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1. Inledning  
 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund… Utbildningen ska förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på.” (Utbildningsdepartementet, 2011, s.7) 

 

”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. 

(Utbildningsdepartementet, 2011, s.9)  

 

De två ovanstående citaten är hämtade från läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Skolan måste följa läroplanen som består av två olika delar, dessa delar har två 

olika uppdrag, det första är ett demokrati- och värdegrundsuppdrag. Det är ett uppdrag som 

inte går att betygsätta kunskaper på, det är att skolan förväntas förse eleverna med sådana 

färdigheter och kunskaper som de behöver som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det 

andra uppdraget handlar om mätbara och betygsättande kunskaper, skolan ska förmedla 

kunskaper till eleverna.   

 

Allt sämre resultat i skolan, det är en vanlig rubrik i dagens media. Det pågår en ständig 

debatt om att svenska ungdomar lär sig allt mindre och mindre i skolan. En undersökning som 

det ofta pratas om är PISA, där man undersöker femtonåriga elever kunskaper i matematik, 

läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning. Det är en internationell undersökning som 

visar att Sverige har tappat i alla fyra delar under den fjortonårsperioden som undersökningen 

pågått. PISA- undersökningen visar att svenska elever har mindre kunskaper, vilka kunskaper 

är det som de inte har? PISA- undersökningen undersöker de mätbara kunskaper, så som om 

man vet vad demokrati är, det är kunskapsuppdrag som skolan misslyckats med. Men hur är 

det med demokrati- och värdegrundsuppdraget, har skolan uppfyllt det? Det är något som inte 

fått lika stort utrymme i media och det som denna uppsats har valt att fokusera på.  

 

Lärarens roll har en stor påverkan om eleverna kommer att uppfylla demokrati- och 

värdegrundsuppdraget.  En viktig del av lärarrollen är att vara demokratisk i klassrummet, det 

vill säga att alla elever får lika mycket tid och plats i klassrummet. En lärare måste kunna 

hantera konflikter, om en lärare kan lösa konflikterna på ett bra sätt kommer det att inverka på 
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elevernas demokratiska delaktighet (Ekman och Pilo, 2012, ss.98-106). Därför kommer denna 

uppsats att se hur lärarna arbetar för att uppfylla skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag.  

 

Demokrati är stor del av statsvetenskap. Demokratin byggs inte bara lagar och förordningar 

utan för att få en fungerande demokrati måste man ha medborgare som tror och verkar för 

demokratin. Det behövs att man lär barn och unga hur man ska vara goda medborgare i en 

demokrati, så kallad medborgarfostran. En stor del av ansvaret för medborgarfostran har lags 

på skolan, skolan ska uppfostra goda aktiva demokratiska medborgare. Skolan har också en 

politisk styrning, vilket gör att det är ett politiskt område. Skolan är en politisk fråga och 

politik är statsvetenskap och därför är denna uppsats statsvetenskapligt relevant. 

 

Det är lätt att studera och komma fram till vad styrdokumenten säger om demokrati- och 

värdegrundsuppdraget men hur vet man om det som står följs. Det är en sak att skriva om det, 

än annan sak är att utföra det, därför kommer denna uppsats att fokusera på utförandet av 

demokrati- och värdegrundsuppdraget. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet är att se hur lärare applicerar demokrati- och värdegrundsuppdraget i sin verksamhet.  

 Hur applicerar lärare demokrati- och värdegrundsuppdraget i sin verksamhet? 

 

1.2 Metod och material  
Undersökningen jag har gjort har utgått från en kvalitativ ansats och metod för att kunna 

fokusera på lärares tankar och åsikter. Jag har gjort en intervjustudie för att det är den bästa 

metoden för att tar reda på vad lärare tycker. Jag har gjort samtalsintervjuer vilket innebära att 

jag suttit ansikte mot ansikte med den intervjuande och samtalat. När man gör en 

samtalsintervju ska man se det som en fördel att intervjuaren har en förståelse av materialet. 

Att intervjuarens egna känslor, tankar och erfarenheter ska ses som en tillgång för tolkningen 

av resultatet. Intervjustudier brukar få kritik för att den inte är vetenskaplig utan bara speglar 

sunt förnuft. Men det är inte sant då frågan om det är vetenskapligt inte ligger på 

frågeställningen. (Kvale, 2009, ss.185-186) Genom att intervjuarens känslor, tankar och 

erfarenheter är viktiga har jag fått en djupare förståelse för hur lärare arbetar med demokrati- 

och värdegrundsuppdraget.  Jag har valt att göra en fallstudie vilket innebär att jag har ett fall, 
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en skola som jag studerar. Genom att studera en skola kommer jag se hur det arbetas med 

demokrati- och värdegrundsuppdraget. Jag hade inte tiden att göra en jämförande fallstudie, 

där man jämfört flera skolor för att se om det är någon skillnad på hur de arbetar med 

demokrati- och värdegrundsuppdraget.  

 

En intervjustudie görs i sju olika stadier. I det första stadiet tematisering har jag formulerat 

undersökningens syfte, vad och varför vill jag undersöka det här. Varför är att klargöra syftet 

med studien och vad är att skaffa kunskaper om det som ska undersökas. (Kvale, 2009, 

ss.120-121) Intervjustudiens andra stadium är att planera, hur jag bör ta hänsyn till de alla 

olika stadierna och hur mycket tid det går åt att arbeta med varje stadium. Dessutom 

funderade jag här hur jag skulle gå till väga med intervjustudien, vilka procedurer och 

tekniker har jag använt. En vanlig fråga som man måste besvara vid planeringsstadiet är hur 

många intervjupersoner man behöver. Det finns inget bra svar på den frågan, det ända man 

kan säga är att man behöver en mättnad, det vill säga att man inte får ut något nytt från 

intervjuerna, då kan man sluta gör intervjuer. (Kvale, 2009, s.125 och s.129)  

 

Intervju är det tredje stadiet och här började jag med att göra en intervjuguide och sedan 

genomförde jag intervjuerna. En intervjuguide är ett manus för intervjun. Den kan vara mer 

eller mindre strukturerad. Jag har valt att ha den relativt strukturerad, där jag valt tre 

ämnesområden och utifrån de områdena formulerade jag frågor. Jag har använt mig av en 

semistrukturerad intervju vilket innebär att jag har möjligheten att ställa följdfrågor och att jag 

inte behöver ställa exakt de frågor som jag har skrivit. (Kvale, 2009, s.146) Intervjufrågor ska 

vara korta och enkla att förstå. (Kvale, 2009, s.150) Att ställa följdfrågor är bra för att då kan 

man få mer information av den intervjuande. (Kvale, 2009, ss.154-156) När jag genomförde 

intervjuerna var det viktig att jag uppmuntrade undersökningspersonerna att ge synpunkter 

och uttrycka sina åsikter. Som avslutning bör man ge de intervjuade möjligheten att lägga till 

information om de känner att de har mer att säga. (Kvale, 2009, ss.144-145) 

 

Det fjärde stadiet är utskrift, det vill säga att man ska skriva ned vad man fått fram i 

intervjuerna, det är resultatdelen i denna uppsats. Man ska förbereda intervjumaterialet för 

analys, vilket innebär att man ska överföra muntligt språk till skriftspråk. Jag använde mig av 

en diktafon för att registrera intervjuer för dokumentering. Anledningen till att jag valde en 

ljudbandspelare är för att ge mig frihet att koncentrera mig på ämnet och dynamiken i 

intervjun. Dessutom kan jag lyssna på de inspelade intervjuerna fler gånger. (Kvale, 2009, ss. 
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194-195) Det första steget jag tog när jag skulle skriva resultatet var att transkribera 

intervjuerna, det vill säga att man skriver vad de intervjuade har sagt. Då skriver man i 

talspråk, sedan måste man omvandla talspråket till skriftspråk. (Kvale, 2009, s. 193) 

 

Efter resultatdelen kommer analys vilket är det femte stadiet. Analysen avgörs utifrån syfte 

och ämne, man kan använda olika analysmetoder. Jag har valt att göra en jämförande analys 

av lärare från olika ämnesområden utifrån centrala begrepp i teorianknytningen och tidigare 

forskning. Detta innebär att jag gör en teoretisk präglad tolkning av intervjuerna. Detta för att 

kunskap om ämnet betyder mer än tillämpningen av specifika analystekniker. (Kvale, 2009, 

s.251) Verifiering är det sjätte steget och där fastställer intervjuresultatets validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. Valideringen sker på alla sju stadier i en intervjustudie, validiteten hos 

en undersökning är beroende av hur väl underbyggda dess teoretiska antagande är. Det 

handlar om tillförlitligheten hos intervjumaterialet och om tolkningarna av intervjumaterialet. 

(Kvale, 2009, s.267) Jag anser att validiteten hos min undersökning är godkänd då jag har 

underbyggda teoretiska antagande och lärarna som är intervjuade är trovärdiga. Det sjunde 

och sista steget är att rapportera resultatet av undersökningen. (Kvale, 2009, s.118)  

 

Den här skolan är utvald för att den är ett typiskt fall. Det finns mycket som tyder på att den 

här skolan arbetar aktivt för att uppfylla demokrati- och värdegrundsuppdraget och säger sig 

göra det i högre grad än andra skolor som är en del av dess profilering. Genom att välja ett 

typiskt fall förväntas undersökningen ge ett gott resultat, men man kan även tro att om inte 

denna skola har ett gott resultat så arbetar lärarna inte aktivt med demokrati- och 

värdegrundsuppdraget. 

 

Skolan som är med i undersökningen är en friskola som har gymnasieutbildning. Skolan har 

valts genom ett strategiskt urval. På skolan går det cirka 170 elever och 20 anställda lärare. 

Skolan har en grundtanke och det är att alla människor är olika och därmed lär man sig på 

olika sätt, det gör att undervisningen och lärande måste organiseras med utgångspunkt från 

eleverna. För att förverkliga detta har eleverna personlig handledning, personliga mål, 

personliga scheman. Dessutom liknar skolans upplägg högskolans, man lär sig att använda 

tiden smart samt utvecklar sitt eget driv och förmåga att arbeta målinriktat mot bättre resultat. 

Varför jag har valt denna skola beror på att skolan har ett genomarbetat koncept med att utgå 

från individens rättigheter och olika behov. Det är fem lärare som har intervjuas. Två av 

lärarna undervisar språk, två undervisar inom naturvetenskap och en som undervisar i 
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samhällskunskap. Genom det täcker man olika ämnesområden i skolan. På det sättet får man 

se hur lärarna arbetar med demokratiuppdraget i stora delar av skolans ämnesområden. 

 

Jag har i min undersökning tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska aspekter, det 

betyder att jag informerat de intervjuade om studiens syfte och vad jag kommer att använda 

intervjuerna till, den intervjuande har gett sitt samtycke till intervjun och ljudupptagningen via 

diktafon. Det är viktigt med informerat samtycke när man gör en intervjustudie, det betyder 

att de intervjuade deltar i projektet frivilligt och har rätten att dra sig ur när som helst. (Kvale, 

2009, s.87) Jag har även behandlat skolan och de intervjuande konfidentiellt. Med 

konfidentiellt menas att privata data som identifiera de intervjuande inte kommer att avslöjas. 

