturerad gruppintervju. Mitt metodval 

grundar sig i Kvale och Brinkmanns resonemang om att kvalitativa metoder fokuserar på: 

 

Kulturella, vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, 

vetande, handlande och sätt att uppfatta sig som personer – i kontrast till 

”teknifierade” sätt att studera människolivet (Kvale & Brinkmann, 2009, s.28). 

 

En kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. Till denna studie har jag 

genomfört två halvstrukturerade gruppintervjuer, vilket är en blandning mellan ett öppet 

samtal och ett strängt följt frågeformulär. I en halvstrukturerad intervju används en 

intervjuguide som består av teman, som intervjusamtalen handlar om, men även förslag på 

frågor som kan ställas under intervjun. Frågorna behöver inte ställas i den ordningen eller 

exakt så som de har formulerats i intervjuguiden. På detta sätt blir intervjusamtalet mer 

spontant (Kvale & Brinkmann, 2009, s.43). Under båda mina gruppintervjuer använde jag en 

intervjuguide med frågor indelade i tre teman, se bilaga 2. Dessa tre teman är kopplade till 

mina tre frågeställningar, lärarnas tolkning av begreppet skolans demokratiska uppdrag, 

lärarnas beskrivningar av sina demokratiska arbetsmetoder samt lärarnas uppfattningar av 

skolans förutsättningar för att bedriva en demokratibyggande undervisning. Efter hand som ett 

tema behandlats kunde jag stryka det och på så vis fortsatte intervjuerna tills alla tre teman var 

färdigbehandlade. För att underlätta i resultatdiskussionen har jag även där använt mig av 

temaindelningen. Anledning till valet av gruppintervju grundar sig i Kvale & Brinkmann 

(2009, s.166), vilka skriver att gruppintervjuer som datainsamlingsmetod är en framgångsrik 

metod för att få fram en rik samling synpunkter. Dessutom ses gruppintervju vara en 

demokratisk form av datainsamling, alltså deltagarna får dels göra sin röst hörd samtidigt som 

de får lyssna vad andra har för tankar kring ämnet, vilket kan leda till mer utvecklade svar 

(Larsen, 2009, s.85). 

 

6.2 Urval 

Skolorna valdes ut efter att jag studerat flera utlåtanden och beslut från Skolinspektionen 

angående huruvida skolor uppnådde kraven för det demokratiska uppdraget. De skolor som 

strategiskt valdes ut ligger i områden som skiljer sig åt i socioekonomisk status. Detta val 

gjordes eftersom undersökningen går ut på att se hur lärare, som är verksamma i skilda 

områden, tänker och arbetar med skolans demokratiska uppdrag.  

Skola L har låg socioekonomisk status och uppfyllde inte Skolinspektionens krav gällande 

arbetet med skolans demokratiuppdrag. De tre intervjuade lärarna från skola L undervisar i 

årskurserna 1, 2 och 3. Skola H har hög socioekonomisk status och uppfyllde 
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Skolinspektionens krav gällande arbetet med skolans demokratiuppdrag. De två lärarna som 

deltog i intervjuerna från skola H undervisar i årskurserna 2 och 3.  

 

Mitt val av två gruppintervjuer grundar jag i studiens syfte, att urskilja skillnader i hur 

demokrati kan ta form i olika socioekonomiska kontexter. Färre intervjuer ger mer tid till 

förarbete, längre intervjutillfällen samt en mer grundligare analys av intervjuerna. Att valet 

föll på gruppintervjuer och inte enskilda intervjuer, beror på flera olika anledningar. En 

anledning är att jag ser en vinst i att få höra flera lärares åsikter samtidigt som de kompletterar 

varandra och på så sätt själva bidrar till mer utvecklade och uttömmande svar. En annan 

anledning till att valet föll på gruppintervjuer istället för enskilda intervjuer, var för att 

invagga lärarna i en känsla av trygghet när de skulle samtala kring begreppet, skolans 

demokratiska uppdrag, vilket ofta anses som stort och obegripligt.  

 

Valet av lärare till intervjuerna gjordes utifrån bekvämlighetsprincipen (Esaiasson, 2012, 

s.189). Jag tog hjälp av för mig bekanta pedagoger, vilka genom sitt kontaktnät levererade 

namn på lärare som uppfyllde mina krav av intervjupersoner. Kraven jag ställde var att lärarna 

skulle ha lärarutbildning, vara verksamma i årskurs 1-3 på någon av de skolor jag ämnade 

jämföra samt undervisa i ämnet SO.  

 

6.3 Genomförande 

Intervjuguiden, se bilaga 2, som varit underlag för intervjuerna har frågor indelade i tre teman 

vilka har som mål att besvara frågeställningen om hur lärare tänker kring samt hanterar 

skolans demokratiska uppdrag inom ramen för SO-undervisningen. Inför intervjuerna mailade 

jag ett informationsbrev, se bilaga 1, med syftet till intervjun samt intervjufrågorna till de 

berörda lärarna, vilket enligt Esaiasson (2012, s.267) är ett bra tillvägagångsätt för att ta 

kontakt. Intervjuerna ägde rum på lärarnas arbetsplats. Esaiasson (2012, s.268) menar att det 

är viktigt att de intervjuade personerna känner sig trygga i miljön där intervjun ska ske, därav 

var det lärarna som valde plats för genomförandet. Jag inledde varje intervju med att 

presentera de tre teman som intervjun skulle behandla, vilka är tolkningen av begreppet 

skolans demokratiska uppdrag, arbetsmetoder i klassrummet samt förutsättningar för en 

demokratibyggande undervisning. Min roll som intervjuledare under intervjuerna är dels att 

lyssna på lärarnas diskussioner runt frågorna men även att leda in dem på rätt spår igen när 

samtalen, vilket uppstod flera gånger, började skena iväg. Genom att använda mig av 

sonderade frågor ”Kan du säga något mer om det?” och ”Har du mer exempel på detta?”, så 

har jag lyckats vägleda lärarna tillbaka till aktuellt ämne. Genom att använda tolkande frågor 

”Du menar alltså att…?” och ”Är det så att du upplever att…?”, så får jag bekräftelse på om 

jag tolkat dem rätt (Kvale & Brinkmann, 2009, s.45). Vid båda intervjutillfällena har en 

