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Sammanfattning 
Demokratiuppdraget är ett komplext uppdrag som innebär att skolan ska förmedla och förankra 

grundläggande demokratiska värden hos eleverna. Dock står det inte tydligt i styrdokumenten om vad det 

innebär och hur det ska gå till, det är upp till varje skola och lärare att tolka. Syftet med den här 

fenomenografiska undersökningen har varit att skapa kunskap om variationen i uppfattningar av 

demokratiuppdraget hos gymnasielärare utefter frågeställningen: Hur ser variationen i uppfattningar av 

demokratiuppdraget ut när det gäller innebörder av demokratiuppdraget samt när det gäller arbetet med 

demokratiuppdraget? Genom att genomföra fem intervjuer med gymnasielärare har jag funnit fyra 

uppfattningskategorier gällande innebörden av demokratiuppdraget: 

• att demokratiuppdraget innebär förståelse för hur demokratiskt liv är som en helhetssyn,

• att demokratiuppdraget innebär elevernas delaktighet och inflytande,

• att demokratiuppdraget innebär att lära ett demokratiskt förhållningssätt genom kunskaper och 

övning och

• att demokratiuppdraget innebär demokratiskt bemötande och demokratiska relationer, 

och tre uppfattningskategorier gällande uppfattningen av arbetet med demokratiuppdraget: 

• att arbetet med demokratiuppdraget sker genom elevernas delaktighet,

• att arbetet med demokratiuppdraget sker genom läraren som demokratisk förebild och

• att arbetet med demokratiuppdraget sker genom att engagera samhället

Trots ett ringa urval av lärare anser jag att jag har funnit relevanta uppfattningar gällande innebörden av 

demokratiuppdraget samt arbetet med demokratiuppdraget och mina fynd har hjälpt mig, och hjälper 

förhoppningsvis även läsaren, att få en större insikt i hur begreppet demokratiuppdraget kan tolkas på flera 

olika sätt. Faktumet att det kan tolkas på flera olika sätt kan tänkas vara hjälpsamt att reflektera över i samtal 

gällande demokratiuppdraget med kollegor och elever. 
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1. Inledning

Demokratiuppdraget i den svenska skolan är sedan läroplanen från året efter andra världskriget, 1946, en 

viktig del av skolans arbete. Till skillnad från innan kriget, när skolan främst var samhällsbevarande, skulle 

skolan nu vara samhällsförändrande och de unga skulle lära sig att tänka kritiskt. Skolan sågs som en viktig 

part i att forma de unga medborgarna till demokrater så att de inte upprepar det som den äldre generationen 

varit med om under kriget (Ekman 2011). Demokratiuppdraget är dock komplext och kan verka ogripbart 

(Almgren 2006, Skolinspektionen 2012) för vad innebär det att fostra demokrater, och hur låter det sig 

göras?

Skolinspektionen har som uppgift att granska skolorna i Sverige med avseende på resultat och kvalitet. I 

Skolinspektionens (2012) granskning av 17 skolor kom de fram till att variationen i utförandet av 

demokratiuppdraget var stor. Slutsatsen de drog var att variationen berodde på brist i samsyn kring uppdraget

och att demokratiuppdragets utförande berodde på enskilda lärares initiativ och tolkningar. De beskriver 

situationen som att det:

[d]els förekommer variationer i fråga om lärarnas tolkningar av uppdragets 
betydelsebärande begrepp, som torde påverka hur väl de i sin tur lyckas förmedla det 
vidare till eleverna. Dels finns det enligt enkäterna bland lärarna en uppfattning om att 
man i hög grad arbetar med demokrati- och värdegrundsfrågor, medan 
klassrumsobservationerna däremot har visat att så endast delvis, och ibland inte alls, varit 
fallet (Skolinspektionen 2012, s. 22).

Jag avser att fokusera på den första delen av problembeskrivningen, att lärarna tolkar uppdragets begrepp 

varierat. Enligt Staffan Larsson (1986), som presenterar en fenomenografisk forskningsansats, är insikten att 

det finns variationer i uppfattningar viktig. Insikt i möjliga uppfattningar ger möjlighet till reflektion, vilket i 

sin tur gör det möjligt att djupare diskutera ett fenomen. En sådan reflektion och diskussion kan bidra till 

större medvetenhet om den egna verksamheten (Larsson, 1986). Uppfattningar av ett fenomen beskrivs av 

Michael Uljens (1986) som relativt stabila i grupper. Det innebär att oavsett om en persons uppfattning 

förändras kommer den med stor sannolikhet fortfarande vara inom den variationsvidd som finns hos en 

grupp människor, till exempel lärare, därav är det intressant att kartlägga variationsvidden.

Min avsikt i denna uppsats undersöka variationer i uppfattningen av demokratiuppdraget hos ett urval av 

gymnasielärare. Min utgångspunkt är att människor uppfattar demokratiuppdraget på olika vis, och genom 

att synliggöra olika uppfattningar av demokratiuppdraget antar jag att det därigenom blir lättare att tolka och 

diskutera demokratiuppdraget, vilket kan tänkas bidra till större medvetenhet om vad uppdraget innebär.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om variationen i uppfattningar av demokratiuppdraget hos 

gymnasielärare.

Hur ser variationen i uppfattningar av demokratiuppdraget ut?

a. När det gäller innebörder av demokratiuppdraget?

b. När det gäller arbetet med demokratiuppdraget?
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2. Demokratin i skolan

Skolinspektionen utkom 2012 med en kvalitetsrapport där genomförandet av skolans demokratiuppdrag 

granskats i 17 skolor över hela landet. Det som Skolinspektionen främst granskade var elevernas möjligheter 

att ta del av kunskaper och värden gällande demokrati, elevernas möjligheter att uttrycka sina åsikter samt 

elevernas möjligheter att utveckla kritiskt tänkande.

Granskningen visade att demokratiuppdraget delas upp och behandlas i olika delar och att en helhetssyn 

därmed saknas. Skolinspektionen (2012) bedömde att uppdelningen har sin grund i hur demokratiuppdragets 

begrepp har tolkats. De fann att skolornas demokratiarbete varierade gällande omsättning i praktiken vilket 

tycktes bero på den enskilda lärarens initiativ, kunskap, kompetens, egna mål och tolkning av uppdraget. 

Skolinspektionen drog slutsatsen att variationerna i tolkningarna antagligen påverkar hur lärarna förmedlar 

demokratiuppdraget till eleverna och menar att det i längden får betydelse för hur medborgarna i framtiden 

engagerar sig i demokratin. Skolinspektionen tar även upp att likvärdighetsbrister uppstår när uppdragets 

utförande beror på den enskilde lärarens tolkningar och påpekar att tolkning av uppdraget där ”... begrepp, 

mål och riktlinjer för arbetet ventileras i öppna diskussioner” (Skolinspektionen, 2012 s. 46) bör göras i 

arbetslagen och på skol- och huvudmannanivå. De konstaterade att medvetenheten om vad uppdraget innebär

behöver tydliggöras.

2.1 Styrdokumenten om demokratiuppdraget

Hur är då demokratiuppdraget utformat i styrdokumenten? I Skollagen (SFS 2010:800) nämns demokrati 

som grundläggande demokratiska värderingar och står tillsammans med de mänskliga rättigheterna som den 

grund det svenska samhället vilar på. Utbildningens uppgift är enligt skollagen att se till att eleverna 

inhämtar och utvecklar kunskaper och värden samt att de grundläggande värderingarna, demokrati och 

mänskliga rättigheter, förmedlas och förankras. Värderingarna beskrivs närmare som ”... människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan

människor” (1 kap. 5§). Vidare ska utbildningen ”utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar” (SFS 2010:800, 5§) och eleverna ska ha inflytande över sin utbildning och 

stimuleras att aktivt delta i utvecklingen av den (4 kap. 9§).

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (härefter kallat Lgy 11) 

fastslås att ”Skolväsendet vilar på demokratins grund” (s. 5). Att utbildningens uppgift är att utveckla 

3



kunskaper och värden beskrivs även här, likaså att utbildningen ska förmedla och förankra de grundläggande 

demokratiska värderingar som samhället vilar på. Samma värderingar som i Skollagen beskrivs med tillägget

att det ska ske ”[i] överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism ...” (s. 5). Skolan ska inte bara överföra värderingar utan även ”... aktivt och medvetet påverka och

stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i 

praktisk vardaglig handling” (s. 11). Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och för att 

eleverna ska ha möjlighet att påverka måste mål, innehåll, arbetsformer samt rättigheter och skyldigheter 

klargöras för dem. Elevernas inflytande ska stimuleras och de ska hållas informerade om det som rör dem 

samt ”... alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen” (s. 12) fastslås i Lgy 11. 
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3. Demokratiteoretiskt ramverk

Vad menas då med den demokrati som samhället vilar på? Nedan tar jag upp teorier om hur demokrati kan 

förstås. Dessa teorier fungerar som ett teoretiskt ramverk i uppsatsen. Då jag gör en fenomenografisk 

undersökning är analysmetoden induktiv, men det finns trots det en poäng att ha en ram att hålla sig till och 

de demokratiteorier som presenteras nedan kommer att återkomma i diskussionsavsnittet.

Demokrati är ett komplext fenomen som vuxit fram genom århundraden av idéer och olika praktiserade 

styrelsesätt. Vad demokrati innebär är inte någonting slutgiltigt beslutat och fast utan innebörden har tagit sig

olika former vid olika tidpunkter, på olika platser och i olika kontexter (Olteanu, 2012, Persson, 2010). Det 

finns enligt Robert A. Dahl (1998) en stor mängd idéer och teorier om demokrati (jfr Almgren, 2006 och 

Persson 2010). Demokrati är dessutom ett positivt laddat uttryck och något som de flesta sammanslutningar 

av människor1 vill förknippas med (Dahl, 1998, Biesta, 2006). Strävan att betraktas som demokratisk medför

en risk att demokratibegreppet kan ha många olika betydelser beroende på vilken sammanslutning som 

använder det, eller att begreppet kanske rentav förlorar sin betydelse i och med den vida användningen 

(Biesta, 2006).

