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Abstract  
The overall purpose of this study is to find out how primary school teachers experience the 

democratic mission. The research questions posed focused on how primary school teachers 

understand the democratic mission, their opinions about the preconditions for the work with the 

democratic mission and the practical work with it. This is a qualitative study where semi-

structured interviews were used as source material. We interviewed 7 primary school teachers. 

We have concluded that the educational mission in the creation of a future democratic citizen 

is perceived as important by the teachers. Based on the teachers' experiences, the results show 

that the functions of the education are qualifying and socializing. Our result show that teachers 

feel that the knowledge mission is held higher than the mission in working with values and 

norms. While society relies on teachers' competencies, they do not provide them with enough 

resources for how to work with the democratic assignment. Teachers want to give students 

influence over how to work in the classroom and are responsive to their ideas and thoughts and 

want to build on them.   
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Inledning  
Idag kan man se att demokratiska värden utmanas runt om i världen. Vi ser det bland annat 

genom att USA:s president Donald Trump underminerar forskare i sin åsikt om var en orkan 

kommer att ta vägen (Svahn, 2019). I Danmark har det tagits fram en ny programtablå inom 

Public service och den ska, enligt kontraktet, “sprida dansk kultur och det danska kulturarvet”, 

“fördjupade artiklar förbjuds och minst 48 procent av musiken som spelas” ska var dansk. I 

samma artikel framkommer det att politisk styrning och ekonomiska bantningspaket har skett 

på flera håll runt om i Europa (Grosshög, 2019). 

  

Stämningen i samhället oroar verksamma i skolvärlden. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa 

Fahlén (2018) skriver i en debattartikel att ”[d]en fria press som är en förutsättning för att skapa 

och bibehålla en levande demokrati är satt under starkt tryck”. Forskning (Henriksson Persson 

& Irisdotter Aldenmyr, 2017, s.87) visar att det läggs mer fokus på kunskapsuppdraget än det 

demokratiska uppdraget. Charlotte Granath (2017) har skrivit en metodhandbok med 

undervisningsexempel på hur lärare kan arbeta med demokratiuppdraget. Det faktum att det 

behövs en handbok med undervisningsexempel signalerar att demokratiuppdraget är ett svårt 

uppdrag som lärare känner osäkerhet inför. Skolinspektionen (2012, s.12) har i en undersökning 

kommit fram till att svårigheterna beror på att det saknas en gemensam hållning i 

verksamheterna,  och att det finns brister med lärarnas engagemang. Samtidigt ska skolväsendet 

enligt läroplanen (Skolverket, 2018, s,5) verka för att skolan ska vila på demokratiska grunder. 

De som dock har det yttersta ansvaret för att lära ut demokratiuppdraget till eleverna är lärarna. 

Just därför fokuserar vi på ett lärarperspektiv på demokratiuppdraget. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att undersöka lärares upplevelser av arbetet med 

demokratiuppdraget. Det här är en kvalitativ uppsats där vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer som källmaterial. Fokus ligger på grundskolans lägre åldrar, närmare bestämt 

förskoleklass och årskurs 1-3. 

  

Frågeställningar: 

1. Hur förstår lärare det demokratiska uppdraget?      

2. Hur upplevs förutsättningarna för arbete med demokratiuppdraget?  

3. Hur upplever lärare att de arbetar med demokratiuppdraget?  
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1. Bakgrund  

I det här avsnittet presenteras vilka konsekvenser andra världskriget hade på den svenska 

skolan, hur svensk skola har omstrukturerats samt hur demokratiuppdraget skrivits fram 

i  svenska läroplaner över tid.  

2.1 Skolans uppdrag 

Sedan andra världskriget har den svenska skolan vilat på demokratiska grunder (Englund & 

Englund, 2012, s. 8f). Efterkrigstiden medförde en hel del förändringar i samhället som stort 

och i skolan blev det tydligt att demokratin var tvungen att utvecklas (Lundgren, 2014, s. 90). 

År 1946 inledde skolkommissionen sitt arbete, vars slutsats blev att demokratin borde byggas 

på en fri samverkan mellan alla medborgare. Skolans uppgift ansågs då bli att fostra 

demokratiska människor. Samtidigt poängterades det att skolan inte fick ställas i någon politisk 

doktrins tjänst (Englund & Englund). Det betonades att det var viktigt att barn och unga blev 

medvetna om vad som hände i samhället och att skolan därför inte fick isoleras från samhället 

(Lundgren, s. 90-91). 

 

Skolan har två uppdrag som kan översättas till övergripande mål som varje elev, när de gått 

klart grundskolan, bör ha utvecklat. Det ena målet handlar om normer och värden och det andra 

om kunskaper. Vad gäller normer och värden ska skolan arbeta för att få eleverna till att omfatta 

samhällets gemensamma värderingar och få eleverna att använda dessa uttryck i vardagliga 

praktiska handlingar. Det är det här målen som omfattas inom värdegrundsuppdraget. När det 

kommer till kunskapsmålen ligger det under skolans ansvar att eleverna inhämtar och utvecklar 

de kunskaper som både är nödvändiga för individen och för att vara en samhällsmedlem. Det 

här målen är de mål som inkluderas i kunskapsuppdraget (Skolverket, 2018, s. 10-11).  

  

För att kunna hänga med och hävda sig i en allt mer globaliserad värld tillsattes år 2006 ett 

Globaliseringsråd av den svenska regeringen. Rådet i sin tur ansåg att kunskap är vår tids mest 

avgörande produktionsfaktor och att vi i Sverige därför skulle satsa alltmer på utveckla vår 

kunskap. Rådet lyfter att Sverige är en kunskapsnation som grundas på en kunskapsdriven 

tillväxt, men att svenska elevers skolresultat har sjunkit i jämförelse med andra länder. Rådet 

drar slutsatsen att Sverige har satsat alldeles för lite på kunskap och baserat på den slutsatsen 

togs ett förslag på en ny kunskapspolitik fram, där mer fokus lades på individualisering och 

livslångt lärande (Vallberg Roth, 2011, s. 107f). 
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Skolsystem runt om i världen har under de senaste decennierna omstrukturerats. Det svenska 

skolsystemet har gått från att vara en regelstyrd verksamhet där instruktionerna för formning 

och innehåll av verksamheten tydligt framgått, till att bli självorganiserad. Den svenska skolan 

har ur ett lärarperspektiv blivit mer fri och det innebär en större frihet att utforma verksamheten, 

så länge skolan når de uppsatta målen. Men, den stora friheten medför också ett större ansvar 

gällande resultatredovisning. I samband med omstruktureringen av skolsystemet följde också 

”den så kallade standardiseringen av skolans kunskapsinnehåll” (Carlgren, 2011, s. 306). Det 

innebär att staten har formulerat och tagit fram vad eleverna ska kunna, med andra ord det 

förväntade resultatet. Vi i Sverige har alltså gått från att lärarna har fått tydliga instruktioner på 

hur deras arbete ska bedrivas, till att få tydligare direktiv på vad eleverna ska lära sig, men med 

en större frihet att utforma undervisningen som ska ta eleverna till dessa kunskaper (Carlgren, 

s. 306). 

2.2 Demokratiuppdraget i läroplaner 1969-2011 

En läroplan skrivs och formuleras utifrån vad som ett visst samhälle anses vara viktig kunskap 

vid en viss tidpunkt. Varje läroplan kan även tänkas belysa och lyfta viktiga frågor i omvärlden. 

En läroplan baseras på ideologier och framträdande frågeställningar från den aktuella 

tidsepoken (Wahlström, 2015, s. 11).  

  

Vi har tittat på läroplaner från åren 1969, 1980, 1994 och 2011 och granskat hur demokrati och 

de demokratiska värdena skrivs fram i dessa. Vi har valt att granska läroplanernas avsnitt som 

heter mål och riktlinjer (Lgr69), skolans mål (Lgr80) samt skolans värdegrund och uppdrag 

(Lpo94 & Lgr11), eftersom vi är intresserade av demokratiuppdraget som helhet i skolan och 

inte i ett visst specifikt ämne. 

 

Ett av skolans huvuduppdrag var att fostra goda samhällsmedborgare och i Läroplanen för 

grundskolan 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969)  poängteras vikten av att kunna leva tillsammans 

med andra i ett demokratiskt samhälle, där samarbete och samverkan lyfts fram som två viktiga 

faktorer för att kunna verka i ett sådant samhälle. För att ge eleverna möjlighet att uppfylla detta 

skulle skolan på ett grundläggande och vidareutvecklade sätt arbeta med elevers egenskaper 

genom att ”bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och 

likaberättigande mellan människorna. Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans 

egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till personlig integritet är en 

huvuduppgift” (Skolöverstyrelsen, 1969, s.15). I denna läroplan lades stor vikt vid elevers 
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intellektuella förmåga, där framförallt kvaliteter som bland annat kritiskt tänkande och 

analyserande framhålls som viktiga (s. 13).  

  

Enligt Englund och Englund (2012, s. 10) kom det i och med Lgr80 en tydligare läroplan som 

betonade skolans demokratifostran som ett ”övergripande mål”. Detta ligger till grunden för de 

värden och synsätt som med tiden kom att kallas för skolans demokratiska värdegrund. Redan 

i första avsnittet av 1980 års läroplan för grundskolan (Skolöverstyrelsen, 1980), som heter 

”skolans mål” skrivs skolans relation till samhället fram. Där skrivs det bland annat att skolan 

är en del av samhället och att demokratins människo- och samhällssyn speglas i läroplanen och 

därför måste skolans arbetssätt och innehåll utformas i den mån att det främjar dessa syner. Det 

lyfts också fram att det är skolan, tillsammans med hemmen som ska fostra eleverna till att bli 

ansvarstagande och till att utveckla demokratiska handlingssätt (s. 15). Det poängteras att 

skolan ska verka för att utbilda och fostra elever till att bli fria och självständiga. För att lyckas 

med att fostra självständiga och fria människor ansågs det att skolan medvetet och aktivt skulle 

arbeta med elevers vilja att handla och agera enligt demokratins grundläggande värderingar. 

För att kunna göra det skulle skolan, precis som i Lgr 69, bland annat utveckla elevers 

egenskaper ”bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och 

likaberättigande mellan människorna.” (Skolöverstyrelsen 1980, s. 18). Diskussionen som 

uppstod efter att Lgr80 etablerades handlade om demokratiaspekten och hur skolans 

verksamhet skulle kunna genomsyras på ett mer ingående sätt (Englund & Englund, s. 13).          

 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s.3)  skrivs det fram att skolväsendet vilar på en demokratisk 

grund, att skolan, enligt skollagen, ska baseras på demokratins grundläggande värderingar samt 

förmedla och förankra de grundläggande värden vårt samhället är uppbyggt av. Skolans 

uppdrag var även att förbereda eleverna för att kunna verka och leva i samhället (s.5). Det står 

även att man som lärare skall vara öppen för de skilda uppfattningar och uppmuntras att de förs 

fram (s.4). Det har alltså inte skett en förändring från Lgr 80 där det betonas att lärare ska utbilda 

och fostra elever till fria och självständiga individer. Att var öppen för skilda uppfattningar kan 

tolkas som en omformulering som har samma innebörd. För att göra detta står det även att lärare 

skall vara öppna och diskutera de olika problem, värderingar och uppfattningar som kan uppstå 

(s.9). Främlingsfientlighet kan ses som ett hot mot demokratin och Lpo94 betonar vikten av att 

bemöta främlingsfientligheten med aktiva insatser, kunskap och öppen diskussion (s.3). 
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I samband med att Lpo94 inrättades kom också värdegrundsbegreppet att implementeras i 

skolans styrdokument för första gången. Men begreppet kom att inrättas utan att ge någon klar 

precisering om vad det innebar och det ledde sedermera till att det inte fick något speciellt 

genomslag, varken i skolverksamheten eller utbildningspolitiken. Som följd av detta togs det 

fram ett mängd mer specificerade texter som skulle klargöra värdegrundsarbetet och den 

demokratiska värdegrunden (Englund & Englund, s, 10f). År 1999 kom att benämnas som 

”värdegrundsåret”, då den aktiva utbildningsministern ansåg att alltför mycket fokus lades på 

ämneskunskaper och att det ledde till att värdegrunden hamnade i skymundan. Följderna av 

värdegrundsåret blev positiva ur ett värdegrundsperspektiv, då mer fokus lades på att förmedla 

och förankra grundläggande demokratiska värderingar. (s.17f). 