Iphone använts som ljudupptagningsverktyg. Det är fördelaktigt att spela in intervjuerna 

enligt Eliasson (2013, s. 25) eftersom det möjliggör att lyssna flera gånger på inspelningen 

samt att citera den intervjuade. En annan fördel med att spela in intervjuerna var att det ökade 

möjligheterna till att fokusera på det som sades, vilket bidrog till att följdfrågor kunde ställas 

och ge än mer nyanserade svar (Esaiasson, 2012, s.268). Det är viktigt att den intervjuade 

lämnar sitt samtycke om att bli inspelade. I samband med att intervjupersonerna tackade ja till 

att bli intervjuade gav de sitt samtycke till inspelningen.  
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6.4 Databearbetning  

När båda intervjuerna var genomförda lyssnade jag på det inspelade materialet samtidigt som 

jag överförde det till skrift. Jag har valt att inte transkribera ljudupptagningen ordagrant, men 

har dock varit noga med att få med lärarnas budskap. I resultatdiskussionen återfinns citat från 

intervjuerna, vilka jag här har citerat ordagrant, dock inte i talspråk, utan enligt skriftspråkliga 

regler. Valet att transkribera efter skriftspråkliga regler gjordes för att underlätta i läsningen. 

Anledningen till att jag använder citat i resultatdiskussionen är för att poängtera ett visst 

uttalande från lärarna som visar en intressant aspekt av studiens resultat. Efter 

transformeringen från tal till skrift av materialet skrev jag en sammanfattning av intervjuerna 

för att få materialet mer strukturerat och läsvänligt. Denna sammanfattningsteknik kallas för 

meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009, s.221).  

 

Kvale och Brinkmann (2009, s.221-222) menar att meningskoncentrering innebär att längre 

yttranden kortas ner till mer koncisa, utan att den väsentliga innebörden förloras. Analysen av 

intervjuerna omfattar fem steg: Först läste jag igenom hela intervjuerna för att bekanta mig 

med materialet samt få en helhet av innehållet. Sedan fastställde jag de naturliga 

”meningsenheterna” som de uttryckts av intervjupersonerna. Därefter skrevs det dominerande 

temat ur meningsenheterna ner med så enkelt uttryck som möjligt, utifrån hur jag uppfattat 

intervjupersonernas uttalanden. Vidare ifrågasatte jag meningsenheterna utifrån studiens 

specifika syfte för att slutligen knyta samman allt i en resultatdiskussion.   

 

6.5 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer har tagits hänsyn till och har legat till grund i 

genomförandet av mina intervjuer. 

 

Den första principen är informationskravet, vilket innebär att intervjupersonerna blir förtrogna 

med vilka deras förutsättningar är i deltagandet och att de har rätten att avbryta intervjun när 

de vill (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Ett informationsbrev innehållande undersökningens syfte 

och hur vederbörande kommer att bidra till den gavs ut i samband med förfrågan om att delta. 

De som deltagit i intervjuerna accepterade förutsättningarna. Informationsbrevet finns med 

som bilaga att läsa, se bilaga 1. 

Den andra principen är samtyckeskravet som innebär att forskaren måste få 

intervjupersonernas, i detta fall lärarnas, godkännande innan intervjun genomförs 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Jag tog kontakt med samtliga intervjupersoner via mail för att 

upplysa dem om intervjun. Alla godkände förutsättningarna samt frågorna och godkände 

därmed samarbetet. 

 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter som 

framkommer under intervjun skall sparas på ett säkert ställe så inga obehöriga kan få tag i 

dem. Det är av stor vikt att forskaren inte avslöjar vem eller vilka som deltagit i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). I min uppsats avslöjas inga namn på lärare, 

skolor eller områden. Det som framkommer i min studie är att det är lärare verksamma i 

grundskolans tidigare år, arbetande på två olika skolor, i en och samma kommun i Sverige.  
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Den fjärde principen som berörs i de forskningsetiska reglerna är nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Det beskriver hur information från deltagarna i intervjun får 

användas. Det är inte tillåtet att använda informationen i kommersiellt syfte, säljas 

utomstående eller användas för att gynna andra företag som arbetar med försäljning. 

Resultaten från intervjuerna kommer endast brukas i uppsatsen. 

 

6.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Kvalitativa intervjuer klassas som flexibla processer vilket innebär att det finns möjlighet till 

att nå hög nivå av validitet. Hög validitet innebär i detta fall att intervjufrågorna är noga 

utvalda och konstruerade för att kunna svara på studiens frågeställningar. Att intervjuerna är 

flexibla och tillåter att andra detaljer, relevanta för studiens syfte, som kommer upp under 

intervjuernas gång kan tas med (Larsen, 2009, s.81). Om intervjun ska anses som flexibel 

måste även jag som intervjuare vara flexibel och ta tillvara på tillfällena som ges och vara 

observant som lyssnare. En hög reliabilitet når studien om informationen som kommit fram 

under intervjuerna behandlats på ett noggrant sätt (Larsen, 2009, s.81). Materialet som jag 

samlat in till min studie har jag hanterat noggrant genom att hålla varje intervju för sig i olika 

mappar för att förhindra att de ska blandas ihop. Hög reliabilitet innebär att studien är 

tillförlitlig, att intervjuerna är genomförda med personer som kan besvara frågorna till studien 

(Larsen, 2009, s.81). Eftersom det är lärares uppfattningar om skolans demokratiuppdrag som 

jag vill undersöka anser jag att min studie ges en hög reliabilitet när jag valt att intervjua 

utbildade grundskollärare som undervisar i SO-ämnena i grundskolan. 

 

Kvale och Brinkmann (2009, s.184) menar att den kvalitativa metoden sällan är generaliserbar 

eftersom det oftast är för få intervjupersoner. Mitt syfte med denna studie är inte att göra 

anspråk på generaliserbarheten. Syftet med min studie är att urskilja hur lärare i två skolor 

belägna i olika socioekonomiska områden, uppfattar skolans demokratiska uppdrag inom 

ramen för sin SO-undervisning, det vill säga vad demokrati kan uppfattas vara i olika 

socioekonomiska kontexter.  