Den statsvetenskapliga syn på demokrati som Dahl (1998) utgår från är att demokrati är en metod att hantera 

beslutsfattande i sammanslutningar av människor. För det ändamålet sätter han upp fem kriterier som ska 

uppfyllas för att sammanslutningen ska kunna kalla sig demokratisk: effective participation, voting equality, 

enlightened understanding, control of the agenda och inclusion of adults. Dessa kriterier förklarar han med 

att alla måste ha jämlik möjlighet att ta del i beslutsfattandet genom att göra sin röst hörd, att alla ska ha 

möjlighet att rösta och att alla röster ska ha lika stor betydelse. Vidare menar han att alla ska ha möjlighet att 

sätta sig in i det beslut som ska tas och känna till konsekvenser av det samt känna till möjliga alternativ. Alla 

ska ha möjlighet att bestämma över agendan samt ha möjlighet att föreslå sådant som ska tas upp. Slutligen 

menar han att det ovanstående ska gälla alla vuxna medborgare. Jag uppfattar Dahls (1998) syn på demokrati

som möjligheter att delta i beslutsprocesser.

Demokrati beskrivs som en beslutsprocess även av Ann Bernmark-Ottosson (2005). Hon beskriver tre olika 

synsätt på demokrati: ansvarsdemokratiskt, deltagardemokratiskt och radikaldemokratiskt. Det 

ansvarsdemokratiska synsättet handlar om att medborgarna väljer representanter i allmänna val men att 

1 Dahl (1998) använder begreppet association i vad jag uppfattar som betydelsen sammanslutning av flera personer, 
”... in order to achieve certain common ends, you and several hundred other persons agree to form an association” 
(Dahl, 1998 s. 35) 

5



medborgarna sedan inte är inblandade i styrandet. I nästa val kan de utkräva ansvar och ha möjlighet att rösta

bort representanter som inte uppfyllt det som lovades. Medborgarna anses i detta synsätt vara ointresserade 

och inte kunna sätta in sig i besluten. I det deltagardemokratiska synsättet förespråkas aktiva medborgare och

synen på medborgarna är att de vill och kan sätta sig in i samhällsfrågor. Människor som ser helheten, är 

engagerade i gemensamma angelägenheter och känner gemenskap är enligt det deltagardemokratiska 

synsättet grunden till en fungerande demokrati. Det radikaldemokratiska synsättet handlar om direkt 

påverkan, utan att gå vägen via representanter. Det för att representanter inte fullt kan skydda individers 

intressen.

Ellen Almgren (2006) delar också in demokratibegreppet i tre skilda sätt att förstå det. Hon menar att 

idealtypen av demokrati vanligtvis delas upp i tre demokratiteoretiska tanketraditioner: valdemokrati, 

deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Dessa tanketraditioner skiljer sig åt genom deras olika sätt att 

skapa legitimitet. Almgren tar tanketraditionerna som utgångspunkt och delar in dem i aggregativa- och 

integrativa demokratiideal. I det aggregativa idealet ses demokrati som ett sätt att fördela sådant 

medborgarna behöver på ett rättvist sätt medan det integrativa idealet ser demokrati som ett sätt att leva. 

Integrativt och aggregativt demokratiideal skiljer sig i hur medborgarna uppfattas; i aggregativt ideal ses 

medborgarna som individer med motstridiga intressen och uppgiften är att aggregera, slå ihop, dessa 

intressen till beslut. I integrativt ideal ses det som demokratins uppgift att skapa eller forma intressen hos 

medborgarna genom medborgarnas deltagande och samtal. Det aggregativa idealet kopplar Almgren till den 

valdemokratiska tanketraditionen, medan de två andra traditionerna, deltagardemokrati och 

samtalsdemokrati, ryms inom det integrativa idealet. Lars Persson (2010) gör en uppdelning av 

demokratibegreppet som jag anser liknar Almgrens (2006) sätt att beskriva det, dock med skillnaden att 

Persson (2010) fokuserar på vem som deltar i beslutsfattandet och därmed liknar hans sätt att resonera 

Bernmark-Ottossons (2005). Han beskriver två motsatta poler i tolkningen av demokrati; en syn där 

demokratin reduceras till röstande på representanter (vilket jag uppfattar som ansvars- eller valdemokrati) 

och en syn där demokratin beskrivs som deltagande och dialog (vilket jag uppfattar som deltagar- eller 

samtalsdemokrati).

Demokrati handlar dock inte enbart om ett styrelsesätt eller en beslutsprocess. Dahl (1998) skriver även om 

grundläggande rättigheter som är förenade med demokrati; för att ha möjlighet att ta del i och bidra till att de 

fem kriterierna som Dahl (1998) sätter upp för en demokratisk sammanslutning uppfylls måste individen ha 

rättigheter som matchar möjligheterna. För att till exempel ha en jämlik möjlighet att göra sin röst hörd 

måste det finnas en rättighet att uttala sig. Jag uppfattar dessa demokratiska rättigheter som demokratiska 

värden och kopplar dem till värdegrunden vilken jag skriver mer om i avsnitt 4.1.
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3.1 Slutsatser och sammanfattning

De ovan beskrivna demokratiteorierna handlar enligt min förståelse om demokrati som ett sätt att fatta 

beslut. Indelningarna skiljer sig dock åt gällande vem som fattar besluten, hur involverade medborgarna är 

samt hur deras intressen förstås eller skapas. De slutsatser jag drar av begreppet demokrati är alltså att det 

handlar om beslutsfattande i sammanslutningar där medborgare ska ha möjlighet att på ett eller annat sätt 

medverka eller göra sin röst hörd. Hur organisationen av medverkandet sker finns det olika teorier om men 

alla teorier jag ovan bekantat mig med involverar någon sorts uppdelning mellan ett system där medborgarna

väljer andra som representerar dem eller ett där de själva deltar i beslutsfattandet. Demokrati kräver även 

rättigheter för att fungera. Dessa rättigheter är kopplade till de möjligheter de vuxna medborgarna ska ha för 

att styrelsesättet ska kunna kallas demokrati. Rättigheterna uppfattar jag som demokratiska värden som 

ligger till grund för det som benämns som värdegrunden.
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4. Tidigare forskning om demokrati i 

skolsammanhang

Hur beskrivs demokrati i förhållande till skolan? Nedan presenterar jag forskning som jag funnit relevant för 

mitt mål, att ta reda på hur variationen i uppfattningar av skolans demokratiuppdrag ser ut. Jag börjar med 

demokratibegreppet i skolsammanhang för att sedan ta upp sådant som skrivits om arbetet med demokrati i 

skolan.

4.1 Demokrati i skolan

Enligt Lisbeth Lundahl och Maria Olsson (2013) är begreppet demokratiundervisning bredare definierat i de 

nordiska länderna än i andra länder. I Norden rör demokratiundervisningen både undervisning om, för och 

genom demokrati, dessutom förespråkas elevernas deltagande. Skolan är enligt Persson (2010) en plats för 

både utbildning och för socialisation för eleverna och fungerar för de flesta elever som en brygga ”... från det

sociala livet i familjen till det sociala livet i samhället” (s. 35). Att undersöka hur demokratin i skolan 

fungerar, anser han, är viktigt för samhället eftersom elevernas utbildning och vad de får med sig för 

inställning till demokrati kommer att påverka samhället i framtiden. Även enligt Joakim Ekman (2011) 

uppfattas skolan ha en viktig demokratisk funktion. Han beskriver skolan som en socialisationskontext av 

flera men med skillnaden att skolan har ett uttalat uppdrag gällande demokratifostran. Uppdraget är dock inte

tydligt utskrivet eller avgränsat och trots att övergripande mål presenteras anser han att mycket är upp till den

enskilde läraren att tolka (jfr Bernmark-Ottosson, 2005 samt Skolinspektionen, 2012). För att lärare ska 

kunna hantera situationen att tolka och värdera vad som ska vara med i demokratiundervisningen måste de 

ha kunskaper om vad de väljer och vad de väljer bort menar Bernmark-Ottosson (2005).

När det gäller demokrati i utbildningen förklarar Gert Biesta (2006) att det finns två olika strömmingar: 

”utbildning för demokrati och utbildning genom demokrati” (Biesta 2006, s. 111). Utbildning för demokrati 

beskriver han som det vanligaste sättet att förstå demokrati i utbildningen. Det innebär att de unga ska 

förberedas för sitt framtida deltagande i demokratin. Denna förberedelse involverar kunskap om demokrati 

och demokratiska processer, färdighetsträning i kollektivt beslutsfattande och värdeöverföring för en positiv 

syn på demokrati. Utbildning genom demokrati beskriver Biesta (2006) som antagandet att unga lär genom 

vad de är med om i större grad än vad de enbart blir undervisade om. Därmed beskriver han med genom 

demokrati att det inte spelar någon roll att undervisningen i demokrati är god om demokratin i skolan som 
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organisation inte är det. Tanken är att eleverna ska tillägna sig demokrati genom att få erfarenhet av det i sitt 

dagliga liv, det gäller inte bara i skolan utan även i hemmet och på fritiden. Det är därför inte enbart skolan 

som måste granska sitt bidrag till demokratin, även andra miljöer behöver ifrågasättas. Tomas Englund 

(2003) beskriver att politisk bildning, vilket jag uppfattar som kopplat till demokratiuppdraget i hans 

framställning, främst framträder i skolan genom faktaförmedling, vilket jag kopplar till Biestas (2006) för 

demokrati. Lärande genom kommunikation, något som Englund (2003) lyfter fram som betydelsefullt för 

lärande och som jag i detta sammanhang förstår som demokratiskt lärande och lärande genom demokrati i 

Biestas (2006) termer, uppfattas av lärare som att det inte finns tid till. 

Ekman (2011) tar upp att begreppet delaktighet är förknippat med demokrati i skolan. Han menar att 

delaktighet tolkas på olika sätt inom olika vetenskapliga discipliner men definierar det själv som att 

”[d]elaktighet kan tänkas inkludera både en aktiv och en passiv komponent, på det viset att det handlar om 

både att få ta del av någonting, men också om att kunna påverka någonting” (Ekman, 2011 s. 96). 