  

Värdegrundsbegreppet och värdegrundsåret gav ringar på vattnet. År 2011 kom det en ny 

läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen (Skolverket, 2018), och 

den bygger vidare på Lpo94 och på följderna av värdegrundsåret. I det stora hela är innehållet 

i den första delen, skolans värdegrund och uppdrag, i Lgr11 och Lpo94 relativt lika. Dock kan 

det uppfattas som en tydligare formulering i Lgr11 och kanske kan det ses som en utveckling 

av klargörandet av värdegrunden. Lgr11 inleds med: 

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 (Skolverket, 2018, s. 5).  

  

Det står även att lärarnas utformning av undervisningen ska bedrivas i och med demokratiska 

arbetsformer och att eleverna genom den undervisningen skall förberedas för ett aktivt 

deltagande i samhället. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta eget ansvar och det skall bland 

annat göras genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen (s. 6).  

  

Precis som i de andra läroplanerna går här skolans fostringsuppdrag ut på att förbereda eleverna 

för att kunna leva och verka i samhället. Liksom i Lpo94 betonar Lgr11 att främlingsfientlighet 

ska bemötas med aktiva insatser, kunskap och öppen diskussion (s.5). En annan sak som skrivs 

fram, ordagrant med Lpo94 är att “[s]kolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och 

uppmuntra att de förs fram” (Skolverket, 2018, s. 6), som även här går att koppla ihop med 

Lgr80 som hade i uppgift att utbilda och fostra elever till fria och självständiga individer. 
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Genomgående i läroplanernas utveckling kan man se att det finns tydliga framskrivningar av 

att man som lärare ska verka för demokratiska grunder och värden. I alla fyra läroplaner skrivs 

det också skolans fostransuppdrag tydligt fram. Eleverna ska fostras till att kunna leva och verka 

i samhället, som sedermera innebär att vara goda samhällsmedborgare.   

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som finns inom det valda området. Det inleds med 

en redogörelse av hur litteratursökningen gått till. Därefter presenteras den forskning som är 

relevant för studien. Den tidigare forskningen är uppdelad i två delar. Den första delen består 

av forskning som handlar om hur lärare förstår demokratiuppdraget och den andra delen rör det 

praktiska arbetet. 

3.1 Litteratursökning 

För att leta reda på tidigare forskning har vi valt att använda oss av databaserna Libris, SwePub, 

ERIC (EBSCO) och ERIC (ProQuest). Vi har även använt oss av andra forskares litteraturlistor 

där vi hittat relevanta avhandlingar och studier. I våra sökningar har vi använt oss av sökorden: 

“teacher attitude”, “democra*”, “teacher*”, “teaching method”, “democratic education”, 

“perspective”, “demokrat*”, “demokratiuppdrag”. Vi har kombinerat dessa ord i olika 

konstellationer för att få fram så mycket relevant forskning som möjligt.  

  

Generellt råder det en brist vad gäller forskning på/inom demokratiuppdraget i grundskolans 

yngre åldrar. Det finns däremot en del forskning på demokratiuppdraget inom förskola och 

andra skolformer, såsom exempelvis mellanstadium och högstadium. Trots att forskningen är 

gjord i andra skolformer är de relevanta för vår studie. Med bristen i åtanke har vi valt att 

använda oss av både kvalitativa och kvantitativa studier och studier genomförda i andra 

internationella kontexter när vi sökt efter tidigare forskning. 

3.2 Hur lärare förstår och ser på demokratiuppdraget  

Enligt den forskning som vi har tagit del av anser lärare att demokratiuppdraget framförallt går 

ut på att fostra eleverna till att bli goda demokratiska medborgare. Enligt Irisdotter Aldenmyr 

(2006) framkommer det att lärarna ser sig själva som bärare av moraliska värden som sen ska 

överföras till eleverna i arbetet med att fostra dem till att bli självständiga, demokratiska 

medborgare. Resultatet i den kvalitativa studien visar att det finns en asymmetrisk maktrelation 

mellan lärare och elev. Lärarna verkar har ett mindre intresse av att möta eleverna på deras nivå 
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och istället ett större intresse av att skydda sin maktposition till eleven genom att se sig själva 

som överförare av värderingar och normer. Jonasson Ring (2015) har i sin kvalitativa studie 

identifierat fyra stycken medborgarkompetenser som hon anser är viktiga för elever att utveckla 

för att ha en chans att bli demokratiska medborgare. Dessa kompetenser är: perspektivtagande, 

kritiskt tänkande, relativitet/reflektion och självständighet. Även de amerikanska forskarna 

Collin, Hess och Lowery (2019, s. 4) har genom sin kvalitativa studie gjord i K12, motsvarande 

grundskolan i Sverige, tagit fram ett antal nyckelkompetenser som de anser tillsammans utgör 

grunden i ett demokratiskt klassrum. En av dessa nyckelkompetenser menar de är den fostrande 

delen. Lärarnas uppdrag är att fostra elever till att bli demokratiska medborgare. I arbetet med 

att fostra demokratiska medborgare är det enligt Henriksson Persson och Irisdotter Aldenmyr 

(2017, s.90) viktigt att eleverna bland annat förstår att de är värda att bli lyssnad på och att deras 

röst räknas. 

  

Vi har även hittat forskning som tyder på att lärare anser att demokrati handlar mycket om 

elevinflytande och elevers rättigheter till medbestämmande. Lärarna anser dock att det blir 

problem med de tyngre frågorna, där de bland annat syftar på undervisningens innehåll. Det 

blir svårt att låta eleverna ha ett inflytande på de stora och tunga frågorna i och med att de själva 

har att förhålla sig till och följa styrdokumenten. Det poängteras att elevinflytande istället ofta 

handlar om att eleverna får vara delaktiga i beslut som rör arbetsformer och undervisningens 

utformning (Henriksson Persson & Irisdotter Aldenmyr, 2017, s. 90; Henriksson Persson 2018). 

Även Gregers Eriksen (2018, s. 402) lyfter vikten av elevinflytande och elevdeltagande i sin 

kvalitativa studie utförd i Norge. Hennes resultat visar att förskollärare ser elevdeltagande som 

en norm när det kommer till demokratiarbetet. Samtidigt som hon menar att demokrati främst 

är kopplat till liberala värden som hur man röstar och vad det innebär att majoriteten avgör. 

Liksom Gregers Eriksen anser de spanska forskarna Saiz-Linares, Rodrıguez-Hoyos och 

Susinos-Radas (2019, s. 95f) att delaktighet är en norm när det kommer till det demokratiska 

arbetet. De har utifrån sin kvalitativa studie tagit fram fyra dimensioner ur vilket deltagande 

kan ses genom: individuell/psykologisk, pedagogisk, organisatorisk och sociopolitisk. Studien 

visade att en övervägande del av de intervjuade lärarna ansåg att deltagande hörde till den 

individuella och pedagogiska dimensionen. Dessa dimensioner innehåller syner som 

medborgares rätt till att fatta beslut och diskutera samhällsfrågor. Resultatet visar därmed att 

lärare ser väldigt tekniskt på det demokratiska deltagandet, istället för att se chansen att utöva 

demokrati genom deltagande processer.  
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Det finns även forskningen som visar att de mänskliga rättigheterna faller in i det demokratiska 

arbetet (Gregers Eriksen, 2018, s. 400). De intervjuade lärarna i Sahan och Turals (2018, s.49) 

kvalitativa studie anser att eleverna i arbetet med demokrati och de mänskliga rättigheterna ska 

känna till och respektera sina rättigheter och skyldigheter, att de ska vara toleranta samt kunna 

använda empati.   

 

Forskningen tyder dessutom på att kursplaner och det centrala innehållet ofta värderas tyngre 

än läroplanens första del som handlar om skolans värdegrund och uppdrag, där 

demokratiuppdraget är inkluderat. En orsak till detta anses vara att tiden inte alltid räcker till 

för att hinna med båda uppdragen och lärare väljer då att lägga mer fokus på och prioritera 

kunskapsuppdraget (Henriksson Persson & Irisdotter Aldenmyr, 2017, s.86f).  

 

Thornberg (2004) problematiserar i en artikel begreppet värdegrundsarbete.  Det handlar dels 

om hur läroplanens betoning på att utbildningen ska baseras på ”de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket, 2018, s. 5) samt att 

skolan ska ”påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 

värderingar” (Skolverket, 2018, s.10). Värdegrundsarbetet förmedlar en uppfattning om att det 

endast finns en bestämd tolkning av värdegrunden och att den är odiskutabel. Det skulle i så 

fall innebära att alla medborgare i det svenska samhället lever efter just den tolkningen och att 

alla då lever efter samma normer och värden. Det, menar Thornberg, är helt fel. Ett annat 

problem med begreppet värdegrundsarbete är att målformuleringarna vad gäller normer och 

värden automatiskt anses leda till ett förverkligande av skolans personal. Det anser dock inte 

Thornberg. Han menar att det är lärarnas egna tolkningar av värdena som spelar in i 

undervisningen och att dessa tolkningar inte alltid stämmer överens med de formuleringar som 

finns i exempelvis läroplanen. För att råda bot på dessa problem föreslår Thornberg att byta ut 

begreppet värdegrundsarbete mot värdepedagogik. Värdepedagogik anser han handlar om de 

politiska och moraliska värdena. Han menar att värdepedagogik är inte begränsad till en 

bestämd värdegrund, utan den är istället öppen och förbehållslös. Värdepedagogik innebär att 

pedagoger, pedagogiska arrangemang och material förmedlar såväl politiska och moraliska 

värden som normer och värden till eleverna. 

3.3 Praktiskt arbete med det demokratiska uppdraget 

Ett resultat som forskningen visar på är vikten av att arbeta med demokrati som en process. 

Jonasson Ring (2015, s. 103) anser i sin kvalitativa undersökning gjord i högstadiet att 
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demokratiundervisningen ska ske genom demokrati, inte om demokrati. Hon menar att det finns 

flera sätt att arbeta med demokrati, men väljer att framhäva elevinflytande. Ett bra sätt att arbeta 

med det är att bygga undervisningen på elevernas erfarenheter, ta vara på deras initiativ och 

utgå från vad de ställer för frågor. Henriksson Persson (2018, s. 85) är inne på samma spår, då 

hon anser att undervisning som utformas av demokratiska arbetsprocesser är en bättre väg att 

gå, än att ta vägen som utbildar om demokrati. Hon menar också att man som lärare använder 

sig av demokrati när elever får vara delaktiga och ha ett inflytande över undervisningens 

utformning. Även Henriksson Persson & Irisdotter Aldenmyr (2017, s.92) har kommit fram till 

att elevinflytande är viktigt i demokratiarbetet. När lärare lär ut demokratiska processer är det 

viktigt att eleverna får vara en del av processen till en början, för att sedan, steg för steg vara 

med och bestämma allt mer, till exempel vilka arbetssätt- och metoder de ska arbeta med. På 

det sättet blir läraren fortfarande ansvarig för vad eleverna får med från läroplanerna samtidigt 

som man arbetar i en demokratisk process. Ett bra sätt att träna på detta är genom klassråd och 

elevråd. När man som lärare använder sig av demokratiska arbetsprocesser och elevinflytande 

är det enligt Gregers Eriksen (2018, s. 400) viktigt att eleverna märker att deras inflytande leder 

till en förändring. Blir det inte någon förändring, anser Gregers Eriksen att det kan bli svårt att 

fostra engagerade medborgare.  

 

Forskning visar dessutom på att lärares demokratiska förhållningssätt är en avgörande faktor 

för ett gott demokratiarbete (Collin, Hess & Lowery, 2019, s.4). Vinterek (2010) menar att 

lärare som arbetar och lever utifrån de demokratiska värderingarna och ställningstagandena 

främjar en demokratisk kultur i klassrummet som ger eleverna större möjligheter till att själva 

utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Förutom vikten av lärarens demokratiska 

förhållningssätt och den fostrande delen lyfter Collin, Hess och Lowery kompetenserna: att 

arbeta med elevernas självkänsla, utbilda och använda demokratiska färdigheter samt att arbeta 

i demokratiska arbetsformer. Även Vinterek är inne på samma spår, hon har i sin artikel valt att 

framhålla några exempel på arbetssätt för att stärka elevernas demokratiska ställningstaganden. 

Hon betonar vikten av att arbeta med elevers villighet att uttrycka sina tankar och åsikter, lyssna, 

respektera och tolerera samt arbetet med att främja och stärka självkänsla och att tro på sig själv 

och sin egen förmåga. 