 

6.7 Metoddiskussion 

Mitt metodval i form av halvstrukturerad gruppintervju gör att det finns en risk att jag som 

samtalsledare kan ha påverkat svaren. Esaiasson (2012, s.268) menar att jag som 

samtalsledare kan påverka svaren dels genom hur frågorna formuleras i intervjun men också 

genom hur jag agerar som samtalsledare, om jag inger förtroende eller inte, alltså om 

intervjupersonerna känner sig bekväma i situationen eller inte. Vid båda intervjutillfällena var 

det synligt att lärarna kände sig osäkra på vissa begrepp som ingick i intervjuguiden. De 

frågeställningar som berörde dessa begrepp omformulerades av mig med syfte att förtydliga 

innebörden i begreppet. Det är viktigt att ha det i åtanken eftersom jag omedvetet kan ha fört 

in intervjupersonernas tankar mot ett önskvärt svar, vilket dock inte var syftet med 

omformuleringen. En svårighet med att intervjua som jag stötte på i båda fallen, var att hålla 

samtalet inom ämnet. En viss utsvävning under samtalen är självklart tillåtet och ibland även 

användbart till studien. Dock upplevde jag att min roll som samtalsledare ofta fick gripa in för 

att leda in samtalet på banan igen. Som stöd under intervjuerna hade jag min intervjuguide för 

att ställa följdfrågor samt för att föra samtalet i rätt riktning. 
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En duktig intervjuare är kunnig i det ämnet intervjun handlar om, strukturerande, tydlig och 

vänlig samtidigt som hen ska styra, vara kritisk och känslig (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s.182). En intervjusituation kan upplevas av intervjupersonerna som en granskning. Detta fick 

jag erfara under intervjun med skola L. I den del av intervjun som behandlade lärarens 

arbetsmetoder i förhållande till skolans demokratiska uppdrag, upplevde jag att lärarna i skola 

L kände sig granskade av mig som intervjuare. Deras känsla av miss och osäkerhet visade sig 

i kroppsspråket och i de återkommande ursäkterna som mestadels handlade om att bristerna 

låg i elevunderlaget, organisationen eller tiden, och inte hos dem själva. Jag vill här tillägga 

att jag mailade ut intervjuguiden, innehållande samtliga frågor samt informationsbrevet till 

berörda lärare, i god tid inför intervjun. De blev dessutom informerade precis innan intervjun 

att de när som helst hade rätten att avbryta intervjun. I direkt anslutning till intervjun uttryckte 

en av lärarna, att hon så här i efterhand skämdes över sin undervisning, som så uppenbart inte 

var demokratisk, utifrån det som Skolverket lyfter fram i läroplanen ”Det är inte tillräckligt 

att i undervisningen förmedla kunskaper om grundläggande demokratiska värderingar. 

Skolan ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet” (Skolverket, 2011, s,8). Effekten av att genomföra en sån här studie kan vara 

att man sätter igång en tanke hos intervjupersonen, som skulle kunna leda till att vederbörande 

går vidare från tanke till handling.  

 

För att uppnå en god resultatvaliditet, det vill säga att studien mäter det som den förväntas 

mäta, menar Esaiasson (2012, s.63) att studien måste ha hög begreppsvaliditet och hög 

reliabilitet. Med detta menas att studien är tillförlitlig och att syftet, metoden och de teoretiska 

utgångspunkterna stämmer väl överens. Jag anser att min studie uppnår hög validitet eftersom 

mitt syfte är att undersöka uppfattningar, vilka jag har undersökt genom samtalsintervjuer, 

vilket Kvale och Brinkmann (2009, s.265) menar lämpar sig väl för att synliggöra personers 

erfarenheter, åsikter och föreställningar. Jag anser även att denna studie har en rimlig 

reliabilitet, och det grundar jag på att intervjuerna är konsekvent genomförda, med samma 

underlag i form av intervjuguiden. Följdfrågor har jag ställt efter bästa förmåga utifrån min 

lyhördhet till intervjupersonerna, vilket Kvale och Brinkmann (2009, s.267) menar är centralt 

för att en samtalsintervju ska betraktas som tillförlitlig.  
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7. Resultat  

I detta avsnitt redovisas resultatet av båda intervjuerna. Redovisningarna av intervjuerna 

redovisas i huvudsak som gruppsvar. Detta eftersom jag genomfört gruppintervjuer och 

lärarna kompletterade varandras meningar.  
 

Den skola som är belägen i ett socioekonomiskt lågt område benämns som skola L (Låg) och 

skolan i området med hög socioekonomisk status benämns som skola H (Hög). 

 

7.1 Lärarnas tolkning av skolans demokratiska uppdrag. 

På frågan om hur lärarna ser på skolans demokratiska uppdrag och vad det innebär för dem i 

egenskap av lärare, svarar lärarna på skola L att deras roll är att fostra demokratiska 

medborgare. 

 

Det innebär väl att vi ska...undervisa, vi ska fostra våra elever till demokratiska 

medborgare...med allt vad de innebär (Skola L). 

 

De säger att de dagligen har samtal med eleverna gällande demokratiska värderingar. Alla tre 

lärare menar att demokratiuppdraget i huvudsak handlar om att utveckla elevernas förståelse 

för allas människors lika värde, som de förklarar så här: 

 

Allas lika värde oavsett vilket land du kommer ifrån, hudfärg, kön, sexuell 

läggning. Inget ska spela någon roll, alla är lika viktiga…att man har rätt till 

att föra fram sin åsikt och man måste inte tycka lika (Skola L).  

 

Vidare diskuterar lärarna på skola L vikten av att läraren måste vara ett föredöme för eleverna 

när det gäller tolerans och solidaritet människor emellan: 

 

…vi måste hela tiden påminna oss och dem om att vi ska vara toleranta mot 

andra människor…solidariska i vårt tänk…hjälpa de som har det svårt och 

så…det är ju i skolans värld som vi umgås mest av allt…vi har hela tiden 

andra människor runt om oss i skolan…så vi måste träna hela tiden på dessa 

saker (Skola L). 

 

Lärarna på skola H menar att demokrati är stort och innefattar mer än bara själva 

undervisningen i klassrummet. De uttrycker det så här: 

 

Demokrati innefattar mycket olika saker under dagen, inte bara det som görs i 

klassrummet. Till exempel när de är ute på rasten och spelar fotboll, då får de 

träna sig i att följa spelregler, låta alla vara med…ja, alla borde få vara med i 

alla fall, … det är ju en konst att låta alla få vara med oavsett om man är bäst 

eller inte i fotboll (Skola H). 