Om man vill publicera information som är identifierbar så måste den godkännas av 

intervjupersonerna. (Kvale, 2009, s.88)  

         
Materialet jag har valt att använda är granskade artiklar i tidskrifter med statsvetenskaplig 

inriktning, böcker med statsvetenskaplig inriktning och doktorsavhandlingar i statsvetenskap. 

Jag har valt detta material för att få en relevant och initierad forskningsanknytning. 

Intervjuguiden som jag använt är indelad i tre ämnesområden som är hämtade från rapporten 

Morgondagens medborgare, ICCS 2009. International Civic and Citizenship Education Study 

är en internationell undersökning som mäter elevers attityder, värderingar, inflytande, 

deltagande och kunskaper. Deras syfte är att undersöka hur ungdomar förbereds för sina roller 

som medborgare. (Skolverket, 2009, s.14) Intervjuguiden med dess frågor finns som bilaga, se 

bilaga ett. Det är inte alla frågor som ställts på alla områden, utan de är prioriterade så man 

hinner ta de frågor som är mest relevanta, eftersom man hade en begränsad tid för varje 

intervju. 

 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen är avgränsad till en skola för att kunna göra en fallstudie. Dessutom är den 

avgränsad i att fokusera på lärare och därmed är varken elever eller annan personal i skolan 

inblandad. Undersökningen väljer detta eftersom frågeställningen tydliggör att det är lärarna 

som är i fokus. Det är även begränsat i antalet intervjuer som gjort, det är för att hittat en 

intervjumättnad, när man inte får ut mer av intervjuerna eftersom alla säger samma sak. 

Intervjufrågorna är inriktade på hur lärarna agerar främst i klassrummet, eftersom man ville se 

de mellanmänskliga relationerna.  
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1.4 Källkritik   
Ur ett källkritiskt perspektiv är materialet från intervjuerna trovärdiga eftersom de uppfyller 

de fyra kriterierna äkthet, oberoende, samtidhet och tendens. Äktheten finns där eftersom det 

är intervjuer med lärare som pratar om hur lärarna arbetar med demokrati- och 

värdegrundsuppdraget i skolan. Materialet är i stort sätt oberoende men eftersom alla som 

svarade på intervjufrågorna är källor och källor är alltid beroende då man som människa alltid 

är påverkad av någon eller någonting när man uttrycker sig. Det man kan se är att lärarna 

svarat så ärligt som möjligt på frågorna och då blir de mindre beroende. Då kommer man in 

på kriteriet tendens som handlar om källorna skulle vilja vinkla sin information så att den blir 

partiskt. Det finns alltid möjlighet i lärarna skulle vilja visa upp en bild av en perfekt lärarroll 

som de egentligen inte efterlever. Många av intervjufrågorna handlar om hur lärarna arbetar 

och eftersom de genom intervjufrågorna besvarade hur de gjorde och man inte kunde studera 

det genom en observation så finns det en ytterst liten tendens i materialet. Samtidhet handlar 

om materialet är aktuellt, när de har utkommit. I detta fall är det en stor samtidhet genom att 

intervjuerna gjordes i samband med den här undersökningen och intervjufrågorna handlade 

om hur lärarna arbetade med demokrati- och värdegrundsuppdraget för tillfället (Esaiasson 

m.fl. , 2012, ss.278-289). 

2 . Teorianknytning och tidigare forskning  

Den här delen kommer att presentera vad tidigare forskning inom skola och 

demokratiuppdraget har kommit fram till samt har en teorianknytning. 

 

2.1  Demokratiskt medborgarskap  

Demokratiskt medborgarskap är något man efterstävar i skolans utbildning. Ekman och Pilo 

(2012) ställer sig frågan hur ska en god medborgare egentligen vara? Enligt skolans 

styrdokument ska eleverna ha ett aktivt medborgarskap, det innebär att eleverna ska vara 

politisk deltagande. Ekman och Pilo (2012) anser att det politiska deltagandet i Sverige har 

minskat. De svenska medborgarna engagerar sig mindre i partier, föreningar och 

ungdomsförbund. Men Ekman och Pilo (2012) menar att det inte är ett bevis på att det sker en 

demokratisk kris, utan att det istället finns andra sätt som medborgarna i landet engagerar sig 

på. Det finns ett samhällsrelaterat deltagande så kallat latent politiskt deltagande där det sker 

en samhällsinvolvering och ett samhällsengagemang. Samhällsinvolvering är det personliga 

intresset för samhällsfrågor eller politik som t.ex. den upplevda tillhörigheten till grupp med 
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visst samhällsfokus som klädval, livsstil eller musikstil. Samhällsengagemang är de aktiviteter 

som bygger på det personliga intresset för samhällsfrågor och politik och tar sig utryck i 

frivilligarbetet i kollektiv form.  

 

Kan man då se det som att skolan har misslyckats med sitt demokratiuppdrag genom att man 

inte har aktivt engagerade medborgare? Ekman och Pilo (2012) börjar med att poängtera att 

det aktiva medborgarskapet har haft olika stort utrymme i olika läroplaner, i den närvarande är 

det mer nedtonat än vad det var i den förra. Skolans styrdokument innehåller stora delar av det 

latenta medborgarskapet, det vill säga att man fostrar mot en förmåga och en beredskap att 

engagera sig politiskt. Skolan kan inte göra allt för att lösa alla demokratins problem men man 

kan lägga grunden till den och förse eleverna med sådana färdigheter som styrdokumenten 

talar om. Man ger eleverna förutsättningarna för ett aktivt demokratiskt medborgarskap. 

Ekman och Pilo (2012) menar att medborgarna kan ha ett engagemang även om det ligger 

vilande, för i en fungerande demokrati behöver man inte lika många aktiva politiska 

aktivister. Skulle det vara så att medborgarna känner att de blir orättvist behandlade kommer 

den aktiva medborgaren fram. Skolan ska bara lägga grunden till ett demokratiskt 

medborgarskap, det betyder inte att skolans uppgift är att förse politikerna med väljare som är 

engagerade politiska aktivister. Dessutom har skolan ett kunskapsuppdrag som är minst lika 

viktigt om inte mer viktigt anser Ekman och Pilo (2012). (Ekman och Pilo, 2012, ss.186-208)  

 

2.2 Medborgarfostran 

Magnus Dahlstedt (2014) anser i artikeln Så fostras en medborgare i Pedagogiska magasinet 

att utbildning är ett fostransprojekt där den önskvärda medborgaren är en konsument som gör 

rationella val. Dagens utbildning handlar inte bara om kunskaper och färdigheter utan även 

om att fostra morgondagens medborgare. Dahlstedt (2014)  kallar detta för medborgarfostran. 

Medborgarfostran går ut på att bidra till en fördjupad demokrati och att fostra demokratiska 

medborgare. Den demokratiska medborgaren ska fostras till att ifrågasätta precis allt, alla 

former av auktoritet, det inkluderar även lärarens. Under 1990-talet skulle utbildningens roll 

vara att fostra medborgare som var väl anpassade till samtidens krav och behov. Det pratade 

även om att det man lärde sig i skolan skulle vara ett livslångt lärande. Under 2000-talet 

introducerades entreprenörskap in i läroplanen, entreprenören blir en ideal medborgarfigur. 

Medborgarfostran blev mer än att förankra demokratin. Detta beroende på att man ser 

demokratin som huvudsak fullbordad. Dahlstedt (2014) vill att medborgarfostran också ska 



8 
 

kunna bli en strävan efter förändring. Han menar på att det är farligt att tro att man nått en 

slutstation med medborgarfostran, för det finns nämligen ingen slutstation. Varken 

demokratin eller medborgaren blir någonsin färdiga, utan är i ständig förändring. En utmaning 

vad det gäller utbildning är att återupprätta tron på framtiden där strävan är att förändra och 

inte bara återskapa samhället som det är.  

 

Tonge, Mycock och Jeffery (2012) diskuterar om medborgarskapsutbildning leder till att 

ungdomarna blir aktiva medborgare. De utgår från Storbritannien där det finns med i deras 

läroplan sedan 2002. Medborgarskapsutbildningen i Storbritannien har arbetat för civila 

engagemang, uppmuntra till volontärarbete, politisk läskunnighet, faktakunskaper om 

politiska system och deras rättigheter och skyldigheter, medborgerligt engagemang och 

politiskt deltagande. Tonge et al. (2012) är inte särskilt positiva till medborgarskaputbildning, 

de menar att de har för många fokuspunkter, det gör att det inte finns någon klarhet och syftet 

blir luddigt för ungdomarna att förstå. Deras studie visar att ungdomar som medverkat i 

medborgarutbildning är mer benägna att engagera sig i medborgaraktivism, vilket bidrar till 

en bättre demokrati. De har sett att trots att medborgarskapsutbildning inte funnits så länge 

har den ändå gett stora resultat. Men det finns ingenting som säger att framstegen fortsätter 

och författarna tvivlar efter som de tror att motivet är bra att vilja ha aktiva medborgare men 

att medborgarskapsutbildning är ett för litet verktyg för att lyckas.  

 

Eftersom medborgarskap numera är en obligatorisk del av skolans utbildning i England har ett 

projekt utvecklas som heter POLIS, som är webbaserade inlärningsaktiviteter som syftar till 

att lära elever om medborgarskap men också att utmana dem och fundera över sin egen roll 

som medborgare. Artikeln Teaching citizenship in higher education skriven av Smith, 

Otterwill, Jubb, Sperling och Wyman (2008) handlar om ambitionerna och principer för 

projektet. Teman som ingår i projektet är social och moraliskt ansvar, att eleverna ska få 

självförtroende och lära sig hur man agerar ansvarfullt i och utanför klassrummet. Det ingår 

även samhällsengagemang, att eleverna ska lära sig samhället och på så sätt bli engagerad och 

vilja hjälpa till. Det är även viktigt med politisk kunnighet vilket betyder att de ska kunna 

faktakunskaper om demokrati och politik, men de ska även kunna omsätta kunskaperna till 

värderingar. I projektet ingår många olika övningar, det är till exempel att eleverna ska berätta 

om viktiga historiska ögonblick, att de hittar hur de skulle kunna engagera sig politiskt och att 

de kan reflektera över medborgarskap, kultur, jämställdhet och miljö. Smith et al. (2008) 
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kommer framtill att projektet har gett blygsamma resultat, det som är bra är att man vill införa 

medborgerliga värderingar men det har inte gjort att det blivit en ny våg aktiva medborgare. 

 

Att fostra demokrater jämlikt anser Almgren (2006) vara viktigt därför att tankarna om en 

likvärdig utbildning är stark inspirerade av politiska jämlikhetsprinciper. Eleverna är 

berättigade till utbildning oavsett vilken bakgrund de har. Ett minimum för en likvärdig 

medborgarfostran torde vara att alla elever får likvärdiga möjligheter att utvecklas till 

medborgare i skolan. Att begära att skolan kompenserar elever som har sämre förutsättningar 

utifrån bakgrund att tillgodogöra sig politiska kunskaper är antagligen för mycket begärt. Det 

största hotet mot en likvärdig utbildning är segregation. Problemet är att 

elevsammansättningen på skolor spelar stor roll för elevernas möjligheter. Skolor med vissa 

typer av elevsammansättning ger eleverna sämre förutsättningar, oavsett vem eleven själv är. 