Delaktighet förstår jag i hans framställning som elevinflytande. Elevinflytande är ett begrepp som vanligtvis 

kopplas till demokrati i skolan. Almgren (2006) benämner elevinflytandet som en central aspekt i 

skoldemokratin men menar att det främst är ett svenskt fenomen. De slutsatser Almgren drar i sin 

undersökning är att ett öppet klassrumsklimat där eleverna får diskutera påverkar elevernas politiska 

kunskaper positivt (inspirerat av samtalsdemokrati) medan det skolpolitiskt populära elevinflytandet, så som 

direkta påverkansmöjligheter på schema, läromedel och undervisningens utformning (inspirerat av 

deltagardemokrati), leder till lägre kunskapsnivå gällande politiska kunskaper. Med politiska kunskaper 

menar hon kunskaper om politik och samhälle och demokratins grundprinciper. Att elevinflytande påverkar 

politisk kunskap negativt är på längre sikt ett problem, då kunskap är makt att vara med och förändra i ett 

demokratiskt samhälle (Almgren 2006). Däremot påpekar Almgren (2006) att elevinflytande kan ha positiv 

påverkan på andra områden som till exempel värderingar och attityder. Almgren (2006) konstaterar också att 

inflytande automatiskt inte leder till ansvar och frågar sig även vilken sorts ansvar som är rimligt att utkräva 

av 14–15-åringar. Jag uppfattar att Almgrens (2006) resultat visar att elevinflytande, som är förknippat med 

deltagardemokrati, visar sig påverka politiska kunskaper negativt medan klassrumsklimat och tillåtande 

diskussioner, som är kopplat till samtalsdemokrati, påverkar politiska kunskaper positivt. Det finns dock 

kritik mot både deltagar- och samtalsdemokratin; deltagande ställer krav på engagemang, tid och kompetens 

vilket gör att det finns risk att det blir dominerat av resursstarka elever, medan samtalsdemokratin förutsätter 

att samtalet sker på jämlika villkor utan egenintresse eller sociala roller, vilket kan vara svårt att uppnå 

(Almgren, 2006).

Demokratiuppdraget handlar dock inte enbart om kunskaper. Jag uppfattar att begreppet värdegrunden 

handlar om den del av demokrati som behandlar förhållningssätt och värden snarare än beslutsprocesser. 

Värdegrunden skriver Ekman (2011) om i Skolverkets kunskapsöversikt om hur skolan skapar 

9



förutsättningar för att elever ska tillägna sig demokratiska förhållningssätt. Värdegrundsfrågorna handlar om 

sådant som alla demokrater kan enas om: en övergripande värdegemenskap. Värdegrunden var ett begrepp 

som lanserades på 1990-talet som ett samlingsbegrepp för de värden som det svenska samhället bygger på 

(Zackari & Modigh, 2003). Det är dessa värden som står nedskrivna i både skollag och läroplaner och som 

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

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2011). Dessa värden ska skolan 

enligt styrdokumenten förmedla.

4.2 Arbete med demokrati i skolan

Skolans ansvar är inte enbart att förmedla normer och kunskaper menar Persson (2010), skolan har även i 

uppdrag att ägna sig åt demokratiska arbetssätt (jfr Lgy 11 kap. 2.3). Lärarna i Perssons (2010) undersökning

använde sig av metoder så som ämnesövergripande arbetssätt och praktiskt deltagande. Genom att eleverna 

till exempel tar ansvar för aktiviteter, att estetiska läroprocesser så som skönlitteratur, film, teater och musik 

används samt genom möten med människor och grupper som eleverna vanligtvis inte träffar, är tanken att 

demokrati främjas. Persson (2010) påpekar att demokratifrågorna ständigt är närvarande i skolan eftersom 

”[a]ll undervisning innebär överföring av värden och normer” (Persson, 2010 s. 158). Han fann i sin 

undersökning att demokratiarbetet gynnades av ämnesövergripande arbete men att demokratiuppdraget och 

ämneskunskaper stod i motsättning då det råder tidsbrist (jfr Almgren, 2006). Att tiden är problemet gällande

arbetet med demokratiuppdraget är något som även Ekman (2011) finner i sin kunskapsöversikt. Han skriver 

att det är tiden som är problemet som gör att lärare, som generellt är positiva till elevinflytande, är 

tveksamma till det då de inte anser sig hinna med det. Ekman (2011) beskriver tillvägagångssätt att arbeta 

med värdegrunden, som är en del av demokratin, och menar att demokratiuppdraget bland annat ligger i att 

välja läromedel som förmedlar värdegrunden, som tar upp diskrimineringsgrunderna och inkluderar 

minoritetsgrupper på ett nyanserat sätt. Värdegrunden kan även arbetas med i praktiken genom att eleverna 

får ta ställning och argumentera för sina ståndpunkter. I det praktiska värdegrundsarbetet, skriver han, ingår 

också att läraren är rättvis och att arbetet med jämställdhet i klassrummet är genomtänkt. 

4.3 Slutsatser och sammanfattning

Demokratin i skolan kan ses som att eleverna antingen ska förberedas för att delta i samhället genom att bli 

undervisade om demokrati, att de aktivt ska delta i demokrati genom att få vara med och bestämma, eller att 

de genom att ha samtal där alla får komma till tals. Att enbart undervisa om demokrati framstår inte som en 

möjlighet då det går emot styrdokumenten, men åsikterna om demokratiuppdraget ska ses ur 

deltagardemokratiskt eller ur ett samtalsdemokratiskt perspektiv går isär. Elevinflytande framförs som ett 
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populärt sätt att behandla demokratiuppdraget men det har också blivit ifrågasatt och anklagat för att påverka

vissa kunskaper negativt. Tillåtande samtal i klassrummet beskrivs även det som en möjlighet att använda 

men får kritik för att ta för mycket tid i anspråk och vara svåra att få till stånd. I arbetet med 

demokratiuppdraget framstår tid vara problemet. Elevers deltagande på något sätt, värdegrundsarbete och 

ämnesövergripande arbetssätt och samtal i en tillåtande klassrumsmiljö framstår som det som används för att 

främja demokrati. 
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5. Metodologi och metod

5.1 Fenomenografi
Enligt Uljens (1989) menar fenomenografer att det finns en verklighet utanför människan men betydelsen av 

den verkligheten konstrueras genom hur människor uppfattar den. Jag tolkar det som att fenomenografi utgår

från att det finns en skillnad mellan hur något verkligen är och hur något uppfattas vara. Den uppdelningen 

kallar Ference Marton (1981) för ”statements about reality” jämfört med ”statements-about-perceived-

reality” (s. 188). Det första perspektivet (första ordningens perspektiv enligt Larsson, 1986) riktar frågor mot

en objektiv verklighet medan det andra perspektivet (andra ordningens perspektiv enligt Larsson, 1986) 

riktar frågor mot en individs subjektiva uppfattning av verkligheten. De två perspektiven kompletterar 

varandra, och båda är relevanta, men fenomenografin intresserar sig enligt Marton (1981) och Larsson 

(1986) enbart för den andra ordningens perspektiv, den subjektiva uppfattningen. Frågor om huruvida en 

objektiv verklighet är nåbar behandlas inte inom fenomenografin och fokus riktas istället på hur individer, 

subjektivt, uppfattar verkligheten. Marton (1981) förklarar att fenomenografi skiljer sig från fenomenologi 

då en fenomenolog skulle fokusera på att undersöka essensen i ett fenomen, en fast kärna, och inte göra 

någon uppdelning i ett objektivt (första ordningens perspektiv) eller subjektivt sätt (andra ordningens 

perspektiv) att se på fenomenet. Den som utgår från ett fenomenografiskt synsätt gör dock den uppdelningen 

och fokuserar enbart på det senare perspektivet.

Uljens (1989) beskriver fenomenografi som en kartläggning av de olika uppfattningar som människor har om

företeelser och framför att syftet med fenomenografi är att beskriva, analysera, tolka och förstå 

uppfattningar, just eftersom företeelser har olika innebörd för olika människor. Larsson (1986) påpekar 

dessutom att det inom fenomenografin inte är intressant med antal, samband eller förklaringar av fenomen, 

det som är intressant är hur något uppfattas av människor, inte hur det är. Larsson (1986) klargör det i 

fenomenografi viktiga begreppet uppfattning: uppfattning ska inte förstås som åsikter eller tyckande, vilket 

det i vardagsspråk ofta gör, utan används inom fenomenografin som ett begrepp för ett grundläggande 

antagande som personen har om ett fenomen och som personen är övertygad om eller tar för givet. 

Uppfattningen, i en fenomenologisk utgångspunkt, kommer innan åsikten och kan sägas vara den 

oreflekterade grunden som gör det möjligt att forma en åsikt. Uljens (1989) förtydligar att det handlar om 

uppfattningar av ett fenomen, att det gäller grundläggande förståelse av ett fenomen, en för givet tagen 

referensram som personen förhåller sig till. Fenomenografen menar alltså att fenomen uppfattas på ett antal 

kvalitativt skilda vis och ser det som sitt mål att ta reda på variationerna. Härefter går jag in på den metod 

som används för att fånga upp uppfattningarna i fenomenografisk forskning, den kvalitativa intervjun.
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5.2 Kvalitativ intervju

Kvalitativ intervju (härefter intervju) som metod beskrivs av Michael Quinn Patton (2002) som ett 

tillvägagångssätt för att få kunskap om till exempel känslor och tankar, sådant som har hänt vid ett tidigare 

tillfälle samt uppfattningar om världen. Genom intervju kommer en forskare åt sådant som inte kan 

observeras. Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) tar upp att intervjuforskning kan framstå som en enkel

metod, eftersom det ytligt sett är ett samtal. De påpekar dock att intervju är mer än så och att den kräver 

noggrann förberedelse, för utan att ha tänkt igenom vad det är som är målet med intervjun samt hur målet ska

uppnås är det svårt att få fram någon värdefull och användbar information. Beroende på målet med intervjun 

kan den utformas på olika sätt. Jag har valt att utgå från ett tillvägagångssätt som Patton (2002)  kallar the 

interwiew guide vilket betyder att frågor eller områden som ska behandlas bestäms i förväg och utformas till 

en intervjuguide. Guiden kan vara mer eller mindre detaljerad beroende på intervjuarens förkunskaper om 

ämnet. Intervjuaren är i detta tillvägagångssätt inte helt bunden till några formuleringar utan har friheten att 

ställa frågorna på ett sätt som passar situationen samt att ställa klargörande eller fördjupande följdfrågor. Den

struktur som skapas av frågeguiden hjälper till både tidsmässigt och i analysen genom att insamlad data blir 

mer strukturerad. Genom att i förväg formulera en intervjuguide där jag vet vilka frågor, eller teman, jag ska 

hålla mig till i samtalet men samtidigt ha möjligheten att följa upp de svar som ges uppfattar jag att jag kan 

genomföra en god intervju. Jag anser också att det är av vikt för min undersökning att kunna ställa 

följdfrågor för att förtydliga vad intervjupersonen menar samtidigt som jag anser att det är praktiskt att 

intervjupersonerna blir frågade i princip samma frågor, som dock kan vara något varierade för att göra 

samtalet smidigare.