  

Det finns även forskning som visar på att lärare upplever utmaningar och svårigheter med 

demokratiarbetet. En viktig faktor är att man besitter och kan ta till rätt verktyg i rätt situation. 

Ribaeus (2014, s. 164) kommer fram till denna svårighet i sin kvalitativa studie gjord i 
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förskolan. Hon menar att det kan vara relativt enkelt att planera för en demokratisk 

undervisning, men att utmaningen uppstår om man inte besitter rätt verktyg att ta till i praktiken. 

Det kan leda till att det blir svårt att ta både sig själv och sina elever till nästa nivå i utvecklingen. 

En annan utmaning kan vara det kollegiala stödet. Bristen på stöd kan i sin tur leda till spänning 

mellan lärare (Collins, Hess och Lower, 2019, s. 8). En orsak till detta kan vara lärares olika 

sätt att arbeta med demokrati. Uppstår spänning av skäl som dessa kan en lösning vara att öppet 

möta och berätta och utbilda om de demokratiska processerna och visa på att det finns och är 

okej att arbeta med demokrati på olika sätt. 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Utifrån den forskning vi har presenterat ovan har vi identifierat några utmärkande drag. Vi har 

noterat att lärare främst anser att demokratiuppdraget går ut på att fostra elever till att i framtiden 

bli aktiva demokratiska medborgare. De anser även att det är viktigt att arbeta i  demokratiska 

processer, det vill säga att låta eleverna vara en del av processen och att därmed undervisa 

genom demokrati. En annan intressant sak är problematiseringen av begreppet 

värdegrundsarbete, där ett förslag på att istället använda begreppet värdepedagogik har lagts 

fram. Vad gäller det praktiska arbetet med demokratiuppdraget visar forskningen att många 

lärare är eniga om vikten av elevinflytandet. Majoriteten poängterar att det handlar om att få 

eleverna delaktiga i undervisningen, att de får vara med och påverka arbetssätt och på så sätt 

får känna att de har ett inflytande över sin skolgång. Det framkommer även att det finns 

utmaningar och svårigheter med demokratiuppdraget. Förutom svårigheter med att lyckas 

vägleda eleverna till nästa nivå, ses ett uteblivande stöd från kollegiet som ännu en svårighet. 

 

Att det finns väldigt lite empiriskt underlag gällande hur man arbetar med demokratiuppdraget 

i grundskolans yngre åldrar bekräftar både forskning (Ture Tammi, 2013, s.84) och våra egna 

måttligt framgångsrika försök att spåra forskning om demokratiuppdraget i förskoleklass och 

årskurs 1-3. Med tanke på att demokratiuppdraget är en så pass viktig, och för lärare utmanande, 

del av skolans värdegrundsuppdrag behövs mer forskning inom detta område. Med vår studie 

vill vi bidra med ny och relevant forskning inom området. 

3. Teoretisk analysram 

I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska analysram. Vi har inspirerats av Gert Biestas 

tankar om utbildningens funktioner och hans syn på demokrati utifrån begreppen för demokrati 
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och genom demokrati. Genom Johan Öhmans tankar om den utvidgade didaktiska triangeln har 

vi kunnat sätta in lärarens arbete med demokratiuppdraget i ett större sammanhang. 

4.1 Subjektifiering, kvalificering och socialisering 

Biesta (2011) beskriver tre olika funktioner för utbildningen. Dessa är kvalificering, 

socialisering och subjektifiering. Kvalificering handlar om att försätta eleven med kunskaper 

som den behöver för att fungera i samhället. Socialisering innebär att eleven skolas in i normer 

och värderingar som anses viktiga i samhället eleven lever i. Subjektifiering handlar om att 

skolan också behöver se till att skapa förutsättningar för eleven att utvecklas som unik person. 

Biesta menar på att alla funktioner ska tillgodoses i klassrummet, men att funktionerna kan få 

olika mycket utrymme. De här begreppen belyser vad utbildningen har för fokus i klassrummet. 

Det kan vara svårt för lärare  att balansera funktionerna och låta dem få lika mycket utrymme. 

Vi behöver kunskaper om demokrati, veta vilka normer och värderingar som finns i samhället 

för att bli en del av det, men det behövs även utrymme för att eleven ska utveckla 

självständighet. 

4.2 Utbildning för och genom demokrati  

Biesta (2006) har utvecklat två begrepp som han använder för att beskriva hur undervisning kan 

tolkas i demokratiska arbetsformer. Dessa begrepp är utbildning för demokrati och utbildning 

genom demokrati. Enligt honom har undervisning stor betydelse för vilka samhällsmedborgare 

vi fostrar. 

Utbildning för demokrati innebär att lärare har ett förhållningssätt som förbereder barnen inför 

mötet med vuxenlivet och samhället. Lärarens roll blir på detta sätt kvalificerande. Biesta 

skriver att det finns tre komponenter i detta förhållningssätt. Dessa är kunskaps-, färdighets- 

och värdekomponent. Kunskapskomponenten är att man fokuserar på att undervisa om 

demokrati, färdighetskomponenten är att man vet hur man röstar, att man kollektivt beslutar om 

saker. Värdekomponenten innebär att man ska överföra en positiv bild av demokrati till sina 

elever. Läraren förmedlar de normer och värden som samhället vilar på. 

Utbildning genom demokrati är utbildning för demokrati på det sättet att båda förhållningssätten 

fokuserar på att kvalificera och socialisera eleverna så de kan fungera i samhället. Det som 

skiljer utbildning genom demokrati och för demokrati är att utbildning genom demokrati 

fokuserar mer på deltagande i demokratiska situationer, ett så kallat situerat lärande.  I 

förhållningssättet utbildning för demokrati är inte situationen lika viktig, utan subjektet kan lära 
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sig om demokratiska processer och fortfarande bli en fungerande del av samhället. 

Förhållningssättet utbildning genom demokrati vidgar undervisningen och menar på att vi också 

måste delta i processen för att skapa en förståelse. Lärares förhållningssätt blir på det viset 

stöttande och skapare av miljöer och situationer där eleverna kan ta del av demokratin. Det ska 

poängteras att båda dess förhållningssätt är förberedande.  

4.3 Den utvidgade didaktiska triangeln 

Johan Öhman (2014) skriver om den utvidgade didaktiska triangeln, som är en utvecklad variant 

av den didaktiska triangeln. Den didaktiska triangeln beskriver Öhman enligt följande: 

Triangeln med lärare, elev och innehåll i de olika hörnen beskriver kärnan i den didaktiska 

verksamheten: hur innehållet tar form i en kommunikativ process (fig 1.). Vilket innehåll som tar 

form i den didaktiska processen beror dels på de förutsättningar som lärarens val skapar: vilket urval 

som görs, hur det presenteras och arbetsformer som tillämpas. Dels på elevens tidigare erfarenheter, 

attityder, synsätt, interaktion med andra elever, etcetera (Öhman, 2014, s. 37).  

I den utvidgade didaktiska triangeln sätts mötet mellan 

lärare, elev och innehåll in i olika kontexter, nämligen; den 

institutionella kontexten, samhällskontexten och den 

globala kontexten.  

I den institutionella kontexten ingår läroplanerna. I denna 

kontext innebär, enligt Öhman, att handlingar behöver 

sättas in i sammanhang och att pedagogiken i det har en 

betydande roll. Han menar att hänsyn behöver tas till att lärande och undervisning är en del i 

ett institutionaliserat sammanhang med vissa selektiva traditioner, där vissa vanor har 

utvecklats av deltagarna och där normer styr mötet. Enligt Öhman måste detta sammanhang 

finnas för att ge en förståelse för och fördjupning av det som sker i klassrummet. Samtidigt 

behöver utbildningen sättas i en samhällelig kontext, som handlar ”om en dubbelriktad 

förståelse: dels att det som sker i klassrummet är relaterat till politiska maktförhållanden och 

logiska strömningar i samhället och dels att den medborgarfostran som sker i skolan får 

konsekvenser för samhällsutvecklingen” (2014, s.39). 

Den yttersta kontexten i triangeln är den globala kontexten som Öhman exemplifierar genom 

hållbar utveckling. Den här kontexten fokuserar på kopplingen mellan miljö, samhälle och 

ekonomi. Den livsstil som har utvecklats av oss i västvärlden påverkar inte bara just det 

Figur 1.(Öhman, 2014, s.41 
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samhälle vi lever i, utan det lämnar stora och negativa avtryck på djurs och människors 

levnadsförhållanden på andra ställen runt om på jorden. Med det i åtanke behövs skolan sättas 

in i en global kontext (s. 41f). 

4.4 Sammanfattning 

I vår analys kommer vi att använda oss av Biestas begrepp utbildning-  för och genom 

demokrati. De begrepp som beskrivits ovan kommer användas för att belysa hur lärarna ser på 

demokratiuppdraget. Ser de det i förberedande karaktär eller är det förberedande genom en 

demokratisk process? Ser de individens utveckling i förhållande till gruppens utveckling? Vi 

kommer även använda oss av begreppen socialisering och kvalificering samt subjektifiering för 

att belysa vilket förhållningssätt lärarna har gentemot demokratiuppdraget. Ser de på uppdraget 

som någonting som ska överföras i form av normer och värdering, den sociala delen av 

uppdraget eller är uppdraget i kvalificerande karaktär där lärarna vill att eleverna ska förberedas 

i form av att de vet hur man röstar och agerar i demokratiska möten? Hur subjektifierande är 

deras förhållningssätt, menar de att eleverna ska möta världen utifrån sina egna värderingar 

kunna påverka sin miljö? 

Det vi kommer lyfta med från den utvidgade triangeln är mötet mellan lärare – elev – innehåll, 

men också hur samhället påverkas av eller påverkar de skolan och det lärare gör i klassrummet. 

Den utvidgade triangeln vidgar vyn till att innefatta kontexter utanför skolan.  

5. Metod 

I det här metodavsnittet delges vår syn på vad en kvalitativ studie är. Det motiveras också för 

vilka förberedelser som gjorts och hur intervjuerna genomfördes. Här redogörs för hur vi tog 

oss an empirin och hur den analyserades. Det motiveras även varför vi gjort de val som har 

gjorts och avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

5.1 Kvalitativ intervjustudie 

Utifrån de valda frågeställningarna kom vi fram till att vi skulle genomföra en kvalitativ 

intervjustudie. Vi valde att göra en fenomenologisk studie. Det innebär att vi ville ta reda på 

deltagarnas ”livsvärld” för att söka vad som kom fram och inte ifrågasätta upplevelsen, utan 

tolka den. Subjektets livsvärld gav oss chansen att få reda på hur subjektet upplever frågan 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s.45). Den datainsamlingsmetod vi valt att använda är 
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semistrukturerade intervjuer. Anledning till att vi valde att göra en kvalitativ studie var för att 

våra forskningsfrågor intresserar sig för vad läraren (subjektet) upplever och har för 

erfarenheter och att vi ville ha djupa och detaljrika svar (Bryman, 2011, s.341). Kvale och 

Brinkmann beskriver kvalitativa intervjuer som en chans att få “grundad kunskap om vår 

samtalsverklighet” (2014, s. 69), det sker en process när någon tänker som inte går att ta reda 

på om man inte frågar. På det sättet kan det skapas en förståelse tillsammans med deltagaren 

(David & Sutton, 2017, s45). Med det menar vi att materialet vi tillsammans skapat blir till i 

samspelet mellan forskare och den som blir intervjuad. Vi ställde aktivt frågor som den som 

blev intervjuad svarade på och i det samspelet blev materialet skapat. 

På så sätt kunde vi genom samtal med lärare ta reda på hur de ser på och arbetar med 

demokratiuppdraget. Anledningen till att vi valt semistrukturerade intervjuer är för att vi vill att 

lärarna ska få ge sin syn på det hela, sin subjektiva förståelse. Till skillnad från en enkätstudie 

av kvantitativ karaktär där svaren på frågorna inte går att följa upp med följdfrågor 

Den semistrukturerade intervjuformen låter oss som forskare skapa en viss ram för vad vi vill 

att våra respondenter ska befinna sig i när de besvarar våra frågor. En kvalitativ studie gör det 

möjligt för oss att se lärares verklighet utifrån deras perspektiv, till skillnad från hur en person 

som inte är insatt skulle se på det (Bryman, 2011, s.362). En kritik som framkommer mot 

kvalitativ forskning är att den är alldeles för subjektiv. Kritiken kommer från att man inom 

kvalitativ forskning oftast skapar sina frågeställningar under loppets gång (s.368). Men vi är 

intresserade av just den subjektiva berättelsen, då det är den subjektiva berättelsen som säger 

något om hur lärare upplever demokratiuppdraget.  