Vissa skolor rustar med andra ord systematiskt eleverna med sämre politiska kunskaper än 

andra.(Almgren, 2006, s.205) 

 

2.3 Demokratiuppdraget 

Det sägs ofta att skolan har två uppdrag ett kunskapsuppdrag och ett demokrati- eller 

värdegrundsuppdrag. Kunskapsuppdraget består av att förmedla kunskaper till eleverna. 

Medan demokratiuppdraget innebär att skolan förväntas förse eleverna med sådana 

färdigheter och kunskaper som de behöver som medborgare i det demokratiskt samhälle. 

Ramarna och förutsättningarna för demokratiuppdraget finns skrivna i skolans styrdokument, 

det vill säga t.ex. skollagen och läroplanen. Skolans demokratiska uppdrag har ibland 

beskrivits som uttalat men opreciserat. (Ekman och Pilo, 2012 s.10) 

 

Ett sätt att tänka på demokratiuppdraget är att dela in de i tre aspekter. Dessa aspekter är 

demokratiska värderingar, medborgerliga förmågor och kunskaper om politik och 

samhällsfrågor. Grundläggande demokratiska värderingar som tolerans, jämlikhet, respekt för 

mänskliga rättigheter, solidaritet och respekt för medmänniskor och vår gemensamma miljö. 

Denna aspekt av demokratiuppdraget hittar man i So-ämnenas kursplaner. Tydligast 

formuleras det i Samhällskunskapen, där står det att undervisningen ska bidra till att eleverna 

tillgängar sig kunskap om och förmåga att reflektera över värden och principer som utmärker 

ett demokratiskt samhälle. Medborgliga förmågor handlar om praktiska förmågor såsom 

läskunnighet, informationssökningskompetens, källkritiskt tänkande och 
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kommunikationsförmåga, men även den praktiska erfarenheten av ansvarstagande, delaktighet 

och inflytande. Även här kommer det främst fram i So-ämnena kursplaner, i samhällskunskap 

är ett syfte att eleverna ska utveckla förmågan att kritiskt granska samhällsfrågor och 

samhällsstrukturer på såväl lokal som global nivå. Samhällskunskapen framhåller även vikten 

av att eleverna ska kunna utgå från sina liv och aktuella händelser, det kommer att göra att 

elevens stimuleras att engagera sig och delta i öppet meningsutbyte om samhällsfrågor. Den 

sista aspekten handlar om teoretisk kunskap om hur den svenska demokratin fungerar, 

exempelvis vad de olika politiska partierna står för, hur demokratiska val går till och hur 

regeringar bildas. (Ekman och Pilo, 2012, ss. 58-66) 

 

Almgren (2006) pratar i avhandlingen Att fostra demokrater om skoldemokratins effekter. 

Almgren har valt att använda ordet skoldemokrati trots att hon anser att det har en vag och 

mångtydig mening. Skoldemokratin ska bara utgå från att verksamheten är utformad i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Ofta menar Almgren (2006) 

att skoldemokrati blir lika med elevinflytande, alla är för elevinflytande men i praktiken får 

eleverna inte så mycket inflytande som de pratas om. Almgren (2006) väljer att förklara 

elevinflytande med hjälp av två demokratiteorier, den deltagardemokratiska teorin är det som 

närmast står i styrdokument och handlar om att eleverna ska ha ett direkt inflytande över 

verksamheten i skolorna. Den andra, samtalsdemokratins teori, har fokus på samtal där 

eleverna få ta ställning till olika frågor genom att lyssna till, värdera och överväga olika 

argument som spelar en stor roll för skolans demokratiska värdegrund. Från pedagogsikt håll 

har samtalsdemokrati varit favoriten eftersom det uppmärksammar potentiella målkonflikter 

mellan elevinflytande och skolan demokratifostrande uppgift särskilt med avseende på 

jämlikhet. Det finns studier som visar på att ett öppet samtalsklimat är gynnsamt för 

utvecklandet av politiska kunskaper. Vad händer med eleverna när de deltar i beslutfattade 

eller i samtal? Deltagardemokratin har tanken att övning ger färdighet, dessutom ger 

deltagandet till ökat intresse för vad som sker i den politiska processen och de politiska 

spelreglerna. Samtalsdemokratin däremot ser delaktigheten som en sorts reningsbad, där det 

öppna offentliga samtalet ger förutsättningar för att olika åsikter framförs i en slags fri 

konkurrens. Både deltagardemokratin och samtalsdemokratin säger att skolan ska fylla två 

funktioner, det ena att erbjuda demokratiska arbetsformer och det andra att utveckla elevernas 

demokratiska kompetens. Den största skillnaden mellan de båda perspektiven är att i 

deltagardemokrati ska eleverna ha en del makt över beslutsfattandet i skolan medan det i 
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samtalsdemokrati inte finns något beslutfattande inbyggt i skolan. (Almgren, 2006, ss.111-

117) 

2.4 Det deliberativa samtalet 

Skolans demokratiuppdrag finns i skolans värdegrund. Skolans värdegrund är en del av 

läroplanen, där det framkommer alla människors lika värde. Värdegrunden slår fast att 

skolans verksamhet ska utformas i överstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Värdegrunden tillsammans med demokratiuppdraget gör att eleverna inte ska 

vara passiva mottagare. Utan kunskap ska ses som något som utvecklas i en kommunikativ 

och ömsesidig process. Det gör att samtalet blir nyckeln till demokratisk kompetens. 

Kommunikation är en bärande del i demokratin. Deliberativa samtal är ett samtal där 

deltagarna får utrymme att ge uttryck för och överväga egna och andras åsikter och 

synpunkter. Det deliberativa samtalet kommer från den deliberativa demokratiuppfattningen 

(Ekman och Pilo, 2012, ss.63-68) 

 

Det deliberativa samtalet är ett samtal där skilda synsätt ställs mot varandra och olika 

argument ges utrymme. Det är också ett samtal som alltid präglas av tolerans och respekt för 

den andre. Det handlar bland annat om att lära sig lyssna på den andres argument. Dessutom 

har det ett tydligt inslag av kollektiv viljebildning, det vill säga en strävan efter att komma 

överens eller åtminstone komma till temporära överenskommelser, trots att man har skilda 

uppfattningar. I skolan blir det samtal utan lärarledning, det vill säga argumentativa samtal för 

att lösa olika problem respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men också 

utan direkt närvaro av läraren. Även om dessa samtal ska ske utan en lärares närvaro är det 

ändå upp till läraren att bestämma i vilka situationer som det deliberativa samtalet kommer att 

fungera. Det här menar Ekman och Pilo (2012) att det är det inte bara är viktigt att han en bra 

relation mellan lärare och elever för att uppfylla demokratiuppdraget utan även en bra relation 

mellan eleverna. (Ekman och Pilo, 2012 s.s124-128) Vissa lärare menar att värdegrunden och 

demokratiuppdraget går emot varandra, som lärare ska man stå och försvara värdegrunden 

och se till att alla elever följer den, men demokratiuppdraget uppmuntrar till ett allmänt 

kritiskt ifrågasättande. (Ekman och Pilo, 2012 ss. 63-66) 

 

Det deliberativa samtalet i klassrummet finner man, enligt Almgren (2006) i 

klassrumsklimatet. Det deliberativa samtalet är en del av samtalsdemokratin. Generellt är 

eleverna mycket positiva till det klimat som råder i klassrummet. De anser att man ofta har ett 
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öppet och deliberativ klassrumsklimat men de anser också att de ofta inte är eleverna själva 

som tar upp och diskuterar aktuella politiska frågor under lektionen. Det gör att läraren roll 

blir central för att skapa ett deliberativ klassrumsklimat. Lärandet se olika ut beroende på 

vilken roll läraren tar, om den tar den mer auktoritära rollen och väljer diskussionsämnen så 

blir det roligt och det blir mer levande diskussioner än om eleverna själv väljer, då blir de 

elevintensiva. Det deliberativa samtalet i klasrummet har en positiv effekt på elevernas 

politiska kunskaper.(Almgren, 2006, ss.145-151)   

 

2.5 Elevinflytande 

Elevernas delaktighet är ett annat sätt att se elevinflytande som är en del av de 

demokratiuppdraget. Elever ska ha inflytande eftersom det är en mänsklig rättighet, skolan 

har till uppgift att fostra demokratiska medborgare och delaktighet är en förutsättning för 

lärande. Delaktighet kan innehålla många delar och ses på olika sätt, man kan till exempel 

dela in det i social delaktighet, vilket innebär att man har en gruppgemenskap och politisk 

delaktighet vilket betyder att man får vara delaktig i beslutsfattande. Ekman och Pilo (2012) 

lyfter fram en delaktighetsstege som visar på att det finns olika grader av deltagande. Längst 

ner på stegen finner vi olika grader av brist på deltagande, ju längre upp vi kommer desto mer 

deltagande. I mitten handlar delaktighet om att eleverna blir informerade om kommande 

händelser och att eleverna rådfrågas. Högst upp på stegen finner vi att elevernas ges makten 

att initiera och fatta egna beslut med bara viss del med lärare. För att uppnå den högsta graden 

av delaktighet måste det finnas tillit och ingen misstro. För att skapa tillit behövs de 

delaktighetsfrämjande faktorerna kontinuitet, begriplighet inneslutning och nutidsorientering. 

Ekman och Pilo (2012) hävdar att den högsta formen av delaktighet, den initierade makten är 

högst ovanlig i den svenska skolan, rent teoretiskt skulle de handla om att eleverna tar 

initiativet i någon viss fråga, diskuterar och tar ett beslut som är bindande. (Almgren, 2006, 

ss.116-123)   

 

Det direkta deltagande som sker i skolan är elevrådet anser Almgren (2006), elevrådet 

representerar alla skolans elever och leds av en vald syrelse. Elevrådet ska ta vara på 

elevernas intressen och fungera som en länk mellan elever, lärare och skolledning. Det gör att 

elevrådet inte är något direktdemokratisk deltagande för alla elever utan bara för de elever 

som är med i elevrådet. Därför drar Almgren (2006) slutsatsen att det på individnivå påverkar 

elevens kunskaper om demokrati men på en klassnivå har det ingen effekt. Det är inte många 
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elever som är med i elevrådet det gör att det bara ett fåtal som får bättre politisk kunskap. 

Almgren (2006) vänder på det och säger att det mycket väl kan vara så att de som har bättre 

politisk kunskap är de som väljer att vara med i elevrådet. (Almgren, 2006, ss.141-145) 

När Almgren (2006) sammanfattar sitt resultat i sin doktorsavhandling att de 

deltagardemokratiskt inspirerande direkta påverkansmöjligheter, elevinflytande, påverkar 

elevernas kunskaper negativt. Samtalsdemokratins öppna klassrumsklimat påverkar däremot 

den politiska kunskapen positivt. Elevinflytande mätt som möjligheter till påverkan fångar 

inte det faktiska deltagandet. Ett öppet klassrumsklimat är inte nödvändigtvis jämlikt. 

Almgren (2006) kan inte säga att elevinflytandet ska tas bort från skolan för att det har visat 

negativt resultat vad de gäller elevers politiska kunskaper. Det beror på att det ses som en 

grundläggande rättighet i styrdokumenten. Det har att göra med att elevinflytande kan ha 

positiva effekter på andra kunskaper, på ansvar, värderingar och attityder. På det sättet tycker 

Almgren att elevinflytande fortfarande ska vara kvar i skolan. (Almgren, 2006, s.202) 

 

2.6 Lärarrollen  

James Sloam (2008) har skrivit en artikel som heter Teaching democracy: the role of political 

sicence education som handlar om hur man kan förbättra utbildningen för att främja aktiva 

medborgare. Sloam (2008) hävdar att det bästa sättet att utbilda eleverna är att låta de 

undersöka sina egna politiska intressen och uppfattningar. Det kallas ett underifrån perspektiv. 