De frågor som ställs under intervjun måste vara genomtänkta för att kunna öppna upp för så mycket fyllig 

information som möjligt. Patton (2002) rekommenderar att börja med frågor där intervjupersonerna får 

beskriva, vilket han motiverar med att sådana frågor brukar vara lätta att svara på och därmed fungerar bra 

som uppvärmning. En bra fråga är enligt Patton ”... open-ended, neutral, singular, and clear” (2002, s. 353). 

Frågor som går att svara antingen ja eller nej på bör undvikas eftersom de inte ger någon fyllig information. 

Frågorna bör vara neutrala och inte utgå från någon för givet tagen utgångspunkt. Synvinklar från 

intervjuaren ska inte tvingas på intervjupersonen. För att göra så att intervjun flyter smidigare föreslår Patton 

(2002) att intervjuaren ska använda sig av transaktionsfrågor, där det tydligt framgår att ett ämne avslutas, 

genom att till exempel sammanfatta det som sagts, och introducera nästa ämne på ett smidigt vis. Jag har 

använt mig av sammanfattningar i mina intervjuer vilket i vissa lägen skulle kunna uppfattas som ledande 

frågor. Ledande frågor kan dock enligt Kvale & Brinkmann (2009) användas för att kontrollera 

tillförlitligheten i intervjusvar genom att de används på ett genomtänkt sätt och synliggörs i rapporteringen så

att läsaren själv kan ta ställning till hur de har påverkat resultatet.
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5.3 Fenomenografisk intervju

Syftet med fenomenografi är att finna variationer i uppfattningar av fenomen för att kunna dela in 

uppfattningarna i kvalitativt skilda kategorier, det är uppfattningarna som delas in i kategorier som är 

resultatet och målet för en fenomenografisk undersökning. Larsson (1986) beskriver att han i sitt användande

av fenomenografisk intervju lade stor möda på att formulera ingångsfrågor, vilka jag tolkar som liknande 

Pattons (2002) transaktionsfrågor. Larsson (1986) bestämde i förväg vilka fenomen han ville att 

intervjupersonerna skulle behandla och använde sig förutom ingångsfrågorna också av en checklista för att få

med alla de aspekter av fenomenen han ville få uttalanden om, jag förstår det som en sorts intervjuguide i 

likhet med Pattons (2002) beskrivning. Det är denna sorts tillvägagångssätt, vilket jag nämnt tidigare, även 

jag använder. Larsson (1986) påpekar också att en intervjuperson alltid svarar på sin tolkning av frågan och 

därmed inte nödvändigtvis på det som intervjuaren vill ha svar på, därför kan frågan behöva formuleras om 

utifrån svarets innehåll tills intervjuaren är säker på att ha fått svar på frågan. Uljens (1989) påpekar att 

frågorna bör formuleras så att olika aspekter av fenomenet som undersöks blir belysta och att intervjuerna 

därefter ska skrivas ut ordagrant. I analysen är det meningsinnehållet som är det intressanta, likheter och 

skillnader i intervjuerna jämförs och sedan kategoriseras uttalanden i skilda grupper med kvalitativt, tydligt 

avgränsade, innebördsmässiga skillnader. Jag uppfattar därför att jag kommer att vara i behov av att spela in 

intervjusvaren för att kunna säkerställa en transkribering av kvalitet. Jag anser även att inspelning är viktigt 

för att jag som intervjuare ska kunna vara delaktig i intervjusituationen och att ha möjlighet att märka om jag

får svar på de frågor som jag är ute efter att få svar på. Genom att inte vara upptagen med att anteckna allt 

som sägs bör jag under intervjuns gång ha den närvaro som behövs för att kunna ställa relevanta följdfrågor.

5.4 Etiska överväganden

Etik är viktigt att uppmärksamma för att kunna göra god forskning. Nedan tar jag upp generellt kring etik i 

uppsatser samt vad jag anser viktigt att tänka extra på gällande min uppsats i termer av god kvalitet och 

individskyddsfrågor. I etikbegreppet ingår enligt Vetenskapsrådet (2011) kvalitetskriterier. Det handlar till 

exempel om att förutsättningar och utgångspunkter för undersökningen redovisas, att syfte och frågeställning

är intressanta ur ett kunskapsskapande perspektiv och att forskningsfrågorna är tydligt formulerade. Det är 

även en etikfråga att metoden passar undersökningens syfte och att den är korrekt använd. Vidare ska data 

vara noggrant insamlad, dokumenterad och systematiskt analyserad. Möjliga felkällor ska redovisas och 

diskuteras och det ska finnas relevanta argument för slutsatsen. Dessa kriterier har jag sett som lämpliga att 

hålla mig till i uppsatsen.

Gällande hur en intervjuundersökning ska planeras tar Kvale & Brinkmann (2009) upp etiska frågor som ska 
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beaktas under alla delar av en intervjuundersökning. Det handlar först om, i likhet med Vetenskapsrådets 

(2011) riktlinjer, att uppsatsens syfte ska vara intressant och att undersökningen ska resultera i värdefull 

kunskap. De som ska delta i en intervjuundersökning ska informeras och ha givit sitt samtycke att medverka 

innan undersökningen påbörjas. Det informerade samtycket går ut på att intervjupersonen får reda på ”det 

allmänna syftet med undersökningen” (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 87), vilket upplägg undersökningen har 

samt vilka som kommer att ha tillgång till materialet. Kvale & Brinkmann (2009) varnar för att för mycket 

information om undersökningen kan hindra intervjupersonerna från att uttrycka sig spontant samtidigt som 

för lite information är oetiskt och medför risk att intervjupersonerna känner sig lurade. Det är en balansgång 

som noga måste övervägas, men viktigast är att ingen deltagare kommer till skada eller känner sig förorättad.

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är inspelning på video något som deltagare i en undersökning måste kunna ta 

ställning till. Jag anser att intervjupersoner även bör kunna ta ställning till om en intervju ska få spelas in 

med ljudupptagning. Jag gick ut med information till tilltänkta intervjupersoner om att jag önskade att spela 

in intervjuerna, för att på det sättet kunna säkra kvalitet i transkribering och analys. Eftersom 

uppsatsskrivande på den här nivån räknas som kursuppgift, och inte som forskning, ska det inspelade 

intervjumaterialet förstöras efter att betyget på uppsatsen registrerats.

Kvale & Brinkmann (2009) påpekar att planer ska finnas på hur konfidentialiteten ska säkras. 

Konfidentialitet innebär att det inte ska gå att koppla deltagarna i undersökningen till de verkliga personerna 

som deltar. Då jag gjort en fenomenografisk undersökning är inte personuppgifter intressanta, jag har därför 

inte frågat lärarna om något som kan identifiera dem i efterhand och har även sparat materialet utan att 

använda namn på intervjupersonerna. Intervjupersonerna var även medvetna om att deltagandet var frivilligt 

och att de kunde avbryta när de ville, det valde jag att meddela deltagarna via mailkommunikation innan 

intervjuerna.

Under själva intervjun påpekar Kvale & Brinkmann (2009) att hänsyn ska tas till konsekvenserna för den 

som blir intervjuad. Jag uppfattar att det handlar om på vilket sätt frågorna ställs samt att alla sorters 

värderingar från intervjuarens sida ska undvikas, oavsett vad intervjupersonen säger. Handlar 

undersökningen om känsliga eller kontroversiella ämnen måste intervjuaren i förväg planera hur sådant ska 

handskas med, och enligt Vetenskapsrådet (2011) kan vissa fall av känsliga ämnen även göra en etikprövning

nödvändig. Jag anser inte att ämnet jag intervjuat om är känsligt, på annat sätt än att de intervjuade 

möjligtvis skulle kunna känna att de inte har kunskap som de borde ha. Därför har jag, i formulerandet av 

frågor, tänkt särskilt på att formulera frågor som inte blir utpekande och avstått från att använda mig av 

ovanliga begrepp.
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Angående transkriptionen påpekar Kvale & Brinkmann (2009) att lojalitet mot den muntliga versionen måste

säkras. I rapporten ska det även tydliggöras på vilken detaljnivå transkriptionen är gjord. Redan innan 

intervjun påbörjas ska analysmetoder ha tänkts igenom, enligt Kvale & Brinkmann (2009) styr nämligen 

analysmetoden intervjun i både formulering av frågor, val av tillvägagångssätt samt transkriptionsmetod. Det

har jag tänkt igenom då jag vet att jag ska använda mig av induktiv analys av materialet för att finna 

kategorier och jag har därefter utformat frågor för att belysa olika aspekter av demokratiuppdraget. I 

rapporteringen, slutligen, påpekar Kvale & Brinkmann (2009) vikten av att tänka över vilka konsekvenser 

publiceringen av uppsatsen kan få för intervjupersonerna eller gruppen som de tillhör. På den punkten kan 

jag inte finna några problem, dels då intervjupersonerna inte kan identifieras och dels är ämnet inte så 

kontroversiellt att jag tror att någon skulle ta skada av den eller få en negativ inställning till gruppen 

gymnasielärare på grund av den.

5.5 Urval

Jag har valt att undersöka gruppen gymnasielärare. I mitt urval har jag dels tagit hänsyn till att kartlägga så 

många uppfattningar inom den undersökta gruppen som möjligt samtidigt som ett allt för omfattande 

material, på grund av uppsatsens förutsättningar, skulle riskera att leda till en ytlig analys. Jag har därför, i 

mitt begränsade urval av gymnasielärare, försökt att inkludera både kvinnor och män i olika åldrar och från 

olika programinriktningar för att på så sätt få möjligheten att få med så många olika uppfattningar som 

möjligt (jfr Larsson 1986). Jag tog kontakt med lärarna i mitt urval på en mässa för blivande gymnasieelever.