5.2 Förberedelser och genomförande  

En viktig del av förberedelser inför intervjuerna är forskningsfrågor och hur de ska relatera till 

intervjufrågorna eller hur forskningsfrågorna kommer påverka forskningsfrågorna. Vi har valt 

att benämna några av våra intervjufrågor för nyckelfrågor, de frågorna är skapade för att besvara 

våra forskningsfrågor. I skapandet av en intervjuguide är skapandet av teman viktigt, det är de 

som svarar på studiens vad, varför och hur (Kvale & Brinkmann, 2014, s.147.) Vi lever i ett 

intervjusamhälle där jaget har fått ett större utrymme. Det finns en risk med det, risken är att 

det samtalsklimatet kan bli normaliserat. Det privata jaget som kommer fram kan bilda en 

socialisering av hur vi kommunicerar med varandra (s.28ff). Anledning till att de ger ett 

varnande finger är för att vi inte ska glömma bort vad som kommuniceras i en kvalitativ 
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intervju, där deltagarna ger sin bild av sig självt frivilligt i samspel med den som intervjuar. Ur 

ett etiskt perspektiv är det viktigt att låta den som blir intervjuad känna att den har makt över 

vad den vill delge. Vi vill att undersökningens deltagare ska känna sig trygga i att delge sina 

perspektiv och uppfattningar av hur de arbetar med demokratiuppdraget. Genom att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer där frågorna är delvis öppna ger det oss en chans att skapa 

ett material som bygger på deltagarnas subjektiva upplevelse. Funktionen med öppna frågors 

karaktär är att de ger utrymme för deltagaren i studien att sätta sina egna ord på det (David & 

Sutton, 2017, s.210) I våra förberedelser valde vi därför att först ge skriftlig information om 

studiens syfte och tillvägagångssätt, samtidigt som vi försäkrade dem att vi kommer 

anonymisera deras identiteter.  

Vårt urval av deltagare till studien är ett selektivt urval. Våra forskningsfrågor riktar sig till 

lärare och det är ingen annan grupp av människor i någon annan profession som kan svara på 

hur lärare upplever någonting. På det sättet ansåg vi att deltagarna i denna studie sitter inne på 

de specifika kunskaper som vi ville åt (David & Sutton, 2017, s.197).  

Vi började med att skicka ut information om studien till skolrektorer. Vi skickade ut 

informationsbrev (se bilaga 1) till 15 olika skolor, men när vi inte fick någon respons valde vi 

att ringa upp dem för att komma vidare i processen. De skolor där rektorerna gav oss tillåtelse 

kontaktade vi lärare via e-mail med samma informationsbrev som vi hade skickat ut till 

rektorerna. Det som hjälpte oss bäst med rekryteringen av deltagare var att gå till skolorna och 

berätta om studien. Genom att göra det kunde vi svara på eventuella frågor direkt. Till slut fick 

vi sju deltagare från tre olika skolor, med liknande socioekonomisk bakgrund, och deras 

erfarenhet varierar mellan 2–30 års erfarenhet. Inför intervjuerna skapade vi en intervjuguide 

(se bilaga 2) som hjälp att hålla oss till studiens frågeställningar. Vi började med att tematisera 

frågeställningarna och de teman vi kom fram till var; syn på demokratiuppdraget, praktiskt 

arbete och förutsättningar att för att kunna arbeta med demokratiuppdraget. Vi anser att dessa 

teman hjälpte oss att besvara hur lärare upplever att det är att arbeta med demokratiuppdraget. 

Efterhand skapade vi intervjufrågor samt möjliga följdfrågor om vi kände att det var något som 

behövde förtydligas.  

5.3 Analysförfarande  

Detta typ av angreppssätt strävar efter att låta empirin tala för sig men samtidigt att man ska 

vara varsam för den mängd olika tolkningsmöjligheter som finns i en sådan empiri. Vi har gjort 

det genom att sortera materialet utifrån det som visar sig i materialet (Bryman, 2011)  
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Vi kommer nu gå igenom de sex olika stegen för att visa hur vi tog oss an materialet. Vi började 

med att bekanta oss med det empiriska materialet. Vi gjorde det genom att var för sig läsa 

igenom alla transkriberade intervjuer. Vi skrev noteringar i marginalen och började koda 

materialet. Vi försökte fokusera på det som vi ansåg var mest signifikant utifrån våra 

forskningsfrågor. Efter det jämförde vi de olika deltagarnas svar för att se om det fanns likheter 

för att gruppera in dem, då vi ville komma åt det mest centrala i intervjuerna. Där ställe vi även 

olika uttalanden mot varandra för att se om vi hittade några skillnader mellan dem. Efter det 

försökte vi ta reda på vad de olika kategorierna egentligen sade för att vi skulle kunna skriva 

fram ett så rättvist resultat som möjligt för att tillförlitligheten ska vara hög.                  

 

Vi började med att namnge kategorier och de blev: Hur förstår lärare det demokratiska 

uppdraget, hur upplever lärare att förutsättningarna är att arbeta med demokratiuppdraget 

samt hur arbetar lärare praktiskt med demokratiuppdraget. Tolkningen av läroplanen speglar 

hur lärarna har förstått den. Förutsättningar speglar de förväntningar samt vad man rent 

praktiskt har att arbeta med. Hur man arbetar praktiskt speglar de undervisningssituationer samt 

olika metoder lärarna tar sig an för att arbeta med demokratiuppdraget. Tillsammans har denna 

bearbetning legat till grund för det utfall som vi presenterar i resultatet samt analysen.   

5.4 Tillförlitlighet 

I slutet av sin studie kommer den viktiga delen i att bedöma resultatets tillförlitlighet 

(Vetenskapsrådet, 2017, s.28). De skriver även att man ska vara varsam med att inte överskatta 

sitt resultat utan låta resultatet, i vårt fall, reflektera lärarnas åsikter. För att resultatet ska vara 

tillförlitligt är det viktigt att ha ett perspektivmedvetande, intern logik och etiskt värde 

(Eriksson, Barajas & Wengström, 2013). Med perspektivmedvetenhet menas att man ska 

försöka lägga undan sina egna värderingar i mötet med empirin. Med intern logik menas att 

“alla delar kan relateras till en helhet” (s.141). Med etiskt värde menar dem att man ska ha en 

god etik och att man ska tydligt redogöra för sina etiska överväganden. 

 

Bryman (2011) skriver om fyra delar i tillförlitlighet i kvalitativa studier. Dessa är: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Istället för validitet som 

används inom kvantitativa studier ska kvalitativa studier vara trovärdiga, det innebär att man 

utför en responsvalidering. En responsvalidering innebär att deltagaren i studien godkänt det 

som skrivits. Man ska även bygga på en överförbarhet vilket betyder att man ska kunna föra 

över resultatet på andra enheter för och se ungefär liknande resultat. Med pålitlighet ska man 
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visa på en öppenhet i sin redovisning och med möjlighet att styrka och konfirmera ska man visa 

på att man har varit objektiv och inte påverkat materialet utifrån egna värderingar. 

5.5 Etiska överväganden  

En mängd etiska överväganden behöver göras under hela forskningsprocessen. Anledningen 

till att man ska ha med en etisk reflektion över sin studie är för att visa på en öppenhet för 

läsaren/opponenter. En väldigt viktig del att reflektera över när man gör studier som människor 

deltar i är att man inte utsätter dem för kränkningar (Vetenskapsrådet, 2017). Vår 

datainsamlingsmetod var att intervjua lärare för att få en större förståelse för hur lärare upplever 

arbetet med demokratiuppdraget. När man väljer att intervjua ska man vara medveten om sin 

egen roll i skapandet av material (David & Sutton, 2017, s.47). Som forskare är du ett subjekt 

likt den som du kommer att möta. I mötet mellan subjekt sker det handlingar som skapar en 

förståelse. Handlingarna kan ske i form av ordväxling och vad det ena subjektet frågar kommer 

att forma vad det andra subjektet kommer att svara. I våra semistrukturerade intervjuer och i 

vår analys var vi medvetna om vår egen roll och att vi skapade empirin tillsammans med den 

som blev intervjuad. Genom att vara medveten om detta kan vi vara mer försiktiga i vilket 

resultat vi kommer fram till och ifrågasätta det mot våra egna tankar och värderingar kring en 

lärares upplevelser och syn på demokratiuppdraget.  

  

När det kommer till lagringen av materialet var det viktigt för att oss att deltagarna i studien 

valde att delta frivilligt. Vi valde att spela in intervjuerna och det gjorde vi på våra 

mobiltelefoner. Studiens forskningsfrågor ämnar till att ta reda på hur lärare upplever arbetet 

och det blir då extra viktigt att den som deltar i studien känner sig trygg i att delge sin 

upplevelse. Genom att försöka visa på en öppenhet i vårt syfte samt att vi försäkrade om att de 

kommer att vara anonyma skapade det en trygghet hos den intervjuade, eftersom varken 

deltagarens namn eller arbetsplats kommer namnges. Det är för att vi inte ville att deltagarnas 

identitet ska bli röjda och för att hantera uppgifterna med konfidentialitet (Bryman, 2011, 

s.132).Vi valde även därför att byta ut deltagarnas riktiga namn till pseudonym. 

Vetenskapsrådet (2017) skriver i God forskningssed att anonymitet är en förutsättning för att 

etikprövningsnämnden ska godkänna en. Vi valde i vår studie att anonymisera våra deltagare 

då det inte har en relevans att veta deras identiteter. Det som dock är relevant är att läsaren vet 

att det är lärare som har berättat sina upplevelser av demokratiuppdraget. Vi valde att ge 

deltagarna pseudonymer för att ge en trevligare läsning samt att det känns mer som att det är en 

riktiga personer man läser om. 
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Skolor ses som slutna miljöer och för att få tillträde till dom behövde vi gå via rektorerna som 

fungerar som grindvakter (Bryman, s.384). Vi tog kontakt med dem via mail där vi förklarade 

syftet med vår studie och bad om tillträde för att kontakta lärarna. Vår kontakt med lärarna blev 

olika på olika skolor. Två av skolorna besökte vi för att förklara studiens syfte och varför vi 

tycker den är viktig för forskningen. Det visade sig vara en god metod då potentiella deltagare 

fick chansen att ställa frågor om studien direkt. På de skolor där vi gjorde det, var det fem 

stycken som valde att delta i studien. Till en skola skickade vi mail till rektorn som sedan bad 

de lärare som var verksamma i F-3 fundera på om de ville vara med i studien. Två stycken 

svarade ja och bad oss om frågorna i förväg. Vi valde att skicka våra huvudfrågor (se bilaga 1). 

Vi gjorde det för att vi vill att de som deltar i studien ska känna sig trygga och inte känna att de 

blir överrumplade med frågorna.  

5.6 Metoddiskussion  

Urvalet av deltagare baserades på att forskningsfrågorna kräver en subjektiv upplevelse som 

svar. Genom att använda semistrukturerade intervjuer fick vi detaljerade subjektiva svar på de 

ställda forskningsfrågorna. Vi valde att båda närvara på de flesta intervjuer och det var på grund 

av att vi är ovana intervjuare. Vi delade upp ansvaret under intervjuerna genom att den ena av 

oss var den som ledde intervjun och hade ett större ansvar. För att den ansvarige skulle kunna 

koncentrera sig bättre på att styra intervjun och på vad den intervjuade sade, lyssnade den andra 

av oss mer intensivt och förde anteckningar för att kunna flika in och ställa följdfrågor.  

 

Vi skickade ut information om vår studie till ett flertal skolor. Många skolor tackade tyvärr nej. 

Bryman (2011 s.383) beskriver att det kan vara svårt att få tillträde till slutna miljöer av olika 

anledningar, exempelvis tidsbrist, arbetsbelastning m.m. De flesta som svarade nej uppgav hög 

arbetsbelastning som anledning. Det var svårt att få respons från de lärare vi fick tillträde av 

rektorerna att kontakta. Vi fick inte svar på något av våra mejl. Till slut valde vi att besöka 

några skolor, och efter rektorernas godkännande tog vi kontakt med lärare för att visa vilka vi 

är och för att delge dem syftet med studien. Eftersom vi hade ett tidsspann att hålla oss inom så 

påverkade det vår arbetsprocess negativt. Vi upplevde att det bidrog till en stressad situation då 

vi förlorade ungefär 2 veckor i arbetstid i väntan på att få tillträde. 