 

Vidare menar lärarna på skola H att det finns ett huvuduppdrag som lärare, vilket bottnar 

i att lärarna ska fostra eleverna till ansvarstagande demokratiska medborgare: 
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Vi vet ju att ett av våra huvudsakliga uppdrag som lärare är att fostra 

demokratiska samhällsmedborgare… Jag anser att det helt klart är varje lärares 

sak att se till att ge elever rätt förutsättningar till att utvecklas till demokratiska 

medborgare…vi har ett tänk i undervisningen, tänket att fostra till 

egentänkande kloka individer som kan ta ansvar och beslut på egen hand och 

på så sätt klara sig i vårt demokratiska samhälle (Skola H). 

 

7.2 Demokratiuppdraget i praktiken 

På skola L inleder lärarna med att berätta att de nog inte är så duktiga när det gäller att 

använda sig av demokratiska arbetsmetoder som till exempel elevinflytande. Det framkom att 

lärarna hade svårt för att komma på om de överhuvudtaget använder sig av några 

demokratiska arbetssätt i sin undervisning: 

 

Elevinflytande är den del som jag tycker är svårast… Jag vet inte riktigt vad 

jag gör för något som skulle kunna vara demokratiskt, jag kanske inte gör 

nåt… (Skola L). 

 

Lärarna på skola L förklarar att, de vet så väl vet att eleverna har rätt till inflytande av sin 

egen utbildning, ändå uttrycker de att de inte får till elevinflytandet i den grad som är tanken. 

En av lärarna förklarar det så här: 

 

Jag vet att jag inte har mycket i min undervisning där eleverna ges möjlighet 

att praktisera demokrati…jag skäms nu, men jag har ju en tanke med varför 

jag planerat min undervisning som jag gjort…jag har ett mål med den (Skola 

L). 

 

Lärarna på skola L fortsätter att diskutera elevinflytandet i deras undervisning, som de menar 

har minskat med tiden, utan att de ens tänkt på det. De minns tillbaka till förr och berättar att 

de då nästan alltid startade ett arbetsområde med en brainstorming tillsammans med eleverna: 

 

Förr var vi duktiga på att låta eleverna vara delaktiga och ha inflytande, både 

innan uppstarten men också mitt under ett arbetsområde…vi jobbade mycket 

tematiskt då och då kände vi nog oss mer fria att planera efter elevernas 

önskemål…vi började ju nästan alltid med en brainstorming (Skola L). 

 

Även om lärarna i skola L upplever att de inte är så duktiga på att få till det med 

elevinflytande i sina klasser så framkommer flera situationer då de ger eleverna möjlighet att 

praktisera demokrati. Bland annat lyfter de klassråd där de beskriver att eleverna tilldelas 

roller såsom ordförande och sekreterare under klassrådstimmen, något som lärarna menar 

tränar eleverna i att ta ansvar: 

 

Ja, men vi har ju det här traditionella med klassråd och så…En elev är 

sekreterare och för protokoll, en annan är ordförande och delar ut ordet till de 

övriga i klassen. Klassen kommer med förslag på olika aktiviteter som de vill 

genomföra…eller så har de andra synpunkter de vill lyfta (Skola L). 
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Andra situationer som lärarna på skola L kopplar till demokrati är när klassen skapade King-

regler. King är ett bollspel som flertalet elever spelar på rasterna. Eftersom det ofta uppstår 

konflikter i spelets gång så har klassen på ett, enligt lärarna demokratiskt sätt, kommit fram 

till gemensamma spelregler:  

 

Vi skriver ju gemensamma regler till rastaktiviteter som till exempel King...där 

uppstod det alltid massor av konflikter när de byttes regler efter ”vem som var 

med”… Vi tog upp problemet med det i klassen och eleverna kom gemensamt 

fram till vilka regler som skulle följas och vilka åtgärder som skulle vidtas om 

man bröt mot reglerna. De gemensamma reglerna röstades fram, vilket ju i sig 

är demokratiskt (Skola L). 

 

Fortsättningsvis berättar att lärarna på skola L att de ägnar sig åt diskussioner i form av 

kompissamtal men även andra diskussioner där eleverna är delaktiga. De berättar att eleverna 

får träna sig i att argumentera genom att diskutera för och emot olika saker och samtidigt 

förklara för varandra om vad de tycker om saker och ting: 

 

Vi samtalar en hel del och jag tycker nog att deras diskussioner om hur man 

ska göra och hur man inte ska göra är ganska demokratiska i sig själva… Vi 

har kompissamtal en gång i veckan, och då lär vi oss att reda ut konflikter, 

lyssna på varandra, visa hänsyn och visa att vi kan förstå varandra (Skola L). 

 

Lärarna på skola H beskriver hur större delen av deras undervisning genomsyras av 

elevinflytande och elevernas delaktighet. De berättar vidare att deras pedagogiska planeringar 

har utvecklats till det bättre, med syfte att öka elevinflytandet ytterligare. Eleverna deltar när 

förmågorna till det aktuella arbetsområdet ska plockas ut. I samråd med eleverna diskuteras 

även en slutuppgift där eleverna ska visa sina förmågor i det aktuella området : 

 

Gemensamt går vi igenom området som är aktuellt för kommande veckor. Sen 

tittar vi på vilka förmågor som finns med i det aktuella ämnet. Efter det så 

diskuterar vi tillsammans fram vilka förmågor vi kommer träna oss i…och 

dessa markerar vi då så här med en klädnypa. Vi presenterar sen tre eller fyra 

olika slutuppgifter som vi lärare har skapat. Eleverna ska då gemensamt 

komma fram till en slutuppgift som de anser är den uppgift där de bäst kan 

testa sina förmågor som de just tränat på…Ibland kommer eleverna fram till 

att det går att kombinera två slutuppgifter och då gör vi det, om det är 

passande (Skola H). 

 

Lärarna på skola H berättar också om sin undervisning i svensk ämnet, vilken de menar 

genomförs i demokratisk anda där alla får komma till tals och alla blir lyssnade på. Lektionen 

inleds med att gemensamt titta på och samtala kring bilden som hör till veckans text. Alla 

elever diskuterar och kommer med olika tankar om bilden, allas åsikter är lika viktiga:  

 

Alla får komma till tals och alla deltar i diskussionen, de lär sig att allas åsikter 

är lika viktiga…respektera den som talar, genom att lyssna. Ibland är de 
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oeniga om vad bilden vill förmedla, men då löser de det genom att 

argumentera och lyssna på varandras åsikter (Skola H). 