Sloam (2008) anser att läraren har en viktig roll, han listar fyra saker som en lärare måste ta 

hänsyn till och arbeta efter. Det första är att undersöka elevernas egna kunskaper och 

förståelse av politik, genom att veta vad eleverna har för kunskaper kan läraren lägga sig på 

rätt nivå. Det gynnar även ett aktivt kommunikationsklimat i klassrummet om elever får prata 

om sina egna erfarenheter. Det andra är att göra eleverna medvetna om sin egen verksamhet 

som deltagare i politiken, att de kan vara med och påverka. Det tredje är att öka förståelsen av 

statsvetenskap genom ökad samverkan. Med det menar Sloam (2008) att små 

undervisningsgrupper ska främjas och att passiv inlärning ska minimeras. Det fjärde är att se 

till att mål, kursplaner, bedömning och undervisningsmetoder ska var konstruktiva, det 

betyder att man ska uppmuntra till aktiv lärande och hög interaktivitet.  

 

Ekman och Pilo (2012) diskuterar lärarens roll när det gäller demokratiuppdraget och kommer 

fram till att lärarens roll är stor. Läraren ska vara normförmedlande, det innebär att läraren ska 

ha en förhållandevis hög kontroversacceptans men samtidigt se sig som en tydlig förmedlare 
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av det korrekta sättet att förhålla sig till frågan, gärna med hänvisning till samhällets normer 

och eventuella lagutrymmen. En lärare ska kunna hantera kontroverser som kan uppstå mellan 

till exempel killar och tjejer eller mellan olika etniciteter. Ekman och Pilo (2012) menar om 

en lärare kan hantera kontroverserna på ett bra sätt kommer det inverka på elevernas 

demokratiska delaktighet. Konflikter kommer alltid att finnas, de utgör unika möjligheter för 

medborgarutbildning. En lärare står inför ett problem att se till att det är rättvist i 

klassrummet, att alla elever ska få lika mycket tid av läraren men också lika mycket plats i 

klassrummet vad det gäller att svara på frågor. Ekman och Pilo (2012) anser att det är svårt att 

det ska vara demokratiskt rättvist i klassrummet eftersom alla elever är individer med olika 

behov, men att man som lärare ska försöka att få det så rättvist som möjligt. Ett annat problem 

som lärare ofta stöter på när det gäller att implementera demokratiuppdraget är att det ska vara 

jämställt mellan könen, men ofta är det så i skolan att killarna får och tar mer tid och 

uppmärksamhet än tjejer, det gör att skolan inte blir jämställd som en demokrati ska vara. 

(Ekman och Pilo, 2012, ss.98-106)  

 

James Sloam (2010) anser i sin artikel Introduction: Youth, Citizenship, and Political Science 

Education: Questions for the Discipline att bra undervisning kräver interaktion, baserad på 

kunskap, förståelse och erfarenheter. Han menar att elever lär sig bäst av direkta aktiviteter. 

Sloam (2010) har valt att fokusera på statsvetenskaplig utbildning på universitet och högskola. 

Sloam (2010) vill se studenternas förståelse av det politiska sambandet mellan utbildning, 

politik och samhälle. Politisk lärande bygger på uppfattningar om politiken och kan delas in i 

tre grupper, individuella erfarenheter och intressen, bredare socialt sammanhang, vilket 

betyder demokratin som samhällssystem och avslutande staten och formell politik, det vill 

säga demokrati som styrande form. Sloam (2010) kommer fram till att alla statsvetare bör 

vara intresserad av politiskt lärande eftersom de har en stark inverka på statsvetares förmåga 

att vara effektiva lärare. Att ha ett konstruktivistsikt förhållningssätt till undervisningen 

skapar starka synergier med samhällskunskapen. Sloam (2010) nämner att politisk 

läskunnighet är avgörande för att det skapar en atmosfär som gör att eleverna vill delta i 

diskussionerna vilket i sin tur leder till medborgarna blir mer belägna att delta i samhället och 

politiken. Sloam (2010) menar att idag finns det inte, vilket gör att demokratin står på spel 

och det enda sättet att lösa det är att förespråka mer erfarenhetslärande i statvetenskapen. 
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2.7 Behöver skolan lära ut demokrati och medborgarskap? 

Ekman (2007) har gjort en studie där hon besvarar frågorna, vilken typ av politisk aktivitet 

som ungdomar är villiga att delta i och i vilken mån skolan arbetar med att främja ungdomars 

demokratikompetens. Ekman (2007) kommer fram till att ungdomarna gärna deltar i de 

representativa deltagarformerna som till att rösta i val är det väl förankrat hos eleverna. 80 

procent säger att de kommer att rösta i framtida val. Att eleverna vill delta i de representativa 

deltagarformerna beror på att de har demokratisk kompetens men också ett politiskt 

självförtroende. Politiskt självförtroende har att göra med vet vad man tycker och man vet 

vilket parti man vill rösta på. För den som har svagt politiskt självförtroende kan det vara 

svårt att ta ställning till de olika politiska alternativen. Det blir en omöjlig uppgift att ta 

ställning till partiernas valmanifest och på så sätt låter man bli att rösta. (Ekman, 2007, s.158) 

 

Ekman (2007) undersökte vilken påverkan demokratikunskaper har för ett aktivt 

medborgarskap. Demokratikunskaper och valdeltagande har ett positivt samband, ju mer 

kunskaper de har om demokrati desto troligare är de att de väljer att rösta i demoratiska val. 

Ekman (2007) finner även ett positivt samband mellan demokratikunskaper och 

demostationsdeltagande även om det är något vagt. Det finns ett negativt samband mellan 

demokratikunskaper och socialt frivilligarbete samt trafikblockering. Det finns inget samband 

mellan demokratikunskaper och attityden till partimedlemskap. Ekman (2007) kommer i och 

med detta fram till att demokratikunskaper inte är en allmängilltig förklaring till medborgerlig 

aktivitet. (Ekman, 2007, s.159) 

 

Besley och Reynal- Querol (2011) har gjort en empirisk undersökning om demokratier väljer 

högutbildade ledare. Utbildning är starkt kopplat med medborgerligt engagemang och också 

ett tecken på en ledares kvalitet. Besley och Reynal- Querol (2011) ser att det finns skäl till att 

tro att demokratier främjar ärlighet och kompetens hos dess ledare. Besley och Reynal- 

Querol (2011) kommer fram till att demokratiska valda ledare är 20 procent mer 

högutbildande än ledare som väljs i icke-demokratier. Resultatet är hämtat från en lång rad 

länder under mer än 150 år och Besley och Reynal- Querol (2011) har gjort en rad olika 

beräkningsmetoder och delprover. Besley och Reynal- Querol (2011) menar på att har man en 

högutbildad ledare så kommer kvalitén på regeringen att öka men även kvaliteten på 

policymaking.  
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Ansell och Lindvall (2013) har undersökt utvecklingen av nationella utbildningssystemen i 

Europa, Nordamerika, Oceanien och Japan mellan åren 1870-1939. De har valt att fokusera på 

tre institutionella dimensioner: centralisering, sekularisering och subventionering. Ansell och 

Lindvall (2013) kommer fram till tre saker. Det första är att det finns två vägar till 

centralisering, den ena vägen via liberala och socialdemokratiska regeringar i demokratiska 

system. Den andra vägen via fascistiska partier i auktoritära stater.  Det andra är att 

förekomsten av en etablerad kyrka hade en viktig roll av utvecklingen av utbildningssystem. 

För det tredje fann Ansell och Lindvall (2013) att stater med hög religiös heterogenitet av 

statligt subventionerade privata skolor dominerade. Det vill säga att dominerande religioner 

innebar att skolor skulle tas under offentlig kontroll, medan en blandad religiös befolkning 

behålls privat status för sådana skolor.  

3. Resultat  

I detta avsnitt kommer intervjuerna att presenteras i en sammanfattad form. Det har delats in 

enligt vilka ämnen de undervisar och ämnesområden kunskaper, attityder, värderingar, 

inflytande och deltagande.  

3.1 Samhällskunskapslärare 

Det är en lärare som undervisar i samhällskunskap, religion, sociologi och filosofi.  

 

3.1.1Kunskaper 

Samhällskunskapsläraren säger att det lättare blir så att samhällskunskapslärare får ett större 

ansvar för att uppfylla demokrati- och värdegrundsuppdraget. Det är ofta samhällslärarna som 

får vara med och utveckla likabehandlingsplanerna och andra dokument på skolan. Även om 

han säger att det inte borde vara så, eftersom alla lärare har samma ansvar, enligt skolans 

värdegrund. Det skulle vara bättre om alla lärare kunde ta lika mycket ansvar. Men han 

påpekar också att samhällskunskapslärare och humanister ofta självmant tar på sig en extra 

stor roll för att man helt enkelt brinner för demokrati- och värdegrundfrågor. Man tycker att 

det är intressant och man vill därför att arbetet med demokrati- och värdegrundfrågor ska bli 

bra.  

 

Samhällskunskapsläraren anser inte att demokrati- och värdegrundsuppdraget står i konflikt 

med kunskapsuppdraget. Man arbetar med värdegrundsuppdraget samtidigt som man arbetar 
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med kunskapsuppdraget. ”För snarare så krävs det ett likabehandlings- och 

likvärdighetsperspektiv och värdegrundsperspektiv på kunskapen, för kunskap är inte 

neutral.” Ett exempel där han tycker att det möjligtvis krockar är att de ska ha skolval på 

skolan, både Europaparlamentet och riksdagsvalet. För att förbereda eleverna för det var 

tanken att det skulle vara en debatt på skolan där man bjuder in alla partier att delta. Men på 

grund av Sverigedemokraterna också skulle vara med, att man inte kunde stoppa dem från att 

var med, valde man att ställa in debatten. Samhällskunskapsläraren i fråga var en av de 

drivande med att inte låta Sverigedemokraterna få komma in på skolan. Hans argument var att 

delar av lärarkåren och eleverna är invandrare, det gör att de känner sig kränkta av 

Sverigedemokraternas närvaro. Där kan demokrati- och värdegrundsuppdraget och 

kunskapsuppdraget stå emot varandra eftersom det kan leda till att eleverna och personal 

känner sig kränkta när Sverigedemokraterna säger sina åsikter. Men samtidigt kommer de för 

att förmedla kunskaper om sitt parti. Samhällskunskapsläraren säger att man kan förmedla 

kunskaperna om partiet genom vanlig undervisning och därför behöver man inte ha 

Sverigedemokraterna i en skoldebatt och ingen debatt överhuvudtaget.   