På gymnasiemässan representerades flertalet av kommunens gymnasieskolor; där fanns kommunala skolor, 

friskolor med allmän inriktning samt specialinriktade yrkesskolor. Jag valde att kontakta representanter från 

alla närvarande skolor inom kommunen, det blir ett slumpmässigt urval av lärare men ett kontrollerat urval 

av skolor då representanter för alla närvarande skolor får förfrågan. Jag kontaktade i första hand den lärare 

som var tillgänglig, men de tillfällen jag fick vänta såg till att få en så jämn fördelning angående kön och 

ålder som möjligt. Jag tog kontakt med representanter från alla representerade skolor i kommunen och fick i 

två fall uppmaningen att kontakta andra lärare på den aktuella skolan genom mail. Tillvägagångssättet 

resulterade i ett urval av 13 personer jag mött personligen samt ytterligare två jag tog kontakt med via mail. 

När lärarna kontaktades igen för att boka tid för intervjun fick jag respons från åtta av dem. En av 

intervjuerna utfördes som en pilotintervju efter vilken jag finslipade tillvägagångssättet genom att efterfråga 

fler exempel under följande intervjuer. På grund av problem med tekniken i ett fall och en intervjuperson 

som avböjde i sista stund bestod det slutliga urvalet av fem lärare. Både kvinnliga och manliga lärare i olika 

åldrar och som kommer från både teoretiska och praktiska program är representerade i urvalet. När 

intervjuerna är gjorda och analysarbetet påbörjas är det inte viktigt vilken lärare som sa vad, eftersom det är 

uppfattningskategorierna som är viktiga, inte hur många eller vilken grupp inom gruppen som stod för en 

viss uppfattning. Därför kommer inget mer angående lärarnas kön, ålder eller skolinriktning att nämnas.
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5.6 Sammanfattning av metodologi och metod

Inom fenomenografi är undersökningens objekt subjektiva uppfattningar av ett fenomen. Det är variationerna

av uppfattningar, eftersom olika människor uppfattar fenomen på olika sätt, som är det intressanta. Målet 

med en fenomenografisk undersökning är att belysa hur variationen i uppfattningar av ett visst fenomen ser 

ut. Den metod jag använt för uppsatsen är kvalitativ intervju. Jag har valt att utforma frågor i förväg i likhet 

med Pattons (2002) exempel på intervjuguide där frågorna fungerar som en checklista för att se till att alla 

frågor tas upp. I en vetenskaplig uppsats är det viktigt att tänka på etiken. Det gäller både kvalitet i 

undersökningen och individskyddsfrågor. Jag tar i mitt uppsatsarbete hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) 

riktlinjer för hur god kvalitet i uppsatser säkerställs. Jag har även informerat deltagarna i undersökningen om 

sådant de bör veta för att kunna ge ett informerat samtycke till att delta. Urvalet av intervjupersoner skedde 

genom uppsökande av gymnasielärare på en mässa riktad mot blivande gymnasieelever. Av totalt 15 

kontaktade lärare resulterade undersökningens urval i fem lärare. Urvalet inkluderar kvinnliga och manliga 

lärare i olika åldrar från både praktiska och teoretiska program.

17



6. Genomförande av intervju och analys

6.1 Tillvägagångssätt vid intervju och transkription
Efter att jag kontaktat alla lärare och bestämt tid skickade jag ett mail till var och en där jag beskrev 

uppsatsens syfte, förklarade varför jag avser att spela in intervjun samt informerade dem om konfidentialitet 

och hantering av data. Slutligen bekräftade jag åter igen den avtalade tiden och påpekade att jag fanns 

tillgänglig på mail för eventuella frågor. Alla intervjuer skedde på en plats som läraren bestämt i anslutning 

till sin arbetsplats. Intervjuerna pågick i ca 15 - 30 minuter och intervjuerna spelades in på en Mp3-spelare. 

Jag använde mig av en i förhand konstruerad intervjuguide2 och även i största mån av Pattons (2002) metod 

med transaktionsfrågor vilket fungerade genom att jag förde kortfattade anteckningar under intervjun som 

jag kunde använda för att sammanfatta det som läraren sagt och även ha möjlighet att ställa relevanta 

följdfrågor innan nästa fråga introducerades. Sammanfattningarna fungerade även som ett sätt för mig att 

verifiera om jag förstått dem rätt och gav också intervjupersonen möjlighet att klargöra vad som menades 

eller lägga till information. Den typen av sammanfattningar jag gjorde, som i vissa fall kan uppfattas som 

ledande frågor, handlar om att jag sammanfattat min förståelse av vad intervjupersonen sagt. Då en sådan 

sammanfattning är kortare och mindre utvecklad än det resonemanget intervjupersonen precis sagt utspelade 

det sig i flera fall så att intervjupersonen lade till information till min sammanfattning. I andra fall påpekade 

dock intervjupersonen att det var precis det de menade och att jag uttryckt det de menade tydligare än de 

själva.

Då det är innehållet i uttalandena som är intressant för mig och inte formen har jag valt att i transkriptionen 

av intervjuerna utelämna utfyllnadsord i stil med ”mmm” och ”ehm”. Jag har även valt att inte ta med 

stakningar och upprepningar av ord och meningsfragment.

6.2 Metoddiskussion

Genom att använda intervju som metod anser jag att underlaget för uppsatsen har varit relevant och möjligt 

att analysera fenomenografiskt. Jag anser att intervjuerna fungerade väl och att intervjuguiden3 fungerade 

som ett värdefullt stöd. Intervjuguiden var utformad så att olika aspekter av demokratiuppdraget skulle 

behandlas. Användningen av sammanfattningar, då lärarna fick tillfälle att reda ut uttalanden som jag annars 

hade kunnat tolka felaktigt, har även de fungerat bra. Jag uppfattar dock att risken med att sådana, i vissa fall,

2 Se Bilaga 1.
3 Se Bilaga 1.
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ledande sammanfattningar kan tolkas som påståenden och eventuellt lägga ord i munnen på den som blir 

intervjuad men jag anser ändå att användandet av dem har varit till större nytta än den eventuella risken att 

intervjusvaren blivit påverkade. Jag anser att uppfattningar av demokratiuppdraget blivit belysta på 

tillfredsställande vis, dock ägnades endast två frågor åt arbetssätt gällande demokratiuppdraget vilket i 

analysen visade sig leda till ett något tunt underlag på den frågan. Jag har dock använt mig av hela det 

transkriberade intervjumaterialet i analysen, detta för att svaren till stor del gick in i varandra då samtalet inte

höll en strikt fråga – svar-struktur. Urvalet av lärare kan dock problematiseras då de som slutligen ställde upp

på intervju kan tänkas vara de som själva hade ett intresse för demokratifrågor i skolan. Det kan leda till att 

intervjupersonerna i denna undersökning har reflekterat mer över ämnet än andra lärare, varför 

variationsvidden i resultatet möjligtvis inte innefattar lärare som inte har ett särskilt intresse 

demokratiuppdraget. 

6.3 Tillvägagångssätt vid analys

I analysen har jag utgått från Lars Owe Dahlgren och Kristina Johanssons (2009) fenomenografiska 

analysmodell. Enligt den är tanken att först att bekanta sig med materialet genom läsning av 

transkriptionerna för att därefter skilja ut relevanta stycken som ska ge en kort och tydlig bild av vad som 

sagts om fenomenet och som senare ska ligga till grund för jämförelse. I nästa steg sker själva jämförelsen. 

Likheter och skillnader i materialet undersöks varefter uttalandena sedan grupperas och relateras till 

varandra. Därefter fokuseras likheten i grupperna som bildas och var gränsen mellan olika uppfattningar ska 

dras och uppfattningskategorier bildas. Genom att fokusera på det centrala i varje kategori namnsätts sedan 

respektive uppfattning för att slutligen ställas i kontrast mot varandra. Varje uppfattning ska vara exklusiv 

och vanligen minskar antalet uppfattningar i denna fas. Vanligtvis börjar analysen med ett större antal 

kategorier för att efterhand resultera i ett mindre antal.

I enighet med Dahlgren och Johanssons (2009) modell började jag med att bekanta mig med materialet. 

Därefter delade jag upp intervjuerna efter frågor och svar för att skapa mig en översikt för att därefter skilja 

ut relevanta stycken, detta gjorde jag genom att klippa ut kärnmeningar och färgmarkera dem efter vilken 

intervju de var tagna ifrån. Därefter jämförde jag likheter och skillnader i uttalandena och gjorde grupper 

utefter innehållet i uttalandena. Grupperandet fortsatte sedan genom att jag sammanfattade varje grupps 

huvudpoäng med hjälp av att relatera uttalandena till varandra och temporära kategorier bildades. 

Uttalandena inom en kategori jämfördes med varandra för att finna likheter och skillnader varefter 

variationer utkristalliserades. Genom jämförelserna slogs vissa kategorier ihop och gränserna mellan varje 

kategori gjordes tydligare. Som sista steg i analysen lade jag undan kategorierna och läste igenom 

intervjuerna återigen för att plocka ut de huvuddrag jag kunde finna i dem, detta för att undersöka att 
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analysen och materialet fortfarande stämde överens och att resultaten inte var skapade av passager tagna ur 

sin kontext.
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7. Resultat

Frågeställningen för uppsatsen lyder: Hur ser variationen i uppfattningar av demokratiuppdraget ut 

gällande innebörder av demokratiuppdraget samt gällande arbetet med demokratiuppdraget? Nedan 

beskrivs resultatet av intervjuanalyserna sett utifrån dessa frågor. Jag börjar med att behandla uppfattningar 

av innebörder av demokratiuppdraget för att därefter behandla uppfattningar av arbetet med 

demokratiuppdraget. Det centrala i uppfattningarna presenteras i början av varje kategori för att därefter gå 

in på variationer inom de kategoriserade uppfattningarna. Intervjupersonerna har blivit tilldelade var sin färg 

för att enklare kunna refereras till.