 

Genom klassråd menar lärarna på skola H att eleverna genom sina synpunkter och 

förslag ges en möjlighet att påverka och vara delaktiga: 

 

Ja, men vi har ju också det här traditionella med klassråd och elevråd och 

så...att de är med och skriver protokoll och styr vem som ska få ordet, träna på 

att ta ansvar. Klassrådet är ju bara en liten del i hela demokratiarbetet, vilket 

ses som den formella biten om hur demokrati fungerar i det stora hela...sen 

läser vi såklart om Sverige och kommunen och ja, hur Sverige styrs och den 

biten (Skola H). 

 

Diskussionen om alla rätt till en åsikt dyker upp vid fler tillfällen under intervjun 

med lärarna på skola H: 

 

Ja, man har rätt att uttrycka sin åsikt. Sen tycker jag också att man behöver 

träna på att….bara för att jag inte får som jag vill så innebär inte det att jag inte 

blivit lyssnad på… Därför att i demokratin ingår ju att man måste lära sig att 

förstå att; man får ha en åsikt och uttrycka den men det innebär inte att jag 

måste få min vilja fram. Så det är ju så, att jag kan ha blivit lyssnad på även 

om inte min vilja gick igenom. Så fungerar det även i vuxenvärlden….Jag 

röstar på ett parti…och även om inte det partiet vinner….så har jag gjort min 

röst hörd, och någon har lyssnat (Skola H). 

 

Lärarna på skola H fortsätter att diskutera hur de tänker när det gäller elevernas möjlighet att 

påverka sin utbildning. De berättar att de brukar låtsas som om de tappat kontrollen, och att 

det möjliggör för eleverna att påverka till förändring: 

 

Vi tänker att eleverna ska känna att de har möjlighet att påverka, att deras 

situation inte är statisk, utan att möjligheten till förändring faktiskt finns. När 

vi som lärare låtsas som att vi inte har full koll, vi släpper alltså lite på det 

kontrollbehov som vi lärare ofta har, då skapas en öppning för eleverna att 

forma lektionen, eller arbetsområdet eller vad det nu är som vi diskuterar 

(Skola H). 

 

De fortsätter med att poängtera att de faktiskt har kontroll, men att de ibland ger sken av att de 

inte har det. Genom detta fenomen upplever lärarna att deras elever får känslan av att deras 

åsikter är värdefulla och att de är delaktiga i att styra undervisningen. Vilket lärarna menar 

främjar elevernas demokratiska kompetenser: 

 

Ja, demokratisk kompetens är något som vi hela tiden strävar efter att eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla mer av…Som vi arbetar nu så upplever vi att 

eleverna har en känsla av att de är med och styr båten mot ett gemensamt 

mål…med hjälp av oss vuxna naturligtvis (Skola H). 
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7.3 Förutsättningar för en demokratibyggande undervisning. 

På skola L inleder lärarna det sista temat i intervjun med att berätta om elevunderlaget på 

skolan. De berättar att skolan är belägen i ett område med låg socioekonomisk status, och en 

blandning av människor av skilda etiskt ursprung. De fortsätter med att förklara hur 

elevantalet på skolan har ökat markant de senaste tio åren, minst sju till åtta nya elever per 

klass, det vill säga att elevgrupperna har ökat från ca 30, till 38 elever per klass. Lärarna på 

skola L menar att det finns många olika faktorer som styr förutsättningarna för en lyckad 

demokratibyggande undervisning, däribland finns elevunderlaget, resurser och pengar, vilket 

de menar ser olika ut från skola till skola: 

 

Egentligen har vi ju skilda förutsättningar eftersom vi har olika elevunderlag i 

våra gottepåsar här...men samtidigt så har vi ju samma grund som vi står på, 

för vi bor i Sverige allihopa och vi har samma läroplan, samma valsystem...det 

är ju inget sånt som skiljer oss åt…. Så, egentligen borde vi ha samma 

förutsättningar alla. På vår skola har vi en stor del elever med ensamstående 

föräldrar eller föräldrar med låg utbildningsnivå eller ointresserade föräldrar. 

Vi har ju även många nyanlända elever från andra länder. Backar vi bandet 10 

år, så har vi idag minst 7-8 fler elever i varje klass…med tanke på våra elevers 

bakgrund och hemförhållanden och lägg därtill till våra stora 

elevgrupper…jämfört med till exempel en annan skola här i samhället så kan 

jag nog säga att det inte är konstigt att vi inte alltid lyckas med den 

demokratiska undervisningen (Skola L). 

 

Vidare menar lärarna på skola L att problemen ligger på organisationsnivå: 

 

…vi har för stora barngrupper för att kunna genomföra bra gruppdiskussioner 

där alla får komma till tals…ska vi dela grupperna så saknas det ofta personal 

och om vi har personal då saknas lokaler att vara i…det handlar om en 

organisationsgrej (Skola L). 

 

Trots att lärarna på skola L beskriver flera faktorer som negativt påverkar deras möjligheter 

till en lyckad demokratibyggande undervisning, så återkommer de ofta till samtalets och 

diskussionernas betydelse, som de upplever att de att lyckas bra med. Lärarna på skola L 

menar att diskussioner runt de demokratiska värderingarna, blir mer påtagliga på en skola där 

elevernas bakgrund och uppväxt ser olika ut: 

 

När vi tittar på vad vi har för elever på vår skola…så tycker vi nog att vi har 

ett gediget och bra underlag för att bedriva demokratiska diskussioner…vi har 

ju alla sorter och massor med tillgångar i eleverna (Skola L). 

 

Lärarna på skola L berättar att eleverna på deras skola får uppleva kulturkrockar dagligen, 

vilket ofta ligger till grund för vad eleverna lyfter i olika diskussioner: 

 

Ja, vi har ofta diskussioner på rasterna, vid matbordet på lunchen eller ibland i 

klassrummet…dock inte alla samtidigt, utan mer i smågrupper sporadiskt när 

något har hänt eller så… Vi tror att det är lättare att föra diskussioner och få 
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förståelse för alla olikheter när man har en sån blandning av elever som vi har 

(Skola L). 