 

3.1.2 Attityder och värderingar  

Att arbeta med att uppmuntra åsikter gör samhällskunskapsläraren genom att ha diskussioner i 

klassrummet, han har förberett diskussionsfrågor i förväg men kan även ta diskussioner som 

kommer upp i klassrummet. ”Jag har diskussioner i helklass men dela upp även upp i 

smågrupper och att de ska diskutera då värdegrundsfrågor och även frågor som 

nödvändigtvis inte har ett tydligt och rakt svar.” Han arbetar med att alla ska få möjligheten 

att uttrycka sig. Ett öppet diskussionsklimat enligt samhällskunskapsläraren är att alla får 

möjligheten att uttrycka sina åsikter och att åsikterna tas emot med respekt, det ska vara högt i 

tak i klassrummet. Känner någon att den inte kan uttrycka sina åsikter och vågar ta upp saker i 

klassrummet så är det inte ett öppet diskussionsklimat. Han säger också att man som lärare 

formar en klass över tre år, att man från början inte har ett öppet diskussionsklimat eftersom 

eleverna inte känner varandra och att de inte är vana med att ha det öppna diskussionsklimatet 

i klassrummet. Men efter tre år har man en klass som vågar uttrycka sina åsikter och som till 

och med ibland inte håller med om vad läraren tycker, vilket visar på att man skapat ett öppet 

diskussionsklimat.  
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När det uppkommer rasism eller annan kränkande behandling i klassrumssituationen reagerar 

samhällskunskapsläraren direkt och låter det inte passera. Det är viktigt att markera att det är 

fel och ta en diskussion om det. Han påpekar dock att det problemet inte förekommer så ofta 

på den här skolan. Däremot har han tidigare arbetat på en skola där det var mer förkommande. 

Han återger ett exempel från sin förra skola där det under en nyhetsquiz varit en fråga om hur 

mycket pengar det kostat vid ett fel på ett kärnkraftverk, hade en elev utryckt att det gjort att 

det inte hade några pengar att bygga moskéer den veckan och det var bra. 

Samhällskunskapsläraren hade hanterat det genom att påpeka att det inte är samma pengar 

som används till kärnkraften som till byggandet av moskéer men också sedan pratat om 

religionsfrihet och vad det innebär.  

  

Samhällskunskapsläraren arbetar aktivt med jämställdheten mellan tjejer och killar. Han gör 

det på två sätt, dels så påverkar han vad för slags innehåll han har på kurserna. Han säger att i 

samhällskunskap så har de ett arbetsområde som handlar om killars våld mot tjejer, att det är 

ett samhällsproblem, de diskuterar det både ur genusperspektiv men även ur ett 

maktperspektiv. Han säger även att han försöker lyfta sin t.ex. kvinnliga filosofer när han 

undervisar filosofkurserna för att de i vanliga fall är mansdominerade. Det andra sättet är ett 

mer didaktiskt och pedagogiskt sätt i klassrummet, han låter tjejerna få ta plats på kostnad av 

killarna. Han säger även att han har få killar i sina grupper och det gör att tjejerna kommer 

fram mer. Men det blir ändå ojämlikt då killarna tar lika mycket plats som tjejerna. Han säger 

också att killarna gärna pratar rätt ut och tjejerna gärna räcker upp handen. Därför försöker 

han tänka på att kanske ta två tjejer i rad när de räcker upp handen. Han vill efterstäva 

jämlikhet. 

 

3.1.3 Deltagande och inflytande 

Enligt samhällskunskapsläraren får eleverna vara med och bestämma om mycket, de får vara 

med och påverka redovisningsformerna. Han säger att han varje läsår lägger upp en planering 

som sedan eleverna får vara med och påverka om. De kan inte bestämma vad det är de ska 

lära sig. Han säger att han arbetar mycket med problembaserat lärande och det gör att 

eleverna kan forma och bestämma hur de vill redovisa uppgifterna, han tar ett exempel på en 

uppgift där de får fotografera någonting och berätta om symboliken i fotografiet. 

Samhällskunskapsläraren säger att varierar de sina redovisningsformer, seminarium, prov och 

inlämning, för att alla ska ha möjlighet att visa vad de kan. Det händer även att man 
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individualiserar redovisningsformerna ännu mer, att de elever som föredrar muntlig 

redovisning får möjlighet till det.  

 

3.2 Språklärarna 

Det är två språklärare som intervjuats, den ena undervisar i svenska och engelska. Den andra 

läraren undervisar i tyska och franska.  

 

3.2.1 Kunskaper 

Ingen av språklärarna ser någon konflikt mellan demokrati- och värdegrundsuppdraget och 

kunskapsuppdraget. Den ena läraren säger att värdegrunden finns alltid med. Hon säger att 

demokrati- och värdegrundsuppdraget ligger som en bas till allt man gör i skolan, hon får in 

arbetet med värdegrunden främst när hon arbetar som handledare för en klass eller när hon har 

individuella samtal med eleverna. Demokrati- och värdegrundsuppdraget finns även i 

undervisningen anser språkläraren. Hon tänker aldrig att nu ska jag ha 

värdegrundsundervisning, det bara finns med oavsett om man arbetar med självkänsla, 

likabehandlingsplaner eller språkhistoria. Det handlar om hur man bemöter, behandlar och 

låter elever komma till tals och det är en del av det pedagogiska uppdraget säger språkläraren. 

Den andra läraren säger att hon menar på att det går in i varandra, det hör ihop, men att de får 

olika mycket plats i skolan. De lärare som tycker att demokrati- och värdegrundsuppdraget är 

viktigt, arbetar mer med det. Hon uttrycker även att kunskapsuppdraget ofta kommer först, 

kunskapsuppdraget gör att de som känner att det är ansträngande att uppfylla det inte känner 

att de hinner arbeta lika mycket med demokrati- och värdegrundsuppdraget. 

 

En av språkläraren säger att samhällskunskapsläraren får ett större ansvar när det gäller att 

uppfylla demokrati- och värdegrundsuppdraget, därför att de andra lärarna känner att det är 

samhällskunskapsläraren bord. Det är de som kan det bäst och brinner för det, därför vill 

språkläraren inte ta det ifrån dem. Hon säger att alla på skolan arbetar för lika rättigheter och 

samma grundläggande människosyn, men samhällskunskapslärarna får ta ytterligare ett 

ansvar med aktiviteter som rör demokrati- och värdegrundsuppdraget. Den andra språkläraren 

säger att det kan vara en skillnad på hur mycket man arbetar med värdegrunden beroende på 

vilket ämne man har, att det inte är lika lätt i matematiken som samhällskunskap. Men hon 

poängterar att det också är ett antagande eftersom hon inte undervisar i något av dessa ämnen. 
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Språkläraren säger att är man en duktig och professionell lärare så ligger arbetet med 

demokrati och värdegrundsuppdraget alltid som en bas i mötet med eleverna. 

  

3.2.2 Attityder och värderingar  

Den ena av språklärarna säger att hon arbetar med att uppmuntra åsikter hela tiden genom att 

ställa frågor och vilja veta mer när eleverna utrycker åsikter. Dessutom kan hon dela in dem i 

mindre grupper så att det blir lättare att diskutera. Man måste vara noga med att alla får 

uttrycka sina åsikter och att eleverna få prata till punkt, hon tycker inte om när elever avbryter 

varandra. Den andra språkläraren säger att hon inte arbetar målriktat med att uppmuntra 

åsikter, att det mer är ett grundläggande förhållningsätt, att uppmuntra till att ta del av och 

lyssna på varandra. Det ingår i hennes grundläggande människosyn att alla ska få möjlighet 

att utrycka sina åsikter, därför återkommer det i hennes lärarroll. Båda lärarna anser att ett 

öppet diskussionsklimat är ett klimat där man vågar utrycka sina åsikter och där åsikterna tas 

emot på ett bra sätt. En av lärarna säger ”Om man får uttrycka sin åsikt och den tas emot med 

respekt så är det ett öppet diskussionsklimat.” Hon säger även ett öppet diskussionsklimat 

handlar om när de inblandade upplever trygghet, att man vågar ställa frågor, hon säger att bara 

för att hon känner att det är ett öppet diskussionsklimat så behöver det inte vara så att alla 

tycker att det är det eftersom vi alla är individer och inte tycker lika, därför kan man aldrig 

veta om alla känner att det är ett öppet diskussionsklimat.  

 

Båda språklärarna säger att man alltid ska arbeta för att motarbeta rasism eller annan 

kränkande behandling på alla möjliga vis. De båda påpekar också att det sällan förekommit på 

den här skolan men att det är jättesvårt att veta hur de ska hantera det när det uppkommer. Hur 

man hanterar dessa situationer handlar enligt språklärarna om vilka grundläggande 

värderingar man själv har. Den ena läraren har varit med om det några gånger och det 

viktigaste är att markera direkt i situationen att det inte är okej, man ska inte låta något 

passera och tänka att man tar det sen. Däremot tar hon den större diskussionen efteråt och 

bearbetar situationen med de berörda, det skulle hon aldrig kunna tänka sig att ta det under en 

undervisningssituation. Den andra säger att hon ofta går på sin magkänsla om det känns fel 

och agerar utefter det. Hon säger även att det har uppkommit situationer där hennes 

magkänsla sagt att det här inte är rätt men att hon har valt att inte agera därför att hon vill vara 

alla till lags. För att bota sin osäkerhet i dess situationer skulle denna lärare vilja diskutera mer 

med andra lärare så att man vet hur man ska arbeta med detta. Lärarna på skolan arbetar 
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mycket med bland annat handlingsplaner som lyfter fram skolans värdegrund och som alla 

lärare ställer sig bakom. Det svåraste tycker hon är att hitta aktiviteter som är bra för att arbeta 

med demokrati- och värdegrundsuppdraget. Ibland kanske man har en aktivitet som inte 

passar alla. Dessutom vill man ha aktiviteter som passar bra in i skolundervingen så att man 

får en bra röd tråd genom läsåret. Men för att få allt detta bra behövs tid som inte alltid finns 

enligt språkläraren.  

 

En av språklärarna säger att hon är medveten om att det inte är helt jämställt i klassrummet 

mellan tjejer och killar men att hon försöker se killar och tjejer lika mycket. Som läraren är 

det viktigt att man är medveten om detta. Själv har hon ingen särskild taktik vid arbetet med 

jämställdheten utan att hon är medveten om det. Den andra läraren säger att denna skola har 

en överrepresentation av tjejer. Sedan nämner hon att detta är en fråga som hon intresserar 

henne mycket och hon tror att det syns i hennes sätt att lära ut. Hon kan inte uttrycka hur hon 

arbetar med det, bara att det ligger till grund för hennes undervisning. Hon säger att det finns 

andra faktorer, som t.ex. elever vågar prata inför klassen som hon tänker mer på när hon 

fördelar ordet i klassrummet än bara om det är en tjej eller kille. Det handlar bland annat 

handlar om att hon ger ordet till den elev som hon vet vågar ta ordet. Hon säger att hon inte 

tror på något sätt att hon är perfekt när det gäller att arbeta med jämställdheten, det finns 

säkert saker som hon gör som är könssegregerat som hon inte är medveten om och då behöver 

man en diskussion och ett levande samtal kring detta så att alla jobbar utefter att alla elever får 

samma grundläggande möjligheter. ”Jag tror att man måste bli påmind ofta om att alla 

individer bör ge lika möjligheter och då måste man ha ett samtal kring det i en levande 

diskussion”.  