  

Vår första tanke var att urvalet av skolor skulle ske utifrån socioekonomisk status av områden 

som skolorna befann sig i och det kallas för stratifierat urval men det fick vi alltså överge (David 
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& Sutton, 2017, s.195). Det blev istället ett bekvämlighetsurval som ämnar till att vi som 

forskare väljer ut lämpliga personer utifrån våra forskningsfrågor och eftersom vi ville ta reda 

på lärares upplevelser behövde var det också lärare vi behövde intervjua.  

  

Som beskrivet i metoden valde vi att koda namnen på deltagarna för skapa en konfidentialitet 

och säkerhet för de deltagande. Vi valde även att ta bort namnen från transkriberingarna och 

bytte ut dem mot de kodade namnen. Anledningen till kodningen är att om någon skulle vilja 

granska vår studie, till exempel opponent/opponenter kan vi visa en öppenhet och tydlighet och 

en försäkran om det. Deltagarnas riktiga namn har ersatts med pseudonym därför att de ska vara   

 

Vi ställer oss kritiska till att vi endast valde att använda oss av intervjuer. Om vi hade följt upp 

intervjuerna med observationer hade vi kunnat få syn på om det lärarna sade och om deras 

tolkningar av läroplanen stämmer överens med hur verkligheten ser ut och hur de faktiskt 

arbetar med det i praktiken. Det hade möjligtvis gett oss ett annat utfall och resultat, då de 

intervjuade lärarnas tolkning och faktiska arbete eventuellt inte stämt överens med varandra. Vi 

diskuterade också mycket fram och tillbaka om vi båda skulle delta under intervjuerna eller 

inte. Till slut kom vi fram till att vi kändes oss mest trygga i att båda var med, med tanke på att 

vi är väldigt oerfarna intervjuare. I 6 av 7 intervjuer deltog vi båda och det kan sätta deltagarna 

i ett underläge i frågan om makt. Det kan ha påverkat deltagarna i den utsträckning att de kan 

ha känt sig trängda och därmed ville ge oss de ”rätta” svaren. Dock var vi väldigt tydliga med 

att poängtera att det inom detta område inte finns något rätt och fel svar. Vi upplever att vi tog 

rätt beslut. Det var en deltagare som hade gynnades av att det bara var en intervjuare under 

hennes intervju. Men på frågan efteråt hur det kändes svarade deltagaren att det kändes bättre 

än vad hon trodde.  

 

Genom att vi endast genomförde intervjuer kan vi bara göra anspråk på hur lärarna upplever 

situationen och arbetet med demokratiuppdraget. Vi kan inte göra något anspråk på om vad som 

sker i klassrummet. Resultatets slutsatser vad gäller det praktiska arbetet baseras på vad lärarna 

säger och upplever men inte hur de faktiskt arbetar. Det alla deltagarna har gemensamt är att de 

är legitimerade lärare som arbetar på skolor. Om studiens metod exempelvis hade varit att be 

lärare svar på en enkät går vi miste om dels att ställa följdfrågor men också på att fånga den 

detaljrika svararen, genom att ställa följdfrågor. 
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6. Resultatredovisning och analys 

I detta avsnitt presenteras de resultat som har framkommit under analysen av det skapade 

intervjumaterialet. Vid bearbetningen av källmaterialet, som kategoriseras utifrån studiens 

syfte, kunde vi urskilja följande teman: hur lärare förstår demokratiuppdraget, vilka 

förutsättningar som spelar in och hur de arbetar med uppdraget. De analysverktyg som används 

för att förstå källmaterialet är begreppen kvalificering, socialisering, subjektifiering, utbildning  

för demokrati och utbildning genom demokrati samt den utvidgade didaktiska triangeln. Efter 

redovisning av resultat avslutas avsnittet med en analys. 

 

6.1 Hur förstår lärare demokratiuppdraget? 

 

6.1.1 Elevfostran 

En tydlig majoritet av studiedeltagarna ansåg att demokratiuppdragets viktigaste uppgift är 

fostran. Selma, som är 48 år och har varit verksam som lärare i 18 år, ville forma sina elever till 

bra människor som besitter goda värderingar när de lämnar skolan. Hon menade att det är en 

fostran för livet och att det gäller att man som lärare vägleder eleverna till rätt värderingar, som 

i sin tur leder till ett demokratiskt ansvar som vuxen. Pia, som har över 20 års erfarenhet av 

läraryrket, är inne på samma spår ”jag tolkar som att dom vill ha fungerande 

samhällsmedborgare. Liksom i slutändan några som förstår vikten av att man är delaktig i 

samhället … att man på nåt sätt tar ställning i samhället och inte bara liksom är passiv.” 

Även Lena, som är relativt nyexaminerad, ansåg att fostran är en stor och viktig del i 

demokratiuppdraget. Hon ansåg att det är hennes roll som lärare att förmedla till eleverna hur 

samhället fungerar och att det är hennes ansvar att eleverna får med sig de värderingar och 

förhållningssätt som de behöver för att kunna verka och leva i samhället. Hon menade att lärare 

har ett ansvar att förmedla samhällets normer och värderingar. Hon berättade för oss att hennes 

roll blir att förmedla till eleverna hur samhället fungerar och att dom får med sig de värderingar 

som samhället vilar på. Enligt Pia är det viktigt att vara lyhörd för elevers idéer och tankar. 

För lärarna handlade det om att förbereda eleverna inför framtiden. Nora beskrev att man kan 

se skolan som ett litet minisamhälle, där alla kommer från olika bakgrunder med olika 

förutsättningar och förhållningssätt till allt. Trots alla dessa olikheter ska man fungera i 

klassrummet och det är precis som ute i det verkliga livet. Trots olikheterna ska man kunna 

fungera på exempelvis arbetsplatser och i samhället som stort. Nora poängterade att det är 
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viktigt att man som lärare får barnen att förstå att man inte alltid kan göra precis som man vill 

eller få allt man vill hela tiden, utan det handlar om att man skapar en förståelse hos barnen att 

man både i skolan och ute i samhället ingår i ett sammanhang där det är vi tillsammans som 

verkar. I ett sådant sammanhang måste man som individ anpassa sig och ibland kompromissa. 

Även Hanna, som är 53 år och som har arbetat i verksamheten i omkring 30 år, ansåg att det 

handlar om att få eleverna att förstå att de är en del av ett sammanhang och det, menade hon, 

ställer krav på barnen att de lär sig och har med demokratin från grunden. Hon menade att de 

små barnen behöver lära sig att lyssna, jämka och se till allas bästa, men att det kan vara svårt 

med tanke på att de yngre barnen är mycket inne i sig själva. Likaså berättade 52-åriga Julia att 

det hela tiden handlar om att barnen förstår att de är i ett sammanhang. För att få dem att inse 

menade hon att kommunikationen är väldigt viktigt:  

 

[M]en det handlar ju hela tiden om att lära sig att förstå att man är i ett sammanhang liksom och vad 

man har hur man hur ens eget agerande påverkar andra och så och då handlar det ju om hela tiden 

att diskutera och prata  

 

6.1.2 Elevdelaktighet och elevinflytande 

En annan tolkning av vad demokratiuppdraget innebär handlar om att få elever delaktiga i 

undervisningen. 24-åriga Lena berättade att hon utifrån sin tolkning av delaktighet arbetar med 

entreprenöriellt lärande där eleverna får vara delaktiga genom att testa sig fram och prova. Hon 

betonade vikten av att lärare lyssnar på elevernas idéer och gör dem trygga i sig själva. Även 

andra deltagare uttryckte att barn ofta har väldigt bra synpunkter att det är viktigt att man som 

lärare tar tillvara på deras synpunkter. Hanna och Pia berättade att de finner det svårt att veta 

vad eleverna förstår när det kommer till demokratiska processer. Båda hade märkt att elever 

inte upplever att de får bestämma i klassrummet. Pia beskrev det såhär: ”För många saker tror 

jag att dom är med och bestämmer fast man berättar inte det för dom och då tänker dom inte på 

att dom har varit med och bestämt”. Dessa lärare ser behovet av att synliggöra för elever att de 

faktiskt är med. Hanna berättade om när hennes klass vid ett tillfälle skulle döpa klassens nalle: 

 

Det gäller å också sätta ord på när barnen är med och beslutar saker och får vara med och välja  

saker så att dom också är medvetna om att nemen dedär var va med och bestämde amen det var ju 

vi som bestämde namnet på nallen, att man inte bara gör det utan att man också säger det till barnen 
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Medan några deltagare ansåg att delaktighet går ut på att låta eleverna få vara med och tycka 

till och säga sitt, ansåg Julia att delaktighet handlar om att få eleverna att se sin roll och vad de 

kan bidra med. Hon förklarade en situation när de i klassen hade pratat om arbetsro, då ville 

hon få eleverna att börja tänka på hur de själva kunde vara  med och bidra till att skapa arbetsro. 

Samtliga deltagare menade på att elevinflytande bör ses som en möjlighet att arbeta med 

demokratiuppdraget. Genom att exempelvis ta elevernas tankar och idéer på allvar. Nora 

beskrev att hennes lektioner inte alltid blir som hon planerar då hon kan bygga vidare på 

elevernas idéer. Hon menade att genom att låta eleverna ha inflytande över hur man ska göra 

någonting fungerar bra, men att de inte alltid kan ha inflytande över vad undervisningen ska 

innehålla. Hon beskrev det såhär:  

 

Min planering kanske inte alls blir som jag har tänkt mig. För att barnen önskar något annat, och det 

är konstruktivt. Det är nåt som leder framåt inom det område som vi håller på med. Då är ju min 

planering egentligen oväsentlig om dom har en annan tanke mot samma mål som fångar dem. 

 

Nora ville med detta förmedla att om elevernas egna tankar och idéer leder till att de blir mer 

intresserade av ett ämne kan det leda till mer engagemang som i sin tur kan resultera i lärande. 

Flera av deltagarna berättade om den här typen av oplanerade situationer som det kan vara bra 

att ta vara på. För Julia uppstod en oplanerad situation en regnig dag och det ledde till en 

diskussion om varför man bör följa regler: 

 

då förklarar man ju för dom vad är de för men de är inga regler som man har hittat på utan det är 

därför att det är för att de ni till exempel blir blöta om ni inte byter om sätter på er kläder och sen 

[...] när de kom in från rasten o dom var såhär att vi ska inte ha överdragsbyxer på oss 

Situationen var oplanerad och medförde en diskussion om regler. Sådana liknande, oplanerade, 

situationer ger möjligheten att arbeta med demokratiuppdraget. Om lärarens inställning är att 

det ska finnas tid för detta kan diskussioner som uppstår vid oplanerade tillfällen leda till 

upplevelser där elever befinner sig i demokratiska processer. 

  

6.1.3 Förhållningssätt 

Enligt de intervjuade lärarna är det viktigt att förkroppsliga ett demokratiskt förhållningssätt. 

Med tanke på demokratiuppdragets omfång ansåg Lena det viktigt att man förhåller sig till vad 

som står i läroplanen och att det genomsyrar allt man gör. Selma menade att det är viktigt att 
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hon använder sig av ett demokratiskt förhållningssätt, då hon poängterar vikten av att behandla 

alla lika och att det inte ska spela någon roll om man är tjej eller kille när det kommer till 

exempelvis talutrymme och påverkan. 

Julia och Pia berättade att deras förhållningssätt gentemot eleverna är av betydande roll. För 

Julia är klassläraren gruppens pedagogiska ledare. Även Pia är inne på samma tanke, hon 

berättade för oss att hon ser sig själv som ett föredöme för eleverna eftersom de tar efter och 

gör som hon gör. Nora berättade att hon tycker att man ska visa tydligt ledarskap så att eleverna 

känner sig säkra att de exempelvis inte kommer att bli kränkta utan att de kan lita på att läraren 

sätter gränser om situationen kräver det. Precis som Pia pekade hon också på att barnen tar efter 

det som man själv gör, för eleverna blir läraren en ledare som står för normer och värderingar 

och på det sättet blir även lärare förebilder. Ett par av deltagarna ansåg att det är viktigt att 

lyssna på barnen och visa att både de och deras åsikter är betydelsefulla. Julia lyfte fram 

dialogens och diskussionens betydelse för att få eleverna att förstå varför man ska göra vissa 

saker, att regler finns av en anledning och att det inte är något som lärarna har hittat på bara för 

att.  