 

Avslutningsvis kommer intervjun på skola L in på hur lärarna ser på sina förutsättningar till 

att lyckas med en demokratibyggande undervisning. Lärarna upplever att de inte får något 

speciellt stöd av vare sig kolleger eller rektorer när det gäller deras roll i skolans demokratiska 

uppdrag: 

 

…som rektor har han inte kommit med någon pushning eller så på hur vi kan förbättra 

vår undervisning, det kunde han ju göra kan man tycka. Å, andra sidan är ju inte vi 

själva så duktiga på att prata om hur vi arbetar i klassrummen oss kolleger emellan 

heller? Det kanske är nåt vi borde börja med…(Skola L). 

 

Lärarna  på skola L säger att de saknar diskussionen med både rektor och arbetskollegor när 

det gäller hur och vad som behövs förbättras för att lyckas bedriva en lyckad 

demokratibyggande undervisning, som de idag anser att de faktiskt inte gör fullt ut. Utifrån 

hur lärarna på skola L beskriver rektorns agerande, när det gäller hans ansvar enligt 

Skolverket (2011, s.18-19), så skönjas ett missnöje från lärarna på skola L.  

När jag på skola H inleder sista temat som berör lärarnas förutsättningar till en lyckad 

demokratibyggande undervisning så menar lärarna på skola H att alla skolor har samma 

möjligheter. Men att förutsättningarna till att lyckas kan skilja sig åt, vilket beror helt på 

läraren och vad hen väljer att göra med sina möjligheter:  

 

Vi anser att alla lärare har samma möjligheter helt klart…men vad du sen 

väljer att göra med de här möjligheterna är kanske lite olika. Men 

möjligheterna måste väl vara samma för alla… Det krävs ju inga grejer för att 

jobba med demokrati…det krävs inga materiella ting för att lära eleverna om 

demokratiska värderingar…det behövs inga Ipads för att skapa en känsla hos 

dem där de känner sig viktiga och delaktiga i sin egen undervisning (Skola H). 

 

Vidare menar lärarna på skola H att det helt och hållet är lärarens skyldighet att utveckla varje 

elev i skolan till demokratisk samhällsmedborgare. Trots att lärarna i skola H poängterar att 

det är läraren och endast läraren som skapar förutsättningarna för en lyckad 

demokratibyggande undervisning, så kommenterar de att elevunderlaget ibland har betydelse 

för en lyckad demokratibyggande undervisning:  

 

Elevunderlaget borde inte påverka min demokratiska undervisningsform, jag 

har ju samma mål fortfarande med mitt fostransuppdrag…men det är väl 

kanske olika mycket jobb med eleverna om man säger så…innan man fått dem 

dit man vill så att säga…elever som har få eller kanske dåliga förebilder, det 

kan ju ta mer tid och kraft att forma dem (Skola H). 

 

Lärarna på skola H upplever alltså att elevunderlaget kan vara en faktor som påverkar hur 

skolan lyckas arbeta med det demokratiska uppdraget. 
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På frågan om de anser att de har stöd i sin demokratiundervisning av rektorn, uttryckte lärarna 

på skola H att de inte har behov av stöd: 

 

Vi har inte krävt nåt, vi har fått fria händer och vi tror att hon är nöjd med vårt 

arbetssätt…det var nog därför hon splittrade på oss förra året…så vi kunde 

smitta av oss till de andra arbetslagen på skolan (Skola H). 

 

Lärarna på skola H upplever att deras rektor har ett stort förtroende för dem i jämförelse med 

skolans övriga lärare. De menar att rektorn visar det genom att dela på dem, så att de kan 

implementera sitt arbetssätt till de andra arbetslagen 
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8. Diskussion 
Mitt syfte med den här studien har varit att urskilja hur lärare på två skolor som är belägna i 

olika socioekonomiska områden uppfattar skolans demokratiska uppdrag inom ramen för sin 

SO-undervisning. Frågeställningarna som ligger till grund för att svara på studiens syfte är:  

 

 Hur tolkar lärarna begreppet ”skolans demokratiska uppdrag”? 

 Hur beskriver lärarna arbetet med demokratiuppdraget i planering, genomförande och 

utvärdering av SO-undervisningen? 

 Vilka förutsättningar uppfattar lärarna att de har för att kunna bedriva en 

demokratibyggande undervisning? 

Det finns en osäkerhet hos alla lärarna på båda skolorna i vad begreppet skolans demokratiska 

uppdrag innebär. Detta grundar jag på den osäkerhet som lärarna på båda skolor visade när 

jag inledde intervjun med frågan, om hur de tolkade begreppet skolans demokratiuppdrag och 

vad det innebar för dem i egenskap av lärare. Lärarnas osäkerhet minskade när jag genom 

Skolverket (2011, s.12) förklarade närmare om hur lärarna genom det vardagliga, 

demokratiska förhållningssättet aktivt ska motverka diskriminering och kränkande 

behandling. Att det inte är tillräckligt att eleverna får lära sig om demokratiska processer och 

värderingar, utan att de även måste ges möjlighet att praktisera demokrati (2011, s.8). 

Osäkerhet bland lärare när det gäller hur de i praktiken ska arbeta med skolans 

demokratiuppdrag är något som Lindgren (2002, s.42) menar är vanligt förekommande bland 

lärare.  

 

En annan faktor som lärarna från båda skolorna är eniga om är att demokratiuppdraget ska 

genomsyra hela verksamheten, men att samhällskunskapsämnet är det skolämne som är mest 

kopplat till begreppet demokrati. Detta stämmer bra med Långström och Virta (2011, s.33) 

som menar att demokratiuppdraget ska genomsyra hela skolan och samtliga ämnen, men att 

samhällskunskapsämnet ändock anses ha störst betydelse när det gäller att införa det 

demokratiska uppdraget i undervisningen. Under båda intervjuerna diskuteras klassråd och 

elevråd som exempel på när eleverna ges möjlighet att praktisera demokrati. Pedagogiska 

rollspel är enligt Samanci (2010, s.32), en metod som har kan ha stor påverkan på elevernas 

demokratiska förståelse, deras attityd och kunskap. Genom att sätta in svåra begrepp, som 

tillexempel demokrati, i praktisktiken kan det underlätta i elevernas förståelse. Båda skolorna 

beskriver att eleverna tilldelas roller såsom ordförande och sekreterare under 

klassrådstimmen, något som samtliga lärare i intervjun menar tränar eleverna i att ta ansvar. 