 

3.2.3 Deltagande och inflytande 

Vad eleverna får vara med och bestämma om är, enligt en språklärare, är ganska mycket. Hon 

har bara mindre grupper, så är det lättare för elever att få inflytande och bestämmelserätt. De 

får var med och bestämma om redovisningsformer. Den andra språkläraren säger att eleverna 

får vara med och bestämma om redovisningsformer, om de vill redovisa muntligt eller 

skriftligt. Kommer eleverna på nya redovisningsformer som läraren inte tänkt på så kan de få 

redovisa enligt dem. Hon säger även att hon kan bli bättre på att låta eleverna bestämma över 

undervisningen, hon har arbetat på det men har inte kommit så långt som hon vill med det 

arbetet. Båda lärarena är överens om det finns vissa saker som eleverna inte får vara med och 
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bestämma om. En av läraren säger att det är vissa saker som hon inte låter eleverna bestämma, 

de kan inte vara med och påverka om den kommunikativa förmågan. Det vill säga att de 

måste prata och uttrycka sig i klassrummet, det behöver hon för betygssättningen. En del 

elever är inte intresserad av att uttrycka sig muntligt på olika språk och vill gärna kunna 

undvika det. Gränsen för vad eleverna får vara med och ha inflytande över är när det påverkar 

kunskapskraven och det centrala innehållet, passerar man den gränsen anser en av 

språklärarena att hon inte längre uppfyller sitt uppdrag. Den andra läraren säger att gränsen 

för vad eleverna kan vara med och bestämma om är när det påverkar sådant som varken hon 

eller eleverna kan påverka, som vilka förmågor som Skolverket vill att man ska utveckla. 

Båda lärarna är överens om att man ger olika mycket inflytande och deltagande till eleverna. 

Den ena läraren säger att eleverna också är individer vilket gör att de får olika mycket 

inflytande och deltagande, så ska det också vara eftersom hon anser att man inte ska sträva 

efter att allt ska delas lika. Den andra läraren påpekar att skolan de arbetar på har ett 

annorlunda arbetsätt vilket gör att man ger olika inflytande och bestämmelserätt till olika 

elever. Konceptet på skolan är individbaserad vilket gör att man få mer kontakt med 

individerna personligen beroende på hur mycket man träffar dem och på så sätt kan man 

anpassa hur mycket de får inflytande och bestämmelserätt.  

 

3.3 Naturvetenskapslärarna 

Det är två lärare som har blivit intervjuande, en av lärarna undervisar i matematik. Den andra 

läraren undervisar i ämnena biologi, naturvetenskap och geografi.  

 

3.3.1 Kunskaper 

En lärare tycker inte att demokrati- och värdegrundsuppdraget står i konflikt med 

kunskapsuppdraget. Hon tycker demokrati- och värdegrundsuppdraget är en fundamental och 

självklar del i skolan och att demokrati- och värdegrundsuppdraget inkluderas i 

kunskapsuppdraget och genomsyra allt som sker i skolan. Men hon tror att problemet att det 

kan uppfattas som en konflikt är att när man delar upp demokrati- och värdegrundsuppdraget 

och arbetar med det separat. Den andra läraren anser att det inte är en konflikt mellan 

demokrati- och värdegrundsuppdraget. Han förstår inte varför det skulle vara det, de är båda 

en del av skolan.  
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Ingen av de två lärarna tror att samhällskunskapslärarna har ett större ansvar över demokrati- 

och värdegrundsuppdraget på den här skolan utan att alla arbetar med det med sina klasser 

och med eleverna individuellt. Det samhällskunskapslärarna skulle kunna tillföra är teoretiskt 

att de prata mer om det, men där tror han att alla människor inte gör som du säger utan gör 

som du gör, så därför är det alla lärares lika ansvar att se till att demokrati- och 

värdegrundsuppdraget genomsyrar hela skolans verksamhet.  

 

3.3.2 Attityder och värderingar  

En lärare anser att hon ofta har diskussioner i klassrummet, hon brukar säga till sina elever 

"Det viktigaste är inte vad ni tycker utan att ni tycker någonting och så länge ni kan motivera 

till varför ni tycker som ni gör.” Hon säger att det är viktigt att om inte gör någon värdering i 

vad eleverna tycker och det uppskattar eleverna. Diskussioner är väldigt enkla att få in i de 

kurserna som läraren har. En annan lärare säger att han försöker att uppmuntra åsikter, han 

säger att han har blivit bättre och bättre genom åren, framförallt sedan han började delta i 

matematiklyftet. Han säger att han fortfarande har en stor utvecklingspotential när det gäller 

att uppmuntra åsikter i klassrummet. För att uppmuntra åsikter delar han i eleverna in mindre 

grupper där de lättare kan föra sin talan och diskutera varandras lösningar. Det är viktigt att 

man känner en trygghet i diskussionen och det gör att man vågar ha åsikter om andra elevers 

arbeten. 

 

En lärare föredrar ett öppet diskussionsklimat, man ska kunna diskutera allting men vissa 

känsliga ämnen måste man prata om innan diskussionen börjar, ett exempel är när de har ett 

seminarium om sexualitet, redan från början måste man bestämma gemensamma regler om 

vad som är okej att säga, att eleverna lär sig att åsikter kan såra. Eleverna får tycka att vissa 

saker inte är rätt, t.ex. homosexualitet men de behöver inte uttrycka det så att man sårar någon 

i gruppen. Att ha ett öppet diskussionsklimat är mycket viktigt enligt den andra läraren, ”det 

är med möte och dialog med andra människor som man lär sig som mest”. Ett öppet 

diskussionsklimat innebär för läraren att man fortfarande har respekten för varandra, det är 

viktigt att kunna skilja på det sakliga och det personliga. Det är det sakliga som läraren vill 

fokusera på för då är det lättare att diskutera, man blir inte känslomässigt involverad. När man 

diskuterar sakligt kan man ha en rak och ärlig diskussion utan att andra personer tar det 

personligt. Men för att komma dit måste respekten för andra finnas där och den måste man 

jobba aktiv med under en längre tid, att få bort blygheten och rädslan att göra fel. Han nämner 
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att han det här året känner att han inte lyckats fullt ut med sin matematikgrupp, han har elever 

som inte vågar uttrycka åsikter. Han säger att det är elever som styr gruppen informellt och 

det gör att alla inte vågar uttrycka sina åsikter, så han säger att han har mycket kvar att jobba 

på. Han tror att om han lyckas skapa ett öppet diskussionsklimat i sin matematikgrupp så 

kommer de att höja sig kunskapsmässigt.  

 

Att arbeta mot rasism, kränkande behandling eller jämställdhet mellan könen så väljer en 

lärare att dels arbeta med det i kurserna, hon diskuterar bland annat rasbiologi och genus med 

eleverna. Dels att säga till direkt om någon skulle säga något som inte är okej, att markera att 

det är fel att uttrycka sig på det sättet. Att hon själv är ganska öppen med vad hon själv tycker 

tror hon har en positiv effekt på eleverna. ”Jag tror att man som lärare eller vuxen person 

bland barn och ungdomar är tydlig från början vad som är okej och inte, så tror jag inte att 

man hamnar i den situationen, inte lika enkelt i alla fall.” En fråga som läraren brinner för är 

hållbar utveckling där värdegrundsfrågorna ingår. För att uppnå hållbar utveckling måste man 

få värdegrunden att fungera, då kommer man in på kultur, sociala rättvisor och orättvisor, 

genus, ekologi och ekonomiska frågor. Den andra läraren säger att han aldrig har stött på 

några rasistiska uttalanden under sin tid som lärare, vad han vet. Däremot har han hör och sett 

elever göra och säga saker som är kränkande på andra sätt. Han säger att han inte brukar bryta 

av när han hör det utan tar det med eleven efter lektionen eftersom han anser att offentlig 

kritik ofta inte ger någonting eftersom den man säger till ofta hamnar i försvarsställning, 

dessutom behöver man inte förstora upp något som inte behövs förstoras upp. Det har aldrig 

varit så allvarliga kränkningar att han varit tvungen att visa ut någon elev ur klassrummet och 

han hoppas att det aldrig kommer att hända. När det gäller arbetet med jämställdheten i 

klassrummet säger läraren att han inte alls tänker på det. Han vet att det finns forskning som 

visar på att pojkar får mer utrymme i klassrummet än tjejer, det gör att han håller 

jämställdhetsfrågan på en medvetenhetsnivå men han arbetar inte med det. Han säger att det 

finns viktigare saker att tänka på till exempel att få dem talskygga att börja prata, att de ska 

börja uttrycka åsikter och att de som är talförda ska till låta de talskygga prata. Läraren säger 

att han nog aldrig aktivt tänker på demokrati- och värdegrunduppdraget, det ska vara 

automatiserat. Det ska sitta som en del av lärarollen, vara en självklarhet. Han tänker att det 

ska vara som cykla, ”du ska inte tänka vilket ben du ta kör fram och vilket som är där uppe 

utan det ska sitta där”. Men bara för att det är automatiserat så betyder det inte att man ibland 

behöver studera sin lärarroll, men då gör han det i terminologi av att se vilka som är blyga och 
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oroliga som måste lära sig att uttrycka åsikter och de som redan är talförda. Det är bara en 

yttre observatör som kan avgöra om han uppfyller demokrati- och värdegrundsuppdraget.  

 

3.3.3 Inflytande och deltagande   

Eleverna får vara med och bestämma om ganska mycket anser läraren. Hon brukar lägga upp 

en grundplanering som hon presentera för eleverna, där hon också motiverar varför den ser ut 

som den gör. Efter det får eleverna vara med och ändra om de tycker att det behövs. Läraren 

kan även säga förslag på vad som kan ändras, för ibland vet inte eleverna vad som är möjligt 

att ändra. Vad det gäller redovisningsformer har eleverna möjlighet att välja skriftlig 

inlämning eller redovisa muntligt. Det för att de muntligt svaga eleverna ska få möjlighet att 

visa vad de kan skriftligt och tvärtom. Ibland får eleverna själva bestämma hur de vill göra 

ibland röstar det om det i klassen. I en biologikurs med årskurs tre har eleverna själva fått 

utforma sina egna prov. Eleverna har utgå från kunskapskraven och det centrala innehållet för 

att skapa sitt prov. Gränsen för vad eleverna får vara med och bestämma om går vid kursens 

ramar, det kan inte vara så att man får göra en komplettering efter kurslutet. Men inom 

kursens ramar säger läraren att mycket är möjligt. Utgångspunkten är att alla elever ska ha 

lika stor rätt att till inflytande och deltagande men att det nog inte är så i verkligheten, för att 

alla elever inte kräver att få vara med och bestämma, så det är individanpassat hur mycket 

eleverna vill delta, därför kan det inte se som rättvist. ”Men sen är ju inte rättvisa att alla ska 

få göra likadant heller, att alla måste göra lika.”  

 

Den andra läraren säger att eleverna inte får vara med och bestämma om det centrala 

innehållet, däremot kan de till viss del styra över nivån på det centrala innehållet, att de får 

önska under repetitionsfasen av kursen vad de skulle vilja gå igenom mer och få extra hjälp 

med. Men annars säger han att styr ganska mycket, han bestämmer nivån på det centrala 

innehållet. Han bestämmer planeringen, vad de ska göra vecka för vecka och det får eleverna 

följa. Läraren säger även att eleverna inte har möjligheten att påverka redovisningsformen 

som alltid är ett skriftligt prov. Däremot säger han att genom att de på skolan har en 

organisation som gör att eleverna kan bestämma delvis över hur mycket tid de vill arbeta med 

de olika ämnena så påverkar det också betyget. Skolan har workshop som innebär att läraren 

finns tillgänglig för eleverna, eleverna kan då komma och studera och få hjälp av läraren. Det 

som läraren ser av eleven på workshop kan också påverka elevens betyg, där får eleven 

möjligheten att visa vad den kan. Läraren säger att han hoppas att han inte ger olika elever 
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olika mycket inflytande. Däremot säger han att han försöker berömma och betona elevernas 

bra åsikter. Men det kan ju hända att de bra åsikterna alltid kommer från samma elever och då 

kan det bli så att man sätter eleven i fokus stället för åsikterna och exemplen, men han säger 

att han hoppas att han inte upplevs så som lärare.   