 

6.1.4 Sammanfattning 

Lärarna upplevde att demokratiuppdraget innefattar elevfostran. Enligt deras utsagor menade 

de att lärare är förebilder och pedagogiska ledare som ska ge eleverna de förutsättningar de 

behöver för att delta i samhället. Genom att vara lyhörd och ge eleverna möjlighet till inflytande 

och delaktighet i vissa situationer upplevdes det att det kan leda till mer engagemang och 

lärande. Det är dock inte alltid lätt att veta vad eleverna tar in. Det tycks vara svårt att veta på 

vilken nivå undervisningen ska läggas på för att eleverna ska uppleva att de har inflytande. 

Oplanerade situationer  kan visa sig effektiva när det kommer till demokratiuppdraget. Men 

vilka förutsättningar har man för att nå dit?  

 

 

6.2 Hur upplevs förutsättningarna för arbete med demokratiuppdraget? 

 

6.2.1 Gruppens betydelse 

I det skapade empiriska materialet framkommer gruppens storlek och elevsammansättning som 

en viktig förutsättning. På frågan om förutsättningar med att arbeta med demokratiuppdraget, 
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svarade Hanna: “Men de är ju goda, men det bygger ju på gruppklimatet att man får en grupp 

att respektera varandra för det är ju där allt börjar tänker jag”. Hon menade att förutsättningarna 

för demokratiuppdraget har sin grund i gruppens respekt och förståelse för varandra. Utan 

respekt och förståelse kommer ingen att våga uttala sina åsikter. Hon fortsatte och förklarade: 

 

för mig bygger det på att få gruppklimatet först, det är liksom basen och där det måste ju alla börja 

med och det kan man inte, asså du kommer aldrig runt den och när du har ett gott gruppklimat så 

tycker jag inte det har så mycket med gruppstorleken att göra 

Enligt Hanna kan alltså gruppens sammansättning vara en svårighet. Nora beskrev att 

gruppstorleken inte alltid är svårigheten. I en grupp bestående av elever med stora behov 

minskar ofta möjligheterna för elevinflytande och delaktighet. För att få alla elever i en sådan 

grupp ses fler vuxna i klassrummet som en förutsättning. 

En annan svårighet för lärare kan vara att veta vilken nivå de ska lägga sin undervisning på. 

Lena redogjorde för en utmanande situation då hennes klass arbetade med förintelsen:  

 

 …då tyckte jag att det jättesvårt att veta hur ska jag prata om dehär med en sjuåring? och vad kan 

jag säga och hur långt får jag liksom, utan att det så och då handlar det såklart om att känna sin 

elevgrupp och veta så att man får ju prova sig fram 

För att undvika situationer där lärare har svårt att avgöra vilken nivå undervisningen ska läggas 

på är det viktigt att det finns en relation mellan lärare och elever. 

 

6.2.2 Samsyn inom kollegiet 

Några deltagare beskrev att det finns en samsyn inom kollegiet, men med skillnader i hur det 

tar sig i uttryck. Trots den upplevda samsynen ansåg Cecilia, som arbetar som ämneslärare med 

inriktning SO, att mycket ansvaret läggs på henne till skillnad från exempelvis svensklärarna. 

Andra lärare trodde att de hade en samsyn, men vid en djupare eftertanke insåg de att så inte är 

fallet. Selma är kluven. På frågan om hon och hennes kollegor har en samsyn svarade hon: 

Både ja och nej, vi tror ofta att vi har samma syn men sen när vi börjar diskutera så inser vi att vi 

gör väldigt olika och tycker olika men vi tror att vi tycker och gör lika och säger ofta att vi har en 

samsyn… 

Att det finns en splittrad samsyn kan bero på många saker. Ett stort tolkningsutrymme i 

läroplanen betonades vara en anledning. En annan ansågs vara att klasslärare ofta har sin grupp 
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själv och att de därför gör som de själva tolkar det. Ytterligare en anledning kan vara att 

lärarkåren inte diskuterar demokratiuppdraget på samma sätt de exempelvis diskuterar 

kunskapsmål. Pia berättade om ett sätt att en på hennes skola:  

 

ja jag har varit med om förut att man inte har nån röd tråd att det är lätt att man kommer från massa 

klasser med massa idéer och så blir det inte mycket av det, men har man liksom en, ett litet tema 

som alla har pratat om så är det lättare att man får igenom elevernas åsikter och kan ta till sig dom 

på ett annat sätt. 

Det beskrevs att det är lättare att få igång en demokratisk process om det finns en samsyn och 

det arbetas med en röd tråd i samtliga ämnen. Både för lärarnas, men också för elevernas skull. 

Det lyfts även att en uttalad samsyn tydliggör för eleverna. Det exemplifierades under en 

intervju att det råder förbud mot huvudbonad inomhus på en skola, men att skolpersonal bar 

mössa och därmed också bröt mot regeln. I situationer som denna blir det också en maktfråga, 

då de berörda vuxna anser att de inte berörs av reglerna och att de värderar sig själva högre än 

eleverna. 

 

6.2.3 Styrning från läroplanen 

Läroplanen är ett styrdokument som lärare är ålagda att arbeta med och blir därmed en 

förutsättning för att kunna arbeta. Styrningen från läroplanen upplevdes som väldigt tydlig av 

samtliga deltagare. De ansåg att innehållet är lättolkat, men desto svårare att veta hur det ska 

implementeras i undervisningen. Deltagarna ansåg dessutom svårigheter med att veta vilka nivå 

de ska lägga undervisningen på. Det uttrycktes vara en svårighet med tanke på att det är ett brett 

och omfattande arbete. Selma ansåg att hur-frågan är otydlig. Hon berättade att en anledning 

till hennes upplevelser kan vara att  är många “ fina ord i läroplanen” och önskade att uppdraget 

skrivits fram med “enklare” ord. 

De intervjuade lärarna såg fortbildning som en viktig förutsättning för att jobba med 

demokratiuppdraget. Cecilia och Lena, som bara har varit lärare i cirka 2 år, berättade att dom 

inte kommer ihåg att de arbetat med värdegrundsarbetet under sin utbildning. Inte heller minns 

de mer rutinerade deltagarna något från sin utbildning och det ligger till grund för att de värderar 

fortbildning högt. 
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6.2.4 Sammanfattning 

Lärarna har gett sin bild över vilka förutsättningar de ansåg vara nödvändiga för att kunna arbeta 

med demokratiuppdraget. Resultatet visar att lärarna upplevde att det finns en samsyn inom 

lärarkåren, men att så i själva verket inte är fallet. Det finns tendenser som visar på att det finns 

en brist i samsynen kring begreppet demokrati. Läroplanen är en annan förutsättning och den 

ansågs vara både tydlig och otydlig. Den anses vara tydlig i vad-frågan, men desto otydligare i 

hur-frågan. En annan avgörande faktor upplevdes vara gruppen. Hur stor den är och hur klimatet 

är har en avgörande roll för hur läraren kan lägga upp och bedriva sin undervisning.  

6.3 Hur upplever lärare att de arbetar med demokratiuppdraget? 

 

6.3.1 Det praktiska arbetet 

En tolkning av läroplanen, var som vi nämnt ovan, elevinflytande och elevers delaktighet. 

Utifrån intervjudeltagarnas utsagor framkommer det att det är något de också arbetar med i 

praktiken. Majoriteten av de intervjuade lyfte att de arbetar med klassråd och elevråd, som är 

ett sätt att låta eleverna vara delaktiga och ha ett inflytande på sin utbildning.  

Lena och Cecilia berättade att de på sin skola har 60 minuters schemalagt värdegrundsarbete i 

veckan. Då arbetar de med olika teman utifrån värdegrunden. Cecilia poängterade dock att den 

schemalagda lektionen bara är en del i deras värdegrundsarbete. Hon berättade att: ”väldigt 

mycket forskning, vad jag har förstått som visar på att det funkar inte bara att jobbar 60 minuter 

i veckan men nånting, utan man måste jobba hela tiden jämt med det”, vilket visar på att hon är 

väl medveten om att det är något som behöver arbetas med kontinuerligt.  

Ett genomgående arbetssätt med elevdelaktighet har visat sig vara att använda namnstickor. Det 

innebär att varje elev har sitt namn på en pinne som sedan dras för att fördela ordet. Anledningen 

till att lärare använder sig av denna metod är för att de vill låta slumpen avgöra vem som får 

ordet, för att alla ska få en chans att göra sin röst hörd även om man inte vill eller vågar räcka 

upp handen. Viktigt att komma ihåg att man som elev har ett val, trots att ens namn blivit draget. 

Vill man inte svara har man rätt att säga ”pass”.  

Några av lärarna berättade att de jobbar med att följa upp elevers idéer och bjuda in dem i 

planeringen av undervisningen. Nora förklarade att hon brukar bjuda in elever om de varit 

missnöjda med en lektion:   
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Jag bjuder in barnen i planering och efteråt om dom säger jag tyckte inte det var så roligt. Ja men 

har du nåt förslag på hur man skulle kunna göra? Man bjuder in dom att faktiskt vara med och kunna 

påverka. Men på ett konstruktivt sätt … Hjälp mig så att vi tillsammans kan få det väldigt bra.  

En annan metod som lyftes fram var att låta eleverna vara med och ta ställning till olika saker 

genom omröstningar. Flertalet av deltagarna ansåg att när de som lärare inte behöver bestämma, 

ser de gärna att eleverna är med och bestämmer. Det är ett bra sätt att träna eleverna i att ta 

ställning samtidigt som de får vara delaktiga. Under intervjuerna framkom det att ett par lärare 

använt sig av omröstningar när de bland annat skulle namnge sina halvklasser. Vid ett annat 

tillfälle skulle en klass döpa en nalle som skulle få följa med eleverna hem. De fick då vara med 

och ta fram namnförslag och där de sedan skulle rösta fram ett vinnande namn.  

Flertalet lärare berättade att de arbetar med barnkonventionen. I och med att den blir lag år 2020 

finns det en mängd material som hjälper lärare i hur man kan arbeta med konventionen. Hanna 

poängterade att det är ett bra material att använda sig av. En annan deltagare berättade att hon 

använder sig av barnkonventionen i sin undervisning av den anledning att  det blir tydligt för 

eleverna att de har rättigheter och att det har en betydande roll i demokratiarbetet.  

Ännu en användbar metod är att använda sig av film. Flera deltagare berättade att det finns 

väldigt mycket bra filmmaterial som på barnvänliga sätt berättar om demokrati och allt som 

ingår där. Film ansågs vara ett bra sätt att bryta av den lärarledda undervisningen med, samtidigt 

får eleverna något att titta på som de i klassen efteråt gemensamt kan prata och diskutera om. 

 

6.3.2 Sammanfattning 

I den här resultatdelen framkom det att deltagarna arbetar mycket med elevinflytande och 

elevers delaktighet. Klassråd och elevråd lyftes som ett bra sätt att låta eleverna få träna på 

mötesformer och en bra plats att lyfta deras tankar och idéer. Användbara arbetsmetoder ansågs 

vara namnstickor för att ge alla en chans att få svara, omröstningar för att göra eleverna 

delaktiga och film för att undervisa om demokrati. 

6.4 Analys 

I den här delen analyseras studiens resultat utifrån Biestas begrepp för och genom demokrati, 

och hans tankar kring utbildningens funktioner kvalificering, socialisering och subjektifiering. 

Vi har även använt oss av Johan Öhmans utvidgade didaktiska triangel, som har hjälpt oss att  

förstå mötet mellan skolan, samhället och världen, det vill säga alla tre kontexter påverkar det 
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som görs i klassrummet. Med hjälp av den utvidgade didaktiska triangeln har vi även fått syn 

på hur mötet mellan lärare - elev - innehåll ser ut.  

 

6.4.1 Analys av resultatet 

På frågan om det kändes bra att det fanns gott om tolkningsutrymme i läroplanen, var Cecilia 

kluven. Samtidigt som tyckte det finns bra med utrymme, uttryckte hon även att det var svårt 

att veta hur man ska arbeta med demokratiuppdraget. Vi tolkar det här som att det finns en 

osäkerhet gällande hur man ska förbereda eleverna inför framtiden. När det blir otydligt hur 

man förväntas förbereda eleven blir det oftast utbildning för demokrati. Eleverna blir inte satta 

i situationer där de får uppleva demokratin samtidigt som de lär sig den. 

 

Alla lärare berättade dock att de använder sig av klassråd och elevråd. Eleverna får då utbildning 

genom en demokratisk process som också förbereder dem inför demokratiska möten. Några 

deltagare berättade att det sker tillfällen då någonting behövs beslutas i grupp och att de då 

använder omröstningar för att göra det. Genom omröstningar förbereds eleverna inför tillfällen 

längre fram i livet, då de ska delta i exempelvis riksdagsval. De förbereds på hur en sådan 

process går till genom att själva vara en del av processen och därmed utbildas genom demokrati. 