 

Lärarna på skola H beskriver hur större delen av deras undervisning genomsyras av 

elevinflytande och elevernas delaktighet. Eleverna ges även inflytande i planering och 

utvärdering av sin egen utbildning. Detta är något som stämmer väl överens med Biesta 

(2006, s.113) som menar att elever inte endast lär sig om det som de undervisas om, utan de 

lär sig också, både starkare och ofta mer, från de situationer som de är delaktiga i. Att elever 

lär genom handling är något som även Dewey förespråkar, vilket han uttrycker när han skriver 

att en handling leder till en erfarenhet. Med detta uttryck menar han att det är omöjligt att 

separera på teori och praktik för att nå en lyckad inlärningssituation (Wahlström, 2007, s.75).  
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Lärarna på skola H fortsätter att diskutera hur de tänker när det gäller elevernas möjlighet att 

påverka sin utbildning. Samanci (2010, s.30) menar att en bra demokratisk metod, för eleven 

att kunna påverka sin utbildning, är att läraren ger eleven valmöjligheten att själv besluta om 

vad och hur de ska arbeta under lektionen. Lärarna på skola H berättar att de brukar låtsas 

som om de tappat kontrollen, och att det möjliggör för eleverna att påverka till förändring. De 

fortsätter med att poängtera att de faktiskt har kontroll, men att de ibland ger sken av att de 

inte har det. Genom detta fenomen upplever lärarna att deras elever får känslan av att deras 

åsikter är värdefulla och att de är delaktiga i att styra undervisningen. Detta menar lärarna 

främjar elevernas demokratiska kompetenser. Ekman (2007, s.15) skriver i sin avhandling om 

elever som lär genom demokratiska arbetsmetoder, och hur det lett till att eleverna 

vidareutvecklat sin demokratiska kompetens.  

 

Lärarna på skola H menar att det helt och hållet är lärarens skyldighet att utveckla varje elev i 

skolan till demokratiska samhällsmedborgare. De menar att alla lärare har samma möjligheter 

att genomföra sin undervisning i demokratisk anda men att förutsättningarna att lyckas bra 

kan skilja sig åt, och det beror helt och hållet på läraren och vad hen väljer att göra med sina 

möjligheter. Lärarna på skola H uttrycker att ” Men vi vet ju att vårt huvudsakliga uppdrag 

som lärare är att fostra demokratiska samhällsmedborgare…så att inte arbeta med 

demokratiska arbetsmetoder är ju helt galet i mina öron”. Vidare uttrycker de också att de 

har ett tänk med sig i sin undervisning, vilket går ut på att fostra eleverna till egentänkande 

kloka individer som kan ta ansvar och egna beslut och på så sätt klara sig på egen hand. 

 

På skola L inleder lärarna med att berätta att de nog inte är så duktiga när det gäller att 

använda sig av demokratiska arbetsmetoder som till exempel elevinflytande. Lindgren (2002, 

s.42) skriver om osäkerheten som lärare uttrycker gällande hur de i praktiken ska arbeta med 

demokratiarbetet, vilket har lett till att lärarna efterlyser stöd och kompetensutveckling inom 

det området. Även om lärarna i skola L upplever att de inte är så duktiga på att få till det med 

elevinflytande i sina klasser, så finns det andra demokratiska arbetssätt som de tagit till sig. 

Lärarna på skola L berättar att de ägnar sig åt diskussioner i form av kompissamtal men även 

andra diskussioner där eleverna är delaktiga. De berättar att eleverna får träna sig i att 

argumentera genom att diskutera för och emot olika saker och samtidigt förklara för varandra 

om vad de tycker om saker och ting. Oscarsson (2005, s.16) skriver att elevernas aktiva 

demokratiska deltagande ska uppmuntras genom att de ska ges möjlighet att träna på att 

argumentera och diskutera, vilket lärarna menar eleverna ges möjlighet till. 

 

På skola L berättar lärarna om elevunderlaget på skolan. De berättar att skolan är belägen i ett 

område med låg socioekonomisk status, och en blandning av människor av skilda etiskt 

ursprung. De fortsätter med att förklara hur elevantalet på skolan har ökat markant de senaste 

tio åren, minst sju till åtta nya elever per klass, det vill säga att elevgrupperna har ökat från ca 

30, till 38 elever per klass. Lärarna på skola L menar att det finns många olika faktorer som 

styr förutsättningarna för en lyckad demokratibyggande undervisning, däribland finns 

elevunderlaget, resurser och pengar, vilket de menar ser olika ut från skola till skola. Lärarna 

fortsätter berätta att diskussioner runt de demokratiska värderingarna blir mer påtagliga på en 

skola där elevernas bakgrund och uppväxt ser olika ut. Detta kan relateras till Almgren (2006, 
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s.208) som menar att i skolor där flertalet föräldrar är lågutbildade möter eleverna troligtvis 

andra budskap hemifrån gällande utbildning och kunskapers betydelse, än de elever gör som 

har högutbildade föräldrar. Lärarna på skola L berättar att eleverna på deras skola får uppleva 

kulturkrockar dagligen, vilket ofta ligger till grund för vad eleverna lyfter i olika diskussioner. 

Lärarna på skola L beskriver att deras roll som lärare, i relation till demokratiuppdraget, 

innebär att de ska fostra eleverna till demokratiska medborgare, vilket de menar handlar om 

att utveckla elevernas förståelse för alla människors lika värde. Lärarna på skola L nämner ord 

som solidaritet, medmänsklighet och tolerans. Ekman och Pilo (2012, s.16) menar att det är i 

skolan som eleverna i störst utsträckning utsätts av olika demokratiska värderingar och 

normer, vilka de i sin tur tar efter och för vidare till kommande generation. 

 

8.1 Sammanfattning  

Min uppfattning efter de båda intervjuerna är att lärarna på skola H relaterar skolans 

demokratiuppdrag till elevinflytande och delaktighet. Deras fokus under intervjun låg på vad 

de undervisade om och hur. På skola L fastnade intervjun i diskussioner kring att fostra 

eleverna till förståelse av begrepp som allas lika värde, tolerans och medmänsklighet. 

Oscarsson (2005, s.68) poängterar att läraren i sin demokratiundervisning måste vara 

medveten om att det finns olika sätt att uppfatta begreppet demokrati på, vilket leder till att  

lärarens syn på innebörden av demokratibegreppet påverkar hens demokratiundervisning. 