4. Jämförande analys 
Utifrån undersökningen ser man att tre av fem lärare inklusive samhällskunskapsläraren själv 

tycker att samhällskunskapslärare får och tar mer ansvar över demokrati och 

värdegrundsuppdraget än de andra lärarna. De andra två menar att alla lärare på skolan tar lika 

stort ansvar för att implementera demokrati- och värdegrundsuppdraget. Enligt Ekman och 

Pilo (2012) är det inte så konstigt att samhällskunskapslärarna får större ansvar för 

demokratiuppdraget eftersom man finner de tydligaste aspekterna i samhällskunskapen, bland 

annat ska undervisningen bidra till att eleverna tillängar sig kunskap om och förmåga att 

reflektera över värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Dessutom ska 

eleverna stimuleras att engagera sig och delta i öppet meningsutbyte om samhällsfrågor. Det 

gör att samhällskunskapslärarna får ett större ansvar, de har helt enkelt tydligare direktioner 

på vad som ska göras i samhällskunskapen. De har också ett kunskapsuppdrag som passar 

mycket bra med demokrati- och värdegrundsuppdraget. Deras kunskapsuppdrag handlar att 

lära ut om bland annat demokrati och politik, det är det ingen annan ämneslärare som har, 

vilket gör att samhällskunskapsläraren automatiskt får ett större ansvar. Men borde det vara så 

att en ämneslärare får mer ansvar än de andra lärarna på skolan. Nej, det borde det inte vara, 

då alla lärare har samma uppdrag, det står det även klart och tydligt i läroplanen. Det som 

lärarna var överens om var att de alla tog samma ansvar i klassrummet, men det var utanför 

som arbetsfördelningen blev ojämn. Varför arbetsfördelningen blev ojämn har helt enkelt att 

göra med vem som är bäst på vad, på alla arbetsplatser är det ofta så att den som är bäst på 

någonting och som de brinner för, är den som gör arbetet. Så länge de arbetar lika mycket 

med demokrati- och värdegrundsuppdraget i klassrummet så är det bra.  

 

Vilken personlighet man har och vilken lärarroll men intar har en stor betydelse på hur man 

arbetar med demokrati- och värdegrundsuppdraget. Det är läraren som bestämmer i 

klassrummet, det är läraren som ska ses som ledare som de andra följer. Läraren har därför 

stor makt att påverka och forma sina elever. Väljer läraren att aktivt arbeta med demokrati- 

och värdegrundsuppdraget kommer det att spegla sig i vilket omfång eleverna uppfyller 

demokrati- och värdegrundsuppdraget. James Sloam (2010) anser att bra undervisning kräver 
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interaktion, baserad på kunskap, förståelse och erfarenheter. På den här skolan arbetar alla 

lärare med interaktion genom att de låter eleverna ha åsikter, att de får möjlighet att uttrycka 

dem i klassrummet. Interaktionen i klassrummet skapar ett öppet diskussionsklimat, de får 

prata om erfarenheter och viktiga kuggstenar i skolans värdegrund som t. ex jämställdheten 

mellan tjejer och killar. En av skolans redovisningsformer är seminarium, där eleverna i små 

grupper får förmedla sina kunskaper, uttrycka sina åsikter och diskutera med klasskamrater. 

Det gör att eleverna inte bara får möjligheten att uttrycka sig i skrift utan också diskutera 

muntligt, den muntliga kommunikationen är viktig på den här skolan. Det gör att eleverna har 

interaktion med både andra elever och lärare, som bygger på kunskaper, förståelse och 

erfarenheter. Genom att alla lärare arbetade med interaktion kan man se att de tycker att 

demokrati- och värdegrundsuppdraget är en viktig del av elevernas utbildning men också att 

lärarna uppfyller deras uppdrag om att lära eleverna om demokrati- och 

värdegrundsuppdraget.  

 

Genom att arbeta med interaktion på muntligt nivå kan man se att skolan arbetar med det 

deliberativa samtalet. Från ett pedagogiskt perspektiv är det deliberativa samtalet ett vanligt 

och populärt arbetsätt, eftersom det uppmärksammar potentiella målkonflikter mellan 

elevinflytande och skolan demokratifostrande uppgift särskilt med avseende på jämlikhet, 

enligt Almgren (2006). Studier visar på att ett öppet samtalsklimat är gynnsamt för 

utvecklandet av politiska kunskaper. Skolan har två funktioner, det ena att erbjuda 

demokratiska arbetsformer och det andra att utveckla elevernas demokratiska kompetens. Det 

deliberativa samtalet bygger på kommunikation, där får eleverna möjligheten att ge utryck för 

och överväga sina egna och andras åsikter och synpunkter. Det är ett samtal som alltid präglas 

av tolerans och respekt för den andre. Att det ska vara ett samtal som präglas av tolerans och 

respekt är alla lärare tydliga att tala om, man kan inte bara uttrycka sina åsikter, för vissa 

åsikter är diskriminerande eller kränkande, man har rätt att tycka som man tycker men man 

kan inte uttrycka det om någon blir diskriminerad eller kränkt av åsikterna man har. Det gör 

att eleverna inte bara ska lära sig det viktiga att uttrycka åsikter men även respektera och 

tolerera varandra som en del av demokrati- och värdegrundsuppdraget. Det läraren måste göra 

för arbetet med att respektera varandras åsikter har att göra med att vara den som markerar 

och säger till när det uppkommer. Läraren måste säga till, yttra sig när situationer av 

diskriminering uppkommer. Det gör lärarna i undersökningen, de visar på att det viktigaste är 

att säga till på en gång och inte låta det passera. Varför det är viktigt att åtgärda en kränkning 

eller diskriminering på en gång är för kränker man en gång och man kommer undan med det 
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så gör man det igen. Gör man det flera gånger blir det en vana och en vana är svårare att 

bryta.  

 

Att vara bestämd och säga ifrån på en gång kan vara svårt, det har framkommit i 

undersökningen, men att det är något som lärarna anser att de måste göra. Varför det kan vara 

svårt att säga ifrån har nog att göra hur man är som person, om man är tystare och blygare till 

sin karaktär kan det vara svårt att uttrycka sig bestämt och tydligt. Men att vara lärare är ändå 

en roll och ett yrke. Man måste ibland bete sig som man inte gör privat. Det bästa vore om 

lärarrollen låg så nära den privata rollen som möjligt att man inte kände att man av var 

tvungen att skådespela varje dag man gick till jobbet.  

 

Fyra av lärarna pratade om att de ofta delade in eleverna i kategorierna tycker om att prata och 

tycker inte om att prata, att det var viktigt för att skapa ett öppet diskussionsklimat. Alla 

elever måste kunna uttrycka sig i en klassrumssituation. Två av lärare nämnde att det tar en 

längre tid att skapa ett öppet klassrumsklimat där alla vågar uttrycka sig, därför arbetar lärarna 

aktivt med att skapa ett öppet diskussionsklimat. Almgren (2006) säger att ett öppet 

klassrumsklimat påverkar den politiska kunskapen positivt. Almgren (2006) säger också att 

ett öppet klassrumsklimat inte nödvändigtvis är jämlikt. Enligt styrdokumenten och lärarnas 

egna värderingar ska man ge alla elever lika mycket inflytande och bestämmanderätt, men de 

flesta lärarna säger att de ger olika elever olika mycket inflytande och deltagande. Två utav 

lärarna säger att genom att skolan arbetar utifrån ett koncept som utgår från eleverna så blir 

det så att det är individpassat hur mycket eleverna vill vara med och ha inflytande och 

bestämma. Almgren (2006) anser att eleverna är berättigade till en likvärdig medborgarfostran 

där alla elever får likvärdiga möjligheter att utvecklas till medborgare i skolan. Det kan ses 

som orättvist att eleverna får olika mycket inflytande och bestämmanderätt men 

styrdokumenten uttrycker också att elevernas inflytande och bestämmanderätt ska anpassas 

till mognad. Om lärarna ser att vissa elever är mer mogna än andra, så kan de få större 

inflytande och bestämmanderätt.  

 

Att behandla eleverna jämlikt när det gäller tjejer och killar är mycket viktigt enligt alla 

lärare, men det var olika bland lärarna hur aktivt och ofta de arbetade med detta. Enligt 

Ekman och Pilo (2012) så är jämställdheten mellan könen en viktig del i demokrati- och 

värdegrundsuppdraget, men att det ofta blir så att killar får och tar mer tid och 

uppmärksamhet i klassrummet än tjejerna, vilket gör att det inte blir demokratiskt i 
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klassrummet. Två av lärare tänkte på det aktivt och infogade genusperspektiv i sina kurser, 

alla lärare tänkte på hur de fördelade ordet i klassrummet, tre lärare sa att de inte hade någon 

strategi för att arbeta med jämställdheten men att de var medvetna om att det kan ses som ett 

problem att killar tar mer plats än tjejer. Varför lärarna arbetar olika med jämställdheten kan 

bero på hur viktigt de tycker att det är. Två av lärarna menade på att det var viktigare att få 

alla och våga uttrycka sina åsikter, det spelade ingen roll om de var tjejer eller killar, utan 

huvudsaken var att alla vågade uttrycka sig, i och med det blev det ett öppet 

diskussionsklimat.   

 

En av språklärarna nämnde att hon behöver för sin bedömning till betyg att eleverna pratar på 

lektionerna, så att hon kan bedöma den kommunikativa förmågan. Det är något som eleverna 

inte skulle få välja bort. Matematikläraren sa att den enda redovisningsformen som han 

använde sig av var skriftliga prov eftersom han ansåg att det var den bästa 

redovisningsformen. De andra lärare var mer öppna vad det gäller redovisningssätt, att 

eleverna kunde bestämma om de ville redovisa muntligt eller skriftligt eftersom de ansåg att 

olika individer har olika styrkor och man ska få använda dem. Besitter eleverna kunskaperna 

som behövs i kursen ska det inte betyda något vilken sätt de väljer att redovisa på. Varför 

olika lärare låter eleverna bestämma olika mycket vad det gäller redovisningsformer kan ha 

att göra med vilket centralt innehåll och kunskapskrav som finns i de olika ämnena. I 

språkämnen behöver man kunna uttrycka sig på språket precis som man måste kunna skriva 

språket. Matematikläraren sa även att om han bara hade en skriftlig redovisningsform så 

betydde det inte att det muntliga inte fanns alls i hans kurser, istället använder han i sin 

betygssättning vad eleverna sagt under lektionerna. Andra kurser kanske inte har lika tydliga 

direktiv från kursplanerna hur kunskapen som eleverna ska lära sig ska presenteras.  