7.1 Uppfattningar om innebörder av demokratiuppdraget

1. Demokratiuppdraget innebär förståelse för hur demokratiskt liv är som en helhetssyn

En uppfattningskategori jag funnit i materialet innebär att demokratiuppdraget förstås som en helhetssyn av 

demokratin i samhället. Det centrala i uppfattningen är att demokrati handlar om helhetstänkande.. Det 

handlar om att eleverna ska anamma en världsbild där demokrati lyfts fram som det bästa sättet att styra ett 

samhälle och också det bästa sättet att agera mot varandra:

min syn på demokrati och egentligen pedagogik generellt är att det handlar om en 
helhetssyn en världsbild att jag jobbar med språkhistoria eller litteraturhistoria i mina 
ämnen så handlar det om att bygga elevens världsbild grammatiken handlar om elevens 
världsbild så hela mitt beteende ska ju vara liksom i en demokratisk anda så att demokratin
inte blir ett kursmål att nå utan att det blir ett beteende en prägling på hur eleven sen agerar
i vuxen ålder (gul)

Jag tolkar det som att gul menar att det i alla ämnen handlar om att genom undervisningen bygga elevens 

världsbild där demokrati ingår som en given del. Värdegrunden om allas lika värde och allas möjligheter att 

utvecklas ingår i den här uppfattningen. Demokrati beskrivs som ett beteende eller som ett varande, att inte 

bara tänka på sig själv utan på alla:

jag tycker att det är svårt att specificera för jag tycker att allt går i varandra i en helhet hur 
man lever hur man uppför sig hur man är man ska ju se till att det blir bra för alla på något 
sätt (grön)

Gröns citat förstår jag som ett uttryck för att inte riktigt kunna sätta fingret på någon specifik innebörd i 
demokratibegreppet, det är något som finns med överallt. Det handlar om att ”tänka stort”:
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dom två tre sista åren har man allt märkt att eleverna blir mer egocentrerade och inte 
tänker i stort och i demokrati ska man ju tänka stort också (grön)

Jag tolkar det som att demokrati innebär ett sätt att lära sig att tänka, det genomsyrar hela individen och allt 

som har med individen och dess interaktioner att göra: 

man låter det [demokratiska förhållningssättet] genomsyra sig om man lär sig att man själv
ens egna erfarenheter styr den automatiska tanken om man lär sig det och att man inte ska 
tänka så utan att man ska tänka på människors lika värde i första hand och bara är det 
verkligen så som jag tror om man lär sig det förhållningssättet till alla så tror jag att det så 
småningom blir bra (blå)

Jag tolkar att blå menar att man genom att ha ett genuint demokratiskt förhållningssätt kan lära sig att leva 

demokratiskt. 

Den här uppfattningen finner jag inga variationer i utan den belyser i ett brett perspektiv demokratiuppdraget

sett som en helhet, som ett sätt att tänka större. Jag tolkar det som att demokratiuppdraget uppfattas som 

förståelse för hur demokratiskt liv är som en helhetssyn.

2. Demokratiuppdraget innebär elevernas delaktighet och inflytande

Det centrala i uppfattning 2 är att demokratiuppdraget innebär att eleven ska vara delaktig och ha inflytande.

Elevens delaktighet och inflytande förklaras som en känsla (eller brist på den) av att bli hörd och att kunna 

påverka sin vardag:

blir man inte lyssnad på så då tar man inte skolan på allvar och då kan man inte komma 
med några idéer på undervisningen heller (orange)

i stort sett kan de [eleverna] ju påverka allt i alla fall få tycka till om det och göra sin röst 
hörd om det sen kan man ju alltid komma tillbaka och tala om varför det inte går men då 
har man i alla fall fått vara med det är ju viktigt (grön)

Jag tolkar att uppfattningen om demokratiuppdraget i den här kategorin handlar om att eleverna ska ha 

möjlighet att påverka och göra sig hörda och känna att deras önskemål behandlas. 

Variationen inom uppfattningen rör sig om hur eleverna ska kunna påverka rent praktiskt. Jag har funnit två 

variationer:
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A. Elevinflytandet är explicit och kan antingen ske genom att eleverna deltar i råd som skolan har upprättat 

och som kan komma med synpunkter och förslag eller att eleverna är delaktiga i för- och efterarbetet 

gällande undervisningen. I förväg kan det handla om att planera upplägget tillsammans med läraren. I 

efterhand handlar det om att göra utvärderingar av kurser som lärare kan använda för att ändra kurserna 

utefter önskemålen:

det är viktigt med ett fungerande elevråd och klassråd alltså de formella liksom så 
skolkonferensen sådär sen å vi gör mycket utvärderingar medvetet efter olika projekt och 
även alltså konserter ... har vi utvecklingssamtalen hur det fungerar och sådär så det är 
ständigt eller väldigt många utvärderingar för att få fram och så sparar vi och tittar på dom 
nästa gång också faktiskt i praktiken det är ett sätt att få ta tillvara på elevernas inflytande 
(orange)

Genom utvärderingarna får lärarna reda på vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra för att 

kunna justera framtida undervisning. Det beskrivs att en dialog med eleverna förs, att de har möjlighet att 

påverka skolvardagen så som examinationsformer och tider för prov. Den här uppfattningen om elevernas 

explicita delaktighet och inflytande sträcker sig dock till att utforma detaljer, skolan har lagar och 

ämnesplaner att följa, men i den här varianten av uppfattningen ska eleverna få göra sin röst hörd och det 

förs en diskussion om sådant som är viktigt för eleverna i deras vardag både gällande undervisning och 

materiella ting:

dom kan påpeka fel och det är ganska vanligt … skyddsfrågor om det är något som inte 
funkar till att det ska finnas draperier i duscharna eller att det ska finnas mer vatten vad 
man ska äta i matsalen och sådär sen är det ju inte så att de bara bestämmer men de har ju 
ändå chans att påverka och säga vad de tycker (rosa)

Explicit inflytande i den här varianten av uppfattningen handlar också om att den psykosociala arbetsmiljön 

kan påverkas av eleverna så att de trivs och känner sig trygga i skolan:

det allra viktigaste ändå är att det är arbetsmiljön i skolan att det är drägligt för både elever
och lärare för att om man inte har fungerande arbetsmiljö så kan man ju inte fungera i 
skolan på nåt bra sätt känns det som och då handlar det inte bara om att toaletterna ska 
fungera utan att det är psykosocialt bra och så så att man känner sig sedd och att man har 
inflytande så att arbetsmiljön som övergripande (orange)

B. Den andra variationen i uppfattningen om elevernas delaktighet och inflytande är att elevinflytande är 

implicit. Eleverna har i den varianten inflytande över lektionsupplägg genom att läraren är uppmärksam på 

energinivån och intresset i klassrummet och har möjlighet att ändra pedagogiskt grepp utefter det:
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elevinflytande är ju nånting som pågår hela tiden man byter taktik i klassrummet man 
byter område i klassrummet på stående fot och jag skämtar inte om man märker att energin
försvinner … men ibland är det som att klassrummet sjunker ner i ett hål och då ska man 
alltså på stående fot byta … jag måste byta pedagogiskt grepp jag måste kanske göra om 
till en gruppuppgift eller jag måste kanske hitta en film väldigt snabbt jag kanske måste gå 
och trycka ut artiklar jag kanske måste göra diskussionsgrupper och det här märker ju jag 
på stående fot så att elevinflytandet är ibland implicit inte explicit (blå)

Blå säger att det handlar om elevinflytande. Jag tolkar denna påverkan elevernas beteende har på läraren som

ett sätt att utöva inflytande på klassrumssituationen. 

Sammanfattningsvis tolkar jag den här uppfattningen av demokratiuppdraget med innebörden att eleverna är 

delaktiga och har inflytande på ett eller annat sätt. Variationen i uppfattningen beskriver hur eleverna anses 

ha möjlighet att delta och sträcker sig från att de implicit har påverkansmöjligheter genom att läraren märker 

av elevernas beteende i klassrumssituationen till att eleverna uttryckligen, explicit, är med och planerar 

lektionernas innehåll och upplägg tillsammans med läraren samt utvärderar efteråt.

3. Demokratiuppdraget innebär att lära ett demokratiskt förhållningssätt genom kunskaper och 

övning

Det centrala i uppfattning 3 är att eleverna genom demokratiuppdraget lär sig demokrati, detta genom att få 

kunskap om det demokratiska samhället och genom att öva på demokrati. Demokrati innebär rätt till 

kunskap:

jag menar att rätten till kunskap är demokrati förstår du då hur jag menar rätten att få 
samma möjlighet att få dom möjligheter som krävs för just den individen att komma upp i 
såna så att man kan få ett bra liv (rosa)

Tanken är att skolan utbildar, fostrar eller genom demokratiuppdraget skapar demokratiska individer:

CS: så om man tittar på hela demokratiuppdraget vad ingår i det enligt dig då

Intervjuperson: ja det är det där skapa demokratiskt tänkande individer och fungerande i 
praktiken (orange)

Eleverna ska även få kunskap om hur de använder sina kunskaper ute i det demokratiska samhället. De ska 

veta sina rättigheter och skyldigheter, ha kunskap om det politiska systemet och veta vem de ska vända sig 

till för att komma vidare med en fråga eller förslag samt veta hur demokratisk beslutsfattning fungerar:
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vilka vägar dom ska gå också när det gäller dom olika frågorna så dom vet tågordningen 
… att när det gäller det här så går man dit dom tar hand om det här och regeringen gör det 
här och riksdagen gör sådär … var vänder jag mig för att göra min röst hörd någonstans 
och det ingår ju i att bli samhällsmedborgare (grön)

Demokratiuppdragets innebörd är i den här kategorin förknippad med kunskaper om Sveriges politiska 

system och lagar:

CS: men om du tänker på just skolans demokratiuppdrag vad ingår i det enligt dig

Intervjuperson: såklart så handlar det ju om att förstå det svenska politiska systemet förstå 
vilka rättigheter man har och vilka skyldigheter man har när det gäller partipolitik lag 
perspektiv och sådant att sätta ord för det som ska vara något naturligt utav min person 
(gul)

Demokratiuppdraget handlar också om att eleverna ska få med sig verktyg för att kunna delta i det 

demokratiska samhället:

vi ska ju kunna ge dom verktygen till att komma ut i samhället genom att kunna föra 
diskussioner ha åsikter (grön)