Med detta i åtanken menar jag att det kan finnas en förklaring till varför lärarna på de olika 

skolorna fokuserar på olika innehåll av skolans demokratiuppdrag. Oscarsson (2005, s.68) 

fortsätter skriva att all undervisning kan genomföras så att eleven ges goda förutsättningar till 

att förstå och lära sig om demokratins innebörd. Ett sätt att främja demokratilärandet är när 

eleven undervisas om demokratins innebörd sett utifrån olika synsätt.  

Forskning visar att undervisning i skolor belägna i ett område med hög socioekonomisk status 

och färre antal utlandsfödda elever präglas av den deliberativa demokratimodellen. 

Undervisningen i skolor belägna i område med låg status och större antal utlandsfödda elever 

präglas istället av den deltagardemokratiska modellen och elevinflytande (Almgren, 2006, 

s.196).  Resultaten av denna studie visar tvärtom. Skola L beskriver att de inte alls använder 

sig av elevinflytande och delaktighet i sin undervisning, utan de beskriver att de lägger stor 

vikt vid att samtala och diskutera med eleverna, vilket jag kopplar mer åt den deliberativa 

demokratimodellen. På skola H beskriver lärarna att de till stor del arbetar med elevinflytande 

och delaktighet. Lärarna på skola H lägger ingen större vikt vid samtal och diskussioner med 

eleverna enligt vad de nämner under intervjun.  

 

En slutsats som jag kan dra från min studie och annan forskning på området är att det inte 

finns någon likvärdighet i skolan när det gäller möjligheten att bedriva det demokratiska 

uppdraget. Detta bygger jag på att förutsättningarna ser så olika ut. Forskning visar att det 

beror på skolors skilda klimat och kultur vilket resulterar i att elever får olika undervisning 

och då också olika förutsättningar att ta till sig de demokratiska kunskaperna (Almgren, 2006, 

s.196). Elever undervisas på olika villkor vilket leder till orättvis behandling, vilket i sin tur 

leder till ett regelbrott då all undervisning enligt Skolverket ska vara likvärdig oavsett i vilket 

område eller vilken kommun den bedrivs. Detta regelbrott hindrar elever från att utveckla 
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förtrogenhet, kunskap och förståelse för att kunna aktivt delta i det svenska demokratiska 

samhället (Skolverket, 2011, s.9). 

 

Ett resultat av min studie visar att det endast är lärarna på skola L som är medvetna om 

skolors skilda förutsättningar att bedriva en lyckad demokratibyggande undervisning. Lärarna 

på skola H menar att alla skolor har samma förutsättningar eftersom det inte kostar nåt att 

arbeta med skolans demokratiuppdrag, utan att det handlar helt och hållet om hur läraren 

väljer att använda sin kunskap när det gäller arbetssätt. En rimlig slutsats av deras påstående 

kan vara att lärarna på skola H inte har stött på samma hinder som lärarna på skola L, och 

därför inte har förståelsen för skolors olika förutsättningar. 

 

8.2 Vidare forskning 

I mina intervjuer framkom vikten av att ha en bra, stödjande och ansvarsfull demokratisk 

ledning och rektor för att kunna genomföra och uppfylla skolans demokratiska uppdrag. 

Därför vore det intressant att få intervjua rektorer på skilda socioekonomiskt belägna skolor. 

Jag finner det intressant att få ta del av deras tankar och arbetssätt när det gäller deras del i att 

bedriva en verksamhet som bör bedrivas med god demokratisk anda. 
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev till lärare 
 

                          
 
Intervju för examensarbete 
 
Hej! 
 
Jag heter Paula Nielsen och går sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning F-3. Just nu skriver jag 

på mitt examensarbete 2. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar om hur lärare tänker och 

arbetar med skolans demokratiska uppdrag. 
  

Jag önskar göra gruppintervjuer med lärare (2-4 lärare/grupp). Jag genomför denna undersökning därför att jag 

finner det intressant att ta reda på hur lärare verksamma i de lägre skolåren (F-3) tänker och arbetar med skolans 

demokratiska uppdrag. 
 
Intervjuerna vill jag genomföra så snart som möjligt, dock senast v.39. Jag kommer till den 
skolan där ni arbetar (eller annan överenskommen plats) och intervjun beräknas ta 30-45 
minuter. Intervjufrågorna bifogar jag tillsammans med detta brev. 
 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller skola kommer att 
namnges i redovisningen av uppgiften. Samtalet behöver spelas in för att materialet ska bli 
lättare att hantera, men inspelningen kommer att raderas så snart examensarbetet är godkänt.  

 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
deltagandet utan närmare motivering.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

            
 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 
 
 
Paula Nielsen                   Handledare: Göran Morén 
073-811063048 
paunie@edu.gislaved.se gmo@du.se                  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide  
 
Frågebatteri 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vad har du för utbildning? 

I vilken klass undervisar du idag? 

 

1. Hur ser du på skolans demokratiska uppdrag?  

Vad innebär detta för dig? 

Hur definierar du demokratisk kompetens? 

 

2. Hur arbetar du för att alla elever ska utveckla kunskaper om vad demokrati innebär? 

3. Hur arbetar du för att överföra demokratins värden till eleverna? 

4. Hur arbetar du för att eleverna ska få praktisera demokrati i undervisningen? 

Finns dessa tankar med redan i planering och utvärdering? Ge exempel 

5. Vilka metoder/arbetssätt tycker du är gynnsamma för ett välutvecklat demokratiarbete? 

6. När och hur tycker du att demokratiarbetet blir som allra bäst? 

 

7. I vilken utsträckning är det möjligt att följa Lgr11 när det gäller demokratiuppdraget? 

Finns det några begränsningar i utövandet av demokratiuppdraget? 

Vilka förutsättningar behövs för ett välutvecklat demokratiarbete? 

8. Vad anser du om skolans förutsättningar att utveckla elever till demokratiska medborgare?  

                      Varför? Vill du att det ska ske en förändring? Hur? 

9. Tror du att skolor har skilda förutsättningar för att arbeta med det demokratiska uppdraget?  

10. Har elevunderlaget betydelse i hur man tänker och agerar i demokratiuppdraget?  

                      Varför? 

11. Känner du att ni lärare får stöd av rektorn i ert arbete med skolan demokratiska uppdrag? 

 

Finns det något som du önska tillägga? 

Vad tyckte du om frågorna? 

Tack för att du ställde upp på min intervju! 

 

// Paula Nielsen 

 

 
 