 

De flesta lärare sa att det främsta som eleverna fick vara med och bestämma om var just 

redovisningsformerna. Det verkar vara det som eleverna är mest intresserade av att påverka 

och en av de få saker som eleverna kan påverka. De kan inte påverka vad kursen ska handla 

om för det står i läroplanen, det centrala innehållet och kunskapskraven, det sade alla lärare. 

Det är där gränsen går för vad eleverna kan vara med och bestämma om. Frågan är vad 

eleverna kan vara med och bestämma om, de kan uppenbarligen bestämma 

redovisningsformen i de allra flesta fall. Ekman och Pilo (2012) hävdar att den högsta formen 

av delaktighet, högst ovanlig i skolan, den går ut på att eleverna tar initiativet i någon viss 

fråga, diskuterar och tar ett beslut som är bindande. Två lärare pratade om att eleverna kunde 
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vara med och påverka terminsplaneringen, men även där handlade det om hur de vill redovisa 

och hur mycket tid de ville lägga ner på de olika områdena som kursen innehöll. Som det ser 

ut så är det inte mycket som eleverna kan vara med och bestämma om, fast tre lärare säger att 

eleverna får vara med och bestämma om det mesta. Ska man ha elevinflytande i skolan när det 

eleverna kan påverka är möjligtvis redovisningsformer och arbetsformer? Almgren (2006) 

anser att elevinflytande ska finns i skolan för att det är en grundläggande rättighet i 

styrdokumenten, dessutom ger inflytande och deltagande bland eleverna positiva effekter på 

ansvarstagande, attityder och värderingar. Enligt Ekman och Pilo (2012) har skolan till 

uppgift att fostra demokratiska medborgare och delaktighet är en förutsättning för lärande. 

 

Enligt Ekman och Pilo (2012) så kan demokrati- och värdegrundsuppdraget krocka med 

varandra, att lärare ska stå och försvara värdegrunden och se till att alla elever följer den, men 

att demokrati- och värdegrundsuppdraget uppmuntrar till allmänt kritiskt ifrågasättande. Det 

är någonting som lärarna i undersökningen inte har upplevt. De anser att kunskapsuppdraget 

och demokrati- och värdegrundsuppdraget passar bra ihop och de ser inget problem som 

lärare att man ska kombinera dem båda. De menar på att man alltid arbetar med båda 

uppdragen samtidigt, demokrati- och värdegrundsuppdraget genomsyrar kunskapsuppdraget. 

När man undervisar kunskap undervisar man också i värdegrunden.  En av lärarna funderade 

på att demokrati- och värdegrundsuppdraget kunde krocka med kunskapsuppdraget, men kom 

i slutändan fram till att det inte var så. Alla lärare sa att de alltid arbetar med demokrati- och 

värdegrundsuppdraget, att det ska ligga som en grund för allt man gör i skolan. Att vara en 

duktig och professionell lärare ingår det att man alltid har demokrati- och 

värdegrundsuppdraget som en del av sitt arbete. Även om lärarna anser att det inte är en 

konflikt mellan skolans två uppdrag så kan det bli en konflikt om man separera dem och inte 

arbetar med dem tillsammans, som till exempel om man bara skulle arbeta med demokrati- 

och värdegrundsuppdraget vid temadagar i slutet och början av terminen. I Storbritannien har 

de separerat kunskapsuppdraget med demokrati- och värdegrundsuppdraget, där har de 

medborgarskapsutbildningen som ska representerar demokrati- och värdegrundsuppdraget. 

Tonge, Mycock och Jeffery (2012) anser att medborgarskapsutbildningen har för många 

fokuspunkter, det gör att det inte finns någon klarhet och syftet blir luddigt för ungdomarna 

att förstå. Det är bara en av lärarna som nämner att man ska arbeta med aktiviteter som bara 

innehåller demokrati- och värdegrundsuppdraget, men även hon säger att det ska vara 

regelbundna aktiviteter som sträcker sig och har en röd tråd över hela läsåret. En lärare säger 

att det kan vara så att olika lärare arbetar med uppdragen olika mycket, vilket betyder att man 
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inte alltid arbetar med dem tillsammans utan hon säger att det är vanlig att kunskapsuppdraget 

kommer före demokrati- och värdegrundsuppdraget. Annars verkar lärarna tycka att man ska 

arbeta med det jämt. En lärare säger att man inte kan behöva tänka medvetet på demokrati- 

och värdegrundsuppdraget, det ska sitta i ryggmärgen. Två lärare arbetade mer aktivt med det 

genom att ha diskussioner och aktiviteter i klassrummet rörande demokrati- och 

värdegrundsuppdraget.  

 

Det man kan se är att lärarna arbetar olika beroende på vilket ämne de har, 

samhällskunskapsläraren och naturvetenskapsläraren arbetar mer aktivt med det genom att 

inkludera det i deras ämnen. Det kan vara svårare att i matematik inkludera en diskussion om 

män och kvinnors lika rättigheter. Varför det är så kan bero på att det är lättare att inkludera 

demokrati- och värdegrundsuppdraget i kurserna. Samhällskunskapsläraren och 

naturvetenskapsläraren utrycker även ett särskilt intresse för demokrati- och 

värdegrundsuppdraget. De säger att alla lärare arbetar med demokrati- och 

värdegrundsuppdraget, det bara inte aktivt inkluderar det i sina kurser utan tänker mer 

konstant på det och hur de som lärare agerar för att uppfylla demokrati- och 

värdegrundsuppdraget.  

 

5.  Slutsatser och avslutande diskussion  
Min undersökning har gått bra och göra. Jag anser att jag i och med att göra intervjuer har fått 

fram bra material som jag kunnat sammanställa med ett resultat och göra en jämförande 

analys. Ett orosmoment innan undersökningen var om det skulle finnas lärare som ville ställa 

upp, det eftersom undersökningen tog sin tid i april och maj, två månader där arbetsbördan på 

lärarna är hård. Men det visade sig att det inte var något problem utan lärarna var viliga att 

ställa upp. Det var en samhällskunskapslärare som inte ställde upp, eftersom den fick 

förhinder. Genom att det var ont om tid, hann jag inte boka in en ny tid med en annan lärare. 

Jag tycker inte att det har påverkat resultaten eller diskussionen i undersökningen. Det jag kan 

göra bättre nästa gång är att beräkna med längre tid att sammanställa intervjuerna eftersom det 

är resurskrävande.  

 

Att lärare arbetar med demokrati- och värdegrundsuppdraget är viktigt för att fostra 

demokratiska medborgare. Skolan har det som ett uppdrag att uppfylla och de som arbetar 

inom skolan har därför som arbete att se till att demokrati- och värdegrundsuppdraget 
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uppfylls. Läraren är den som har störst ansvar när det gäller att uppfylla demokrati- och 

värdegrundsuppdraget. Det finns inga direkta metodhänvisningar på hur lärarna ska arbeta för 

att uppfylla detta uppdrag, vilket gör att lärarna själva får lägga upp arbetat kring uppdraget. 

Det gör att alla lärare arbetar olika med demokrati- och värdegrundsuppdraget.  

 

Ur ett samhälligt perspektiv kan man se att det är viktigt att barn och ungdomar uppfyller 

demokrati- och värdegrundsuppdraget eftersom det har en positiv effekt på det demokratiska 

samhället. Vet man mer demokrati kan man se att valdeltagandet stiger säger Almgren (2006). 

Det är också så att utbildning har en stark koppling till medborgligt engagemang, vilket leder 

till att demokrater väljer ledare som främjar ärlighet. (Besley och Reynal- Querol, 2011) För 

att ha en fungerande demokrati måste man ha medborgare som är demokratiska och ha en 

demokratisk värdegrund att stå på. Man föds inte demokratisk utan det är något som man 

fostras till och det är därför skolan har demokrati- och värdegrundsuppdraget. Skolan har 

därför en viktig roll för en fortsatt fungerade demokrati i Sverige.   

 

En slutsats som kan dras är att det finns två sätt att arbeta med demokrati- och 

värdegrundsuppdraget, ett sätt är hur läraren uppträder i klassrummet, hur läraren värderingar 

avspeglar sig på eleverna. Läraren måste ha de värderingar och åsikter som demokrati- och 

värdegrundsuppdraget står för annars är det svårt att få eleverna att bli demokratiska 

medborgare. Att lärarna inte tolererar rasism eller annan kränkande behandling och 

uppmärksammar och säger ifrån när de uppkommer. Dessutom är jämställdheten en viktig del 

av uppdraget, att man som lärare arbetar med bland annat jämställdheten mellan killar och 

tjejer. Det fanns lärare som menade på att det inte jämställdheten mellan tjejer och killar som 

var det största problemet utan det var att få eleverna att delta muntligt under lektionerna vilket 

att de grupperade eleverna efter blyga och icke blyga istället för tjejer och killar. Det andra 

sättet är att arbeta med till exempel övningar, att man aktivt inkluderar det i 

kunskapsuppdraget genom att man kombinerar dem två. Ett resultat som undersökningen har 

givit är att det en del lärare arbetar med båda två sätten medan andra bara arbetar med det 

första sättet. Varför det är så tror jag beror på hur vilka ämnen man undervisar, det är inte lika 

naturligt och lätt att inkludera en diskussion om kvinnors rättigheter under en 

matematiklektion eller kemilektion men att det är lättare i till exempel samhällskunskap där 

man kan diskutera kvinnors rättigheter eller för- och nackdelarna med demokrati. Det gör att 

visa lärare anser att just samhällskunskapsläraren får ett extra ansvar för att uppfylla 

demokrati- och värdegrundsuppdraget. En annan viktig del för att uppfylla demokrati- och 
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värdegrundsuppdraget är inflytande och deltagande. Överlag på skolan får eleverna vara med 

och bestämma om arbets- och redovisningsformer. De lärare som låter eleverna ha inflytande 

tycker att de låter eleverna ha mycket inflytande.  

 

Vidare forskning man kan göra är att studera flera skolor för att få en större överblick över om 

det arbetas med demokrati- och värdegrundsuppdraget i hela Sverige. På så sätt kan man få en 

större helhetsbild, man kan även jämföra olika skolor för att se om man arbetar olika med 

demokrati- och värdegrundsuppdraget. På det sättet kan man se om skolorna i Sverige arbetar 

likvärdigt med demokrati- och värdegrundsuppdraget. 
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Ämnesområden  Frågor 

Kunskaper  Har samhällskunskapslärare ett större 

ansvar att uppfylla demokrati- och 

värdegrundsuppdraget? 

 Står demokrati- och 

värdegrunduppdraget i konflikt med 

kunskapsuppdraget? 

Attityder och värderingar  Hur arbetar du med att uppmuntra 

åsikter? 

 Hur handlar du när det uppkommer 

rasism och annan kränkande 

behandling i skolan? 

 Hur handlar du när det uppkommer 

rasism och annan kränkande 

behandling i 

undervisningssituationen? 

 Hur ofta arbetar du med demokrati- 

och värdegrundsuppdraget? 

Deltagande och inflytande  Vad är det eleverna är med och 

bestämma om? 

 Var går gränsens mellan lärarens 

bestämmanderätt och elevernas 

inflytande? 

 Ger man olika elever/klasser olika 

mycket inflytande/deltagande? 

 Vad är ett öppet diskussionsklimat för 

dig? 

 Är det viktigt med ett öppet 

diskussionsklimat i klassrummet? 

 
 

 

 

 