Det blir dock viktigt för lärare att belysa för eleverna att de har varit med och bestämt, då det 

har visat sig att lärarna upplever att eleverna själva inte uppfattar att de är med och bestämmer. 

Belyses inte det på ett explicit sätt, blir det istället utbildning för demokrati och eleverna får 

inte uppleva den demokratiska processen. 

 

Biesta (2011) menar att fostran innebär en överföring av normer och värden, så att subjektet 

kan bidra och bli en del av samhället. Lärare har åtagit sig att följa läroplanen som är en politisk 

skrift och som tydligt skriver fram att skolan ska förbereda eleverna utifrån vad samhället 

behöver och dess normer och värden. Utifrån läroplanen blir ett av lärarnas uppdrag att skapa 

meningsfulla möten för eleverna. Eleverna behöver känna att de får ett utbyte för det de lär sig 

i skolan. När detta sker sätts mötet mellan lärare – elev – innehåll in i den samhälleliga 

kontexten i den utvidgade didaktiska triangeln. Centralt i lärarnas berättelser är fostran. Genom 

fostran sker det en socialisering i önskvärda normer och värden utifrån även där en 

samhällskontext. Men lärarna nöjer sig inte med det, utan de är lyhörda inför vad barnen har 

för synpunkter och baserar delar av sin undervisningen på dem, detta fyller skolans 

subjektifierande funktion. 
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När lärarna pratar om att de ser sig själva som förebilder menar de att det de gör, gör också 

eleverna. Lärarna vill alltså förbereda eleverna, funktionen blir då kvalificerande eftersom 

eleverna förbereds på hur vad man ska göra genom att se hur läraren gör. Det går även att tolka 

som subjektifierande för att lärarna genom sitt beteende visar vilka normer och värden som är 

önskvärda. 

 

Det uppkommer ofta oplanerade situationer som ger möjlighet att arbeta med 

demokratiuppdraget. Det upplever lärarna som väldigt värdefullt då de kan låta eleverna vara 

delaktiga och på så sätt låta eleverna vara i en demokratisk process och socialisera in dem i de 

normer och värderingar som skrivs fram i läroplanen. Vi tolkar det som att det även vid dessa 

tillfällen finns möjligheter att arbeta med subjektifiering genom att verkligen lyssna till eleverna 

och låta de påverka situationen i samråd med läraren. 

  

Några av lärarna berättade att de använder sig av namnstickor i det praktiska arbetet. 

Anledningen till att de gör det är för att de vill att eleverna ska känna att de får göra sin röst 

hörd, därmed utbildas de genom en demokratisk process. Denna funktion kan vara 

kvalificerande då eleverna får lära sig om åsiktsfrihet, men vi tolkar det som att den är 

socialiserande med tanke på att eleverna får vara i en process där de får uttrycka sig själva och 

lyssna på andra. Respekt och empati är värden som betonas i läroplanen och lärare får arbeta 

mycket med att sätta det som en norm i sina klassrum. Tre av deltagarna använder sig av filmer 

för att visa på fler perspektiv för att sedan föra en gemensam diskussion med eleverna om 

filmens innehåll. Läraren väljer då att först utbilda om demokrati och förbereda eleverna genom 

att kvalificera dem. Beroende på hur efterspelet blir och om läraren väljer att gå vidare med 

innehållet kan det också leda till en utbildning genom demokrati.  

  

Som resultatet ovan visar på brister det i samsynen kring demokratiuppdraget. Det visar att 

lärare är väl förtrogna med att de ska förmedla samhällets normer och värden, men eftersom 

det saknas en samsyn ser arbetet förmodligen olika ut i olika klassrum. De intervjuade lärarna 

upplever att det finns en samsyn kring vad samhället förväntar sig att de ska arbeta med, men 

inte hur de ska arbeta med det. Nora berättade att det finns lika många tolkningar av 

demokratiuppdraget som det finns lärare, vilket får implikationer för hur undervisningen 

genomförs. Kvalificering och socialisering sker alltså utifrån varje lärares egen tolkning av 

styrdokumentet. Julia beskrev att det är en utmaning att resurser kan försvinna för att de behövs 

på en annan del av skolan och det kan i sin tur påverka både undervisningen och planeringen. 
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Lärarna kan ha en egen tanke om hur lektionerna ska gå till, men får de inte det stöd som behövs 

kommer det påverka vilken typ av funktion utbildningen får och vilket förhållningssätt läraren 

har. 

  

Det finns dock situationer där lärare känner osäkerhet kring den grundläggande didaktiska 

frågan hur. Studiedeltagarna upplever nämligen att deras elever inte riktigt vet vad de har 

lärt sig från situationer där en demokratisk process har ägt rum. Lärarna kämpar alltså med att 

skapa förutsättningar för ett fruktbart möte mellan eleven och innehållet i den didaktiska 

triangeln. Vi tolkar detta som att lärarna har förhållningssättet att de vill se subjektets unika 

utveckling, alltså den subjektifierande funktionen, men de vet inte hur de ska gå tillväga för att 

göra det. Det kan tolkas som att snarare utbildningspolitiker litar på lärares didaktiska 

kompetens. Vi tolkar det som att man litar på lärares undervisningsexpertis och omsorg om 

barnen. Samhällskontexten påverkar skolan och hur man försöker svara mot samhällets aktuella 

och framtida behov (Öhman, 2014). 

 

6.4.2 Sammanfattning 

Lärares förhållningssätt påverkas av hur samhället kommunicerar till skolan. 

Kommunikationen påverkas av dels genom läroplanen dels via kommunpolitikerna. Det 

framkommer i analysen att lärare har förhållningssättet utbildning genom demokrati, de vill 

alltså att eleverna ska var delaktiga i demokratiska processer. Gruppens konstellation påverkar 

vilken typ av undervisning lärare upplever att de kan bedriva. Undervisningen ser olika ut 

beroende på hur gruppen ser ut, om det till exempel finns elever i gruppen som är i behov av 

extra stöd och anpassningar eller om den är så pass stor att alla elever inte hinns med. Lärarna 

vill ge eleverna inflytande över hur de ska arbeta i klassrummet och är lyhörda för deras idéer 

och tankar och vill bygga vidare på dem. Finns däremot inte tid eller resurser tenderar 

förhållningssättet istället att bli utbildning för demokrati. 

 

Den bristande samsynen kring arbetet med demokratiuppdraget påverkar utbildningens 

funktioner. De funktioner som framträder mest i analysen är den kvalificerande och 

socialiserande. Precis som Biesta (2011) menar finns alla tre funktioner med i utbildningen. 

Politiker litar på lärares didaktiska kompetens och ger äganderätten över hur:et. Lärarna vill 

gärna ge mer utrymme för subjektifieringsfunktionen, men samhället tillsätter inte tillräckligt 

med resurser i form av tid eller personal. Den bristande samsynen påverkar vilka resurser som 
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man har i skolan och implementationerna av det blir att funktionen kvalificerande får mer 

utrymme.  

 

Genomgående i analysen har det implicit framkommit att lärare aktivt försöker sätta sin 

undervisning i ett större perspektiv. Det görs genom att sätta mötet mellan de själva, eleverna 

och innehållet både i den institutionella kontexten och i samhällskontexten. Exempelvis 

beskriver Nora för sina elever att skolan är ett minisamhälle, vilket tydligt visar på en 

medvetenhet om skolans fostransuppdrag. Beroende på vilken funktion utbildningen får 

påverkar det vilka samhällsmedborgare som “skapas”, med tanke på att det som sker i 

klassrummet påverkar samhället (Öhman, 2014). Konstaterat utifrån studiedeltagarnas tolkning 

av läroplanen är den didaktiska frågan hur oklar. I och med att läroplanens, som är en del av 

den institutionella kontexten, hur-fråga upplevs som diffus och att konsekvenserna av det ger 

en splittrad samsyn gällande demokratiuppdraget, ser förutsättningarna för att kvalificera och 

socialisera eleverna in i samhällskontexten olika ut för alla lärare. 

7. Diskussion och reflektion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare verksamma i förskoleklass och 

årskurs 1-3 förstår demokratiuppdraget. Forskningsfrågor som legat i fokus för studien rör 

lärares förståelse av demokratiuppdraget, förutsättningar för att arbeta med demokratiuppdraget 

samt det praktiska arbetet med demokratiuppdraget. I detta avslutande avsnitt diskuteras 

studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. 

7.1 Diskussion 

Sedan 1990-talet har allt mer fokus lagts på värdegrunden och värdegrundsarbete. Trots att 

läroplanens första avsnitt endast handlar om skolans värdegrund och uppdrag och att skolan ska 

vila på demokratiska grunder, har det visat sig att det inom lärarkåren saknas en gemensam 

hållning och samsyn. Ett problem som kan tänkas bidra till att kunskapsuppdraget fortfarande 

prioriteras högre och till att det behövs handböcker innehållande konkreta tips på hur man kan 

arbeta med värdegrundsuppdraget.  

  

Studiens resultat visar på att lärare har olika uppfattningar om demokratiuppdragets hur och det 

kan bero på att lärare är bärare av värderingar från sin egen uppväxt (Thornberg, 2004). En 

lärare beskrev det tydligt när hon berättade att klasslärare har sin grupp själv väldigt mycket 

och man gör som man själv tolkar det. Att lärare gör olika behöver inte betyda att vad de lär ut 
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är olika, men att man förbereder eleverna olika i sin medborgarfostran. Bristen på samsyn kan 

bli problematisk om man inte arbetar mot samma mål och med liknande förutsättningarna. Det 

är viktigt att ha i åtanke att man har värden med sig från början (Aldenmyr, 2006). Genom att 

vara medveten om sina egna värderingar och normer minskar risken att de strider mot skolans 

och samhällets. Satt i en samhällskontext och vad samhället behöver för framtida medborgare 

är det viktigt att arbeta mot gemensam värdegrund. Då kan man, både som lärare men också 

elev, lättare sluta upp bakom den. Lärarna upplever dock att det står tydligt i läroplanen om vad 

de ska lära ut till sina elever. Som vi var inne på i bakgrunden har det svenska skolsystemet 

blivit mer självorganiserad vilket medfört mer tolkningsutrymme (Carlgren, 2011).  Att de mer 

erfarna lärare vi intervjuat anser att det är diffust hur det ska läras ut kan bero på att de är vana 

med att få tydligare styrning. Till skillnad från lärare med begränsad erfarenhet av läraryrket, 

har de erfarna lärarna något att jämföra med. Det gör att de oerfarna lärarna ställs inför en större 

utmaning, med tanke på att de saknar den erfarenhet de andra besitter. 

 

Irisdotter Aldenmyr (2006) menar att lärare ser sig själva som bärare av värden och normer som 

de senare överför till eleverna i deras arbete med att fostra dem till samhällsmedborgare. 

Studiens resultat visar att lärare överför sina värden och normer genom att vara förebilder för 

eleverna. När lärare fostrar elever till att bli demokratiska medborgare är det viktigt att 

reflektera över vilka värden som de för över, exempelvis menar Henriksson Persson & Irisdotter 

Aldenmyr (2017) att det är viktigt att vara lyhörd och visa för eleverna att deras åsikter är 

värdefulla. I resultatet visar de deltagande lärarna en medvetenhet om detta. De uttrycker att de 

vill lyssna på vad eleverna har för åsikter och använda dem i undervisningen.  

 

Även fast det är lärare som är ledare och styr i sin klass påverkas vad och hur de kan arbeta av 

vilka resurser det finns att tillgå. Resurser kan vara rent ekonomiskt stöd, extra personal samt 

om extra anpassningar och/eller särskilt stöd behövs. En svårighet i demokratiarbetet kan vara 

att läraren inte besitter rätt verktyg för att hjälpa eleverna till nästa nivå i deras utveckling 

(Ribaeus, 2014, s.164). Dessa ”rätta” verktyg kan vara en fråga om resurstillgång eller om lärare 

besitter den kompetens som behövs. Vårt resultat visar att lärarna upplever att de inte vet vilken 

nivå de ska lägga sin undervisning på och det kan bero på att de är osäkra på vilka resurser som 

de har tillgång till, vilket kan variera från dag till dag. Det framkommer att lärare kan få planera 

om under dagen, om det är så att det inte finns resurser att verkställa planeringen. Tilldelning 

av resurser från samhället behöver ses över eftersom lärare upplever att de inte har de resurser 

som de behöver, ur en samhällskontext innebär det att det rådande normerna påverkar vilka 
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typer av demokratiska medborgare vi har i framtiden. Konsekvenserna blir annars då att det 

läggs mer fokus på kunskapsuppdraget, då det upplevs att det inte finns tid till att göra det som 

man hade tänkt från början (Henriksson Persson & Irisdotter Aldenmyr, 2017, s.86f). Det kan 

också vara en anledning till att vårt resultat visar på att utbildningen blir kvalificerande. Lärarna 

upplever att de vill mer än vad de har resurserna för. 