Det handlar om att lära sig om samhällets demokrati eftersom ”det finns vissa kunskaper man ska ha med sig

som medborgare” (orange) och ”sen behöver man ju ha begreppen för att kunna också förstå vad man gör” 

(gul). Eleverna ska ha kunskap om demokrati som begrepp, demokrati ute i samhället samt kunna tillämpa 

demokrati själva:

förstå hur Sverige fungerar som demokrati hur demokratin kan fungera på olika sätt på 
olika delar av världen … att kunna tillämpa demokrati i olika sammanhang att kunna fatta 
beslut på ett demokratiskt väg i bostadsrättsföreningen eller vad det kommer att vara som 
man hamnar i i framtiden och inte tro att det blir bättre när en får bestämma (orange)

Variationer inom denna uppfattning av demokratiuppdraget handlar om hur eleverna ska öva på 

demokratiska färdigheter. Jag finner två variationer:

A: att eleverna lär sig om demokrati informellt genom diskussioner, tillsägningar eller uppdrag som de ska 

utföra i demokratisk anda:

däremot så kan vi ju inte säga att vi är födda med demokratin i våra gener så man måste ju 
lära sig det och det är det vi gör i skolan man lär sig det demokratiska förhållningssättet 
via diskussioner och ibland regelrätta tillsägningar diskussioner uppdrag att man visar dom
(blå)
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B: att eleverna lär sig om demokrati, får öva och får kunskap om det formellt, till exempel genom råd som 

skolan anordnat så som klassråd, elevråd och programråd. I dessa råd övas det på rollerna och 

tillvägagångssättet i en demokratisk mötessituation:

sen har vi då olika vi har ju avdelnings vad heter det programråd och sånt där med 
representanter från klasserna och så har vi det här att mentors eller klasstiden varje vecka 
sköts då i demokratisk ordning med protokoll och allting av eleverna som också är en 
förutom att det är demokratiskt är en övning i att ingå i en demokratiskt sammanhang 
(rosa)

Det finns en likhet med kategorin om elevernas explicita deltagande i denna variation, jag ser dock 

funktionen som en annan, till skillnad från det explicita deltagandet och inflytandet handlar det i denna 

variation snarare som att öva på formerna för demokratiska sammanslutningar. Det uttrycks dock även en 

motvilja mot det formella sätt att uppfatta demokratiuppdraget på det vis rosa beskriver, då risken finns att de

formella övningstillfällena utförs utan att det förekommer någon vidare diskussion om varför det görs:

jag har ju aldrig varit något fan utav elevråd till exempel eller nej inte elevråd klassråd 
menar jag där här med att nu ska vi välja en ordförande nu ska vi välja en sekreterare när 
man bara stannar vid att göra det på det sättet utan att egentligen diskutera varför gör man 
på det ena eller andra sättet så ja det jag tror inte att det handlar om att leka demokrati utan
det handlar om att undervisa vad det teoretiskt det handlar om (gul)

Här tolkar jag guls uttalande om att det inte handlar om övning i demokratiska former för övningens skull, 

det måste även vara kopplat till kunskap om varför det utförs som det görs. 

I denna tredje uppfattning av innebörden av demokratiuppdraget tolkar jag att innebörden är att eleverna ska 

få kunskaper om demokrati, de ska förstå demokrati, och ha begrepp att uttrycka förståelsen med samt få 

med sig verktyg för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. I skolan ska de öva på hur det går till, 

antingen informellt genom till exempel diskussioner eller formellt genom till exempel klassråd, så att de ska 

kunna använda sina färdigheter framtiden.

4. Demokratiuppdraget innebär demokratiskt bemötande och demokratiska relationer

En fjärde uppfattning av demokratiuppdraget är att det handlar om bemötande och relationer. Det centrala i 

den här uppfattningen är att läraren ska vara en demokratisk förebild genom att agera demokratiskt själv:

man ska ju bete sig demokratiskt själv alltså (rosa)
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Genom att som lärare själv vara demokratisk är uppfattningen att förhållningssättet sprider sig till eleverna 

genom en förtroendefull relation som också innebär ansvar. Förväntan finns på att eleven ska ta ansvar över 

sitt beteende och sin studiesituation och det ligger ett demokratiskt perspektiv i uppfattningen att läraren och 

eleven är mer jämlika i relationerna med varandra:

i mitt sätt att vara mot dom så blir det också en sorts automatisk demokratiseringsprocess 
också ansvaret plikten utifrån det demokratiperspektivet så jag pratar inte demokrati nu 
gör jag det här för att vi lever i ett demokratiskt samhälle utan genom att vara en förebild 
för att vara någonting som dom känner förtroende för (gul)

Jag tolkar gul här som att det handlar om att agera demokratiskt mot eleverna och att det genom den sortens 

agerande skapas ett demokratiskt sammanhang. Synen på eleven är en del av demokratiuppdraget i den här 

uppfattningen. Eleven är inte ett objekt som läraren kan bestämma över utan ses som ett subjekt som går att 

resonera och diskutera med:

vi ska se på eleven som en människa i första hand en kollega i andra hand och en elev som
tredje hand och då blir det automatiskt någon slags demokratibasis i allas agerande (gul)

Den fjärde uppfattningen av demokratiuppdraget är att om eleven möts av en demokratisk lärare och blir 

behandlad som en jämställd människa formar hen demokratiska uppfattningar och förhållningssätt.

7.2 Uppfattningar om arbetet med demokratiuppdraget

Jag fann tre uppfattningar angående arbetet med demokratiuppdraget. Den första kan knytas till 

uppfattningen om innebörden av demokratiuppdraget som elevernas delaktighet och inflytande. Den andra 

till uppfattningen om innebörden av demokratiuppdraget som demokratiskt bemötande och demokratiska 

relationer. Den tredje uppfattningen om arbetet med demokratiuppdraget ser jag delvis kopplad till 

uppfattningen av demokratiuppdragets innebörd som en helhet i och med viljan att inkludera samhället för att

få ett större perspektiv, en helhet i undervisningen. 

1. Arbetet med demokratiuppdraget sker genom elevernas delaktighet

En uppfattning om arbetet med demokratiuppdraget är att det handlar om elevernas delaktighet i 

beslutsfattande. Genom att eleven får en känsla av ansvar, till exempel genom att få ansvara över något 

konkret och växa med uppgiften är det meningen att eleven ska känna delaktighet:
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eleverna ska få ett ansvar och bli delaktiga och just kunna tänka stort och tänka demokrati 
och inte bara tänka att för mig blir det bra om jag gör såhär utan att man tänker för hela 
(grön)

Delaktigheten handlar också om att eleverna gör utvärderingar, kommer med förslag och är med i råd, det 

vill säga tar del i de aktiviteter som uppfattas ingå i demokratiuppdraget. Ett önskemål som kommer fram i 

den här uppfattningen om arbetet med demokratiuppdraget är att kunna anpassa undervisningen bättre genom

att ha mindre klasser så att varje elev har större chans att göra sin röst hörd.

2. Arbetet med demokratiuppdraget sker genom läraren som demokratisk förebild

En annan uppfattning av arbetet med demokratiuppdraget är att läraren arbetar med det genom att själv agera

demokratiskt. Det här knyter an till uppfattningen om beteende och relationer angående innebörden av 

demokratiuppdraget. Genom att vara en demokratisk förebild som behandlar eleverna lika, förmår att fördela

ordet till alla och som sätter betyg efter kunskap och inte personlighet är uppfattningen att eleverna ska 

präglas till att själva bli demokratiska individer:

mitt sätt att vara mot eleverna att skapa den demokratiska ge förutsättningar för den 
demokratiska mänskan genom min pedagogik (gul)

3. Arbetet med demokratiuppdraget sker genom att engagera samhället

En tredje uppfattning om arbetet med demokratiuppdraget handlar om att samhället ska involveras i 

undervisningen. I denna uppfattning ingår även en önskan om att lärarna ska få större möjlighet att anpassa 

undervisningen efter aktuella samhällsföreteelser som engagerar eleverna. Genom att engagera samhället 

mer, till exempel genom att bjuda in politiker, poliser och föreningar är uppfattningen att eleverna ska få med

sig fler perspektiv av en företeelse och därmed ha möjlighet att kunna bilda sig en uppfattning:

jag skulle vilja att samhället deltog mycket mer i skolan … jag skulle vilja att politiker var 
ute och pratade om sina uppdrag jag skulle vilja att offer och förövare alltså allting som 
pågår i samhället som engagerar elever (blå)

Jag ser den tredje uppfattningen som delvis kopplad till innebörden helhetssyn, eftersom den fokuserar på att 

eleverna behöver få se helheten i samhället för att kunna bilda sig en uppfattning om företeelser, till exempel 

företeelsen demokrati.
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7.3 Sammanfattning och slutsatser

I mitt material finner jag fyra uppfattningar gällande innebörd av demokratiuppdraget:

• att demokratiuppdraget innebär förståelse för hur demokratiskt liv är som en helhetssyn,

• att demokratiuppdraget innebär elevernas delaktighet och inflytande,

• att demokratiuppdraget innebär att lära ett demokratiskt förhållningssätt genom kunskaper och 

övning och

• att demokratiuppdraget innebär demokratiskt bemötande och demokratiska relationer.

Slutsatserna jag kan dra av mitt resultat är att det finns flera uppfattningar av innebörden i 

demokratiuppdraget och att det kan rymmas fler uppfattningar om samma fenomen hos en och samma 

person. De uppfattningar jag har funnit i den undersökta gruppen behöver dock inte vara hela 

variationsvidden i gruppen, eftersom mitt underlag är något begränsat.

I materialet finner jag dessutom tre uppfattningar om arbetet med demokratiuppdraget:

• att arbetet med demokratiuppdraget sker genom elevernas delaktighet,

• att arbetet med demokratiuppdraget sker genom läraren som demokratisk förebild och

• att arbetet med demokratiuppdraget sker genom att engagera samhället

Jag finner att uppfattningarna om hur demokratiuppdraget ska arbetas med i stort sätt motsvarar 

uppfattningarna om demokratiuppdragets innebörd, med undantag för innebörden att demokratiuppdraget 

handlar om kunskap och övning. Jag anser dock att den uppfattningen, om inte uttryckligen så underliggande

ryms i arbetet med demokratiuppdraget genom elevernas delaktighet.  Det kan även handla om att arbetet 

med att undervisa om demokrati framstår som så självklar att det inte behöver nämnas, det verkar även tas 

för givet i läroplanen4 (Lgy 11).