 

Precis som tidigare forskning (Gregers Eriksen, 2018; Saiz-Linares, Rodrıguez-Hoyos & 

Susinos-Radas, 2019; Henriksson Persson & Irisdotter Aldenmyr, 2017) säger har vi funnit 

tydliga resultat som visar på att lärare ser och tolkar elevinflytande och elevdelaktighet som en 

norm i demokratiarbetet. Elevinflytande och delaktighet har enligt vårt resultat visat sig ta sig i 

uttryck på olika sätt, det kan bland annat handla om att låta alla elever komma till tals och att 

bygga vidare på deras tankar och idéer. Vi har även märkt att elevers inflytande och delaktighet 

leder till att lärare väljer att involvera dem i hur-frågan, alltså hur undervisningen ska utformas. 

I tidigare forskning framkommer det att elever får vara med och bestämma arbetsformer 

(Henriksson Persson & Irisdotter Aldenmyr, 2017; Henriksson Persson 2018), vilket också 

innebär att de är med och påverkar hur-frågan. De lärare vi har intervjuat arbetar med detta 

genom bland annat klassråd och elevråd, enkla omröstningar och att dra namnstickor. Vår 

konklusion är att dessa metoder och arbetssätt är väldigt enkla och ligger på en grundläggande 

nivå. Eleverna ges visserligen ett utrymme att vara delaktiga och ha ett inflytande, men inom 

en relativt snäv ram. Eleverna i grundskolans lägre år är små och det påpekas också flertalet 

gånger i vårt empiriska material. Kanske har den strama friheten något att göra med att eleverna 

inte är så stora och därmed inte har utvecklat de förmågor och kunskaper som behövs för ett 

större och friare ansvar.  

7.2 Reflektion 

I en studie där forskarna är med och påverkar empirin kan resultatet alltid bli ifrågasatt. Ställde 

vi rätt frågor eller kunde vi ha följt upp svaren på något annat sätt? Kunde resultatet tolkas på 

något annat sätt? Vi har valt att arbeta med källmaterialet som skapades på ett induktivt sätt. 

Att lärare upplever en stor osäkerhet på hur de ska arbeta kan var en brist från lärarutbildningen, 

men också att samsynen saknas och att det kollegiala arbetet med frågorna inte har fungerat.  

  

Skolan är omdiskuterad och kritiserad på många sätt. Det beskrivs bland annat i media som att 

den håller på att förfalla och vi ser lärare som säger upp sig för att trycket ökar från många håll. 

Samtidigt som trycket och åsikterna från samhället blir allt högre, minskar också skolvärldens 
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förtroende för just samhället. Personer verksamma i skolan känner sig svikna och menar att de 

inte får tillräckligt med stöd och resurser för att bedriva en bättre skola. Sett utifrån den 

samhälleliga och den globala kontexten blir detta i slutändan problematiskt med tanke på att 

lärarna inte kan bedriva den undervisning de vill och därmed ges inte eleverna de bästa 

förutsättningarna för att växa in i samhället.  

 

Vårt resultat visar att lärare upplever att de arbetar med värdegrunden, men att den lämnas i 

baksätet och att kunskapsuppdraget sätts i framsätet. Anledningen till det beror främst på att det 

har blivit en kunskapsfokuserad skola, samtidigt som den önskvärda samsynen inte existerar. 

Staten styr genom läroplanen om vad som ska läras ut, men trots det lärare ser ändå olika på 

det. Thornberg (2004) menar på att det kan bero på att begreppet värdegrundsarbete är 

problematiskt. Han menar att läroplanen ger sken om att det bara finns en odiskutabel 

värdegrund, som alla är överens om. Istället föreslår han att använda begreppet värdepedagogik, 

som på ett mer fördelaktigt sätt förmedlar att skolan ska grunda sig i samhällets samlade normer 

och värden. 

  

Det är problematiskt att lärare anser att de inte har en samsyn om vad demokratiuppdraget 

innebär. Under rubriken arbeta med skolans värdegrund på Skolverkets (2019) hemsida menar 

de på forskning visar att genom att ha en samsyn kring arbete, kan den bli ämnesöverskridande 

och hjälpa till att nå målen som läroplanen vill åt. Utifrån tidigare forskning och vår empiri har 

vi fått syn på att lärare tycker att hur-frågan är svår. De upplever svårigheter med att omvandla 

det som står i läroplanen till den vardagliga praktiken. För att råda bot på det ser vi ett behov 

av att lärare behöver få hjälp att utöka sin repertoar vad gäller arbetssätt och metoder i 

värdegrundsarbetet och därmed också i demokratiuppdraget. En sådan lösning skulle kunna 

vara att det från statligt håll införs ett värdegrundslyft, liknande de mattelyft och läslyft som 

redan finns. Ett värdegrundslyft skulle också ge lärare en större möjlighet till att utveckla en 

bättre samsyn, vilket sedermera skulle underlätta för både lärare och elever.  

  

Vi ser idag att de demokratiska värdena utmanas runt om världen. Vill vi bevara demokratin 

och leva i ett demokratisk samhälle även i framtiden måste värdegrunds- och demokratiarbetet 

inom skolan växla upp och prioriteras mer. Det är trots allt eleverna som är framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev och samtyckesblankett 

Hej!  
Vi är två studenter som går Grundlärarprogrammet, inriktning F-3, vid Örebro universitet. 

Denna termin skriver vi självständigt arbete där vi ämnar studera lärares syn på och 

upplevelser av arbetet med demokratiuppdraget. För att kunna göra detta vill vi intervjua 

verksamma lärare i årskurserna F-3 som vill bidra med egna upplevelser av och synpunkter på 

demokratiarbetet och skolans demokratiuppdrag. Vi räknar med att varje intervju ska pågå 

ungefär 30-40 minuter, och för att kunna använda oss av materialet vill vi gärna spela in 

intervjun. Intervjuerna, hoppas vi, ska kunna genomföras under v. 40-43. Exakt datum och tid 

bokas efter överenskommelse med varje deltagare.  

 
För att kunna genomföra denna forskningsstudie behöver vi ditt samtycke. Vi vill redan nu 

uppmärksamma dig på att du, om du av någon anledning skulle önska det, när som helst under 

studiens gång har möjlighet att avbryta deltagandet. Vi kommer också att erbjuda var och en 

av deltagarna möjlighet att läsa igenom det transkriberade intervjumaterialet.      
Med vänliga hälsningar, 
Johanna Karlsson och Michell Paulsson 
  
 

Samtycker du till att delta i studien? 
 

Ja, jag samtycker till att delta i studien. 

  

 

 
  

___________________________________________________________________________ 

Namnunderskrift och datum 
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Hantering av personuppgifter 

Detta självständiga arbetet bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. 

Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna kommer då inte att behandlas 

vidare. De insamlade uppgifterna som består av era svar på intervjufrågorna kommer enbart 

att användas av Johanna Karlsson och Michell Paulsson, som är studenter vid Örebro 

universitet, för att skriva uppsats på grundlärarprogrammet. Uppgifterna kommer att användas 

under tiden tills uppgiften är klar varefter de raderas. Du kan ta del av de uppgifter som 

registrerats om dig, återta ditt samtycke till att vi behandlar personuppgifterna eller lämna 

synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Johanna 

Karlsson och Michell Paulsson, eller studenternas handledare Sanela Bajramović. Frågor om 

hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets dataskyddsombud 

på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan 

lämnas till Datainspektionen. 

Samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i samband med studien? 
 

Ja, jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i studien. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Namnunderskrift och datum 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

1) Praktiska detaljer och etiska aspekter 

- Vi kommer att spela in intervjun för att lättare kunna gå tillbaka till dina svar. Är det 

okej? 

- Materialet som samlas in kommer endast användas i den här undersökningen och det 

är endast vi, vår examinator samt opponenter som har tillgång till materialet.  

- Syftet med vår studie är att vi utifrån ett lärarperspektiv vill ta reda på hur lärare ser 

på, arbetar med och upplever det demokratiska arbetet. Det är dåligt med forskning i 

årskurserna F-3.  

- Vill du fortsätta medverka eller vill du avbryta? 

 

2) Intervjufrågor 

 

TEMA INTERVJUFRÅGA MÖJLIG FÖLJDFRÅGA 

Inledande samtal Berätta om dig själv. Ålder? 

Hur länge har du varit 

lärare? Vilken utbildning har 

du? 

 

Syn på demokratiuppdraget Läraruppdraget är ett 

komplext samhällsuppdrag. 

Här finns 

kunskapsuppdraget, men 

också värdegrundsuppdraget 

(och det är här vi har valt att 

fokusera på 

demokratiuppdraget), som 

beskrivs i läroplanens första 

del. Vad skulle du säga att 

demokratiuppdraget är för 

dig? 

 

- Hur tror du att det 

förväntas att du ska arbeta 

med demokratiuppdraget? 

Förväntningar från såväl 

staten/läroplanen, skolan 

som dina förväntningar på 

dig själv? 
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Praktiskt arbete Kan du berätta hur du 

konkret arbetar med 

demokratiuppdraget? 

Konkreta exempel 

Förutsättningar för att kunna 

arbeta med 

demokratiuppdraget 

Hur upplever du att 

förutsättningarna är för att 

arbeta med 

demokratiuppdraget i din 

undervisning? 

Har du under ditt arbetsliv 

fått fortbildning som rör det 

demokratiska uppdraget? 

 

Har du och din kollegor 

samma syn på hur man bör 

arbeta med 

demokratiuppdraget? Stödjer 

ni varandra?  

 

 

Anser du att du får tydliga 

direktiv på hur 

demokratiuppdraget ska 

implementeras? Ser du några 

för- och nackdelar med det? 

 

Anser du att det finns tid för 

dig att arbeta på det sätt som 

du vill med 

demokratiuppdraget? 

 

Avslutande fråga Är det något som du vill 

lägga till eller kommentera 

som du tycker att vi har 

missat? 

 

 

 


	”Skolan som ett minisamhälle”
	Lärarperspektiv på demokratiuppdraget i förskoleklass och årskurs 1-3

	Abstract
	Innehållsförteckning
	Inledning
	1.1 Syfte och frågeställning

	1. Bakgrund
	2.1 Skolans uppdrag
	2.2 Demokratiuppdraget i läroplaner 1969-2011

	2. Tidigare forskning
	3.1 Litteratursökning
	3.2 Hur lärare förstår och ser på demokratiuppdraget
	3.3 Praktiskt arbete med det demokratiska uppdraget
	3.4 Sammanfattning av tidigare forskning

	3. Teoretisk analysram
	4.1 Subjektifiering, kvalificering och socialisering
	4.2 Utbildning för och genom demokrati
	4.4 Sammanfattning

	5. Metod
	5.1 Kvalitativ intervjustudie
	5.2 Förberedelser och genomförande
	5.3 Analysförfarande
	5.4 Tillförlitlighet
	5.5 Etiska överväganden
	5.6 Metoddiskussion

	6. Resultatredovisning och analys
	6.1 Hur förstår lärare demokratiuppdraget?
	6.1.1 Elevfostran
	6.1.2 Elevdelaktighet och elevinflytande
	6.1.3 Förhållningssätt
	6.1.4 Sammanfattning

	6.2 Hur upplevs förutsättningarna för arbete med demokratiuppdraget?
	6.2.1 Gruppens betydelse
	6.2.2 Samsyn inom kollegiet
	6.2.3 Styrning från läroplanen
	6.2.4 Sammanfattning

	6.3 Hur upplever lärare att de arbetar med demokratiuppdraget?
	6.3.1 Det praktiska arbetet
	6.3.2 Sammanfattning

	6.4 Analys
	6.4.1 Analys av resultatet
	6.4.2 Sammanfattning


	7. Diskussion och reflektion
	7.1 Diskussion
	7.2 Reflektion

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga 1. Informationsbrev och samtyckesblankett
	Bilaga 2. Intervjuguide