4 ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden” (Lgy 11 s. 
6). Jag anser att formuleringen tar för givet att kunskap om demokratiska värden ska förmedlas och tolkar att det 
genom demokratiska värden även handlar om kunskap om demokrati – för hur kan värden förmedlas utan 
kunskapsgrund?
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8. Diskussion

Syftet med undersökningen har varit att skapa kunskap om variationen i uppfattningar av 

demokratiuppdraget hos gymnasielärare utefter frågeställningen: Hur ser variationen i uppfattningar av 

demokratiuppdraget ut när det gäller innebörder av demokratiuppdraget samt när det gäller arbetet med 

demokratiuppdraget? Detta på grund av mitt antagande om att det genom att få kännedom om olika 

uppfattningar blir lättare att tolka och diskutera vad demokratiuppdraget innebär.

Demokrati är komplext. Inom statsvetenskapen står det främst för ett positivt laddat styrelsesätt eller ett sätt 

att fatta beslut på. Jag finner inte den statsvetenskapliga definitionen av demokrati helt användbar för att 

förstå demokrati i skolan, men det går att dra paralleller. Det som jag uppfattar att Dahl (1998) tar upp som 

grundläggande kriterier för att något ska kunna betraktas som demokrati; effective participation, voting 

equality, enlightened understanding, control of the agenda och inclusion of adults ska jag kortfattat behandla

för att redovisa vilka förutsättningar för demokrati som jag ser i skolan. Skolan är inte en plats där det råder 

jämställdhet gällande makt, läraren har mer makt än eleverna och även ett ansvar att utföra det uppdrag som 

styrdokumenten förmedlar. Det kan därför tyckas vara begränsat vad eleverna faktiskt har möjlighet att vara 

med och besluta om. Dock ser jag det inte som något problem att alla ska ha möjlighet att göra sin röst hörd 

inför beslut. Det är möjligt för eleverna att kunna sätta sig in i de beslut som ska tas och få reda på 

konsekvenser och alternativ av dem, så enlightened understanding bör enligt min mening kunna uppfyllas. 

När det gäller att bestämma över agendan förstår jag det som att det endast är möjligt till viss del; läroplanen 

ser ut som den gör och kan inte ändras på klassrums- eller skolnivå, däremot skulle eleverna kunna föra upp 

sådant som har med arbetsmiljön, redovisningsformer och sådant som har med den enskilda skolans 

praktiska omständigheter att göra på agendan. Det är ju klart möjligt att föra upp saker som inte den enskilda 

skolan har möjlighet att besluta om på agendan också, till exempel sådana saker som är beslutat genom de 

styrdokument skolan har att förhålla sig till, då kan det skapas ett tillfälle att samtala om vilka möjligheter för

förändring som finns och vilka ramar det måste hålla sig inom. Inclusion of adults är det sista kriteriet, 

eleverna i skolan är inte vuxna varför det kriteriet inte gäller här. Här finner jag det dock intressant med 

Biestas (2006) uppdelning om utbildning för eller genom demokrati; ska skolan förstås som övning inför att 

bli vuxen där det inte nödvändigtvis är demokratiskt under tiden eller ska skolan vara en plats där eleverna 

ska leva i demokrati? Förutsättningarna för skolans demokratiuppdrag, så som jag förstår det, handlar om att 

skolan inte kan vara en helt demokratisk plats, eleverna har ingen möjlighet att påverka styrdokumenten, 

men det finns möjlighet att hantera tillståndet av att det nästan är demokratiskt antingen genom att se det som

en övning (för) eller som att se det som demokrati enligt Dahls (1998) kriterier5 (genom). Jag tycker mig se 

undervisning både för och genom demokrati i uppfattningarna jag funnit i min undersökning. 

5 Undantaget att eleverna inte är vuxna, dock anser jag i att det kan tolkas som att alla elever blir inkluderade.
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Innebörden av demokratiuppdraget som en helhetssyn anser jag höra till genom demokrati. Jag förstår 

uppfattningen som en inställning som genomsyrar det som görs i skolan och en vilja att den här inställningen

ska anammas av eleverna. I den tidigare forskningen nämns att skolan är en socialisationskontext (Ekman, 

2011) och att skolan är viktig för vad eleverna får med sig för inställning till demokrati i framtiden (Persson, 

2010). Jag kopplar ihop det med att leva i demokrati. I min undersökning finner jag heller inget som specifikt

pekar på hur helheten förmedlas annat än att att ”bygga” (gul), ”hur man lever hur man uppför sig hur man 

är” (grön)  ”tänka stort” (grön) och ”genomsyra” (blå). Jag ser det därför som ett sätt att vara och agera och 

kopplar det till genom demokrati. 

Uppfattningen jag funnit av demokratiuppdragets innebörd som elevernas delaktighet och inflytande är en 

populär uppfattning i skolpolitiken (Almgren, 2006) och det står även i styrdokumenten om att eleverna ska 

ha inflytande. Jag förstår den här uppfattningen som främst genom demokrati, kan eleverna faktiskt vara med

och påverka något som är av vikt för dem alternativt ha möjlighet att göra sin åsikt känd och få förklarat 

varför det inte kan ändras förstår jag det som att leva demokrati. I min undersökning fann jag variationen 

explicit och implicit möjlighet till delaktighet och inflytande, explicit då eleverna själva handlade och 

implicit när det handlade om lärarens förmåga att läsa av elevernas beteende och energinivå och ändra 

upplägg efter det. Den slutsats jag kan dra är att även om demokratiuppdraget kan uppfattas som elevernas 

delaktighet och inflytande så måste det handla om ett begränsat inflytande och begränsad delaktighet, särskilt

när det gäller den implicita variationen då den helt utgår från lärarens upplevelse av situationen. Istället anser

jag att det verkar mer gångbart att förstå demokratiuppdragets innebörd som kopplat till samtalet och elevers 

delaktighet och inflytande genom det. Demokrati genom samtal förstår jag som till exempel öppet 

klassrumsklimat enligt Almgren (2006) och som lärande genom kommunikation enligt Englund (2003). 

Dessa samtal som grund för beslut gör att besluten övervägs och blir förankrade i vad eleverna kan 

bestämma om. Dessutom tror jag att uppfattningar av demokratins innebörd formas i samtalen eftersom 

tanken med dessa samtal är att alla ska få komma till tals och att det ska vara högt i tak. Jag ser dessa samtal 

som ett utslag av samtalsdemokratiskt förhållningssätt, för att knyta an till Almgren (2006), medan 

delaktigheten i den mån att eleverna ska ha inflytande över till exempel schema och läromedel mer som ett 

utslag av deltagardemokratiskt förhållningssätt. 

Den uppfattning som är fokuserad på att lära ett demokratiskt förhållningssätt genom kunskaper och övning 

förstår jag som både för och genom demokrati. Demokratiuppdragets innebörd som kunskap innebär i den 

här uppfattningen att eleverna får delta i råd och lära sig mötesordning. Det stämmer överens med det som 

Biesta (2006) beskriver som undervisning för demokrati. Mot denna innebörd av elevernas delaktighet reses 

det i min undersökning dock kritik som handlar om att det inte ska lekas demokrati (gul) utan istället 
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undervisas om det, vilket även det kan tolkas som för demokrati. En variation inom uppfattningskategorin 

gällande demokratiuppdragets innebörd som kunskap och övning går ut på att eleverna diskuterar, får 

tillsägningar när de inte agerar demokratiskt samt får utföra uppdrag i demokratisk anda, vilket jag anser 

stämma överens med genom demokrati: vad eleverna är med om i större grad än vad de blir undervisade om 

(Biesta, 2006). 

Demokratiuppdragets innebörd som demokratiskt bemötande och demokratiska relationer har jag inte funnit 

mycket i den tidigare forskningen som jag har tagit del av, kanske går det dock att tänka att det handlar om 

Biestas (2006) genom demokrati, då det handlar om att leva demokrati så som en förebild, alternativt det som

Ekman (2011) skriver om läraren som rättvis och strävande efter att skapa ett jämställt klassrum. 

Värdegrunden är ett begrepp som innefattar de värden som det svenska samhällets bygger på och används, så

som jag förstår det, som ett samlingsbegrepp i skolsammanhang för demokratiuppdraget fokuserat på 

demokratiska värden snarare än demokratisk process. Det framkommer i den tidigare forskningen en 

motsättning i och med att kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget sägs stå emot varandra då det råder 

tidsbrist. Uppfattningarna av arbetet med demokratiuppdraget som jag funnit i min undersökning handlar i 

det stora om det som den tidigare forskningen framfört som främjande arbetssätt; eleverna ska känna sig 

delaktiga genom att få ansvar, lärarens sätt att agera ska fungera som förebild för eleverna och att eleverna 

får möjlighet att möta personer och grupper i skolan som de annars inte hade mött genom att samhället 

involveras. Underlaget jag hade om uppfattningar av arbetet med demokratiuppdraget i skolan var dock 

något magert på grund av att för få frågor fokuserade på det, vilket jag tyvärr upptäckte först i analysarbetet. 

Hade fler intervjufrågor behandlat arbetet med demokratiuppdraget och fler exempel efterfrågats är jag av 

meningen att jag skulle ha fått ett mer fylligt underlag att analysera och dra slutsatser från, jag fann till 

exempel inget angående det som den tidigare forskningen belyst angående estetiska läroprocesser eller 

ämnesövergripande arbetssätt. 

Jag tog i början av uppsatsen utgångspunkt i att olika människor uppfattar demokratiuppdraget på olika vis. 

Hur olika människor uppfattar demokratiuppdraget har jag dock genom min underökning inte något svar på, 

däremot har jag funnit att det finns olika variationer i uppfattningen av demokratiuppdraget och kan i 

enlighet med fenomenografins antagande om variationsvidd i en grupp anta att det är de variationer som 

människorna i gruppen uppfattar. Genom att synliggöra olika uppfattningar av demokratiuppdraget var mitt 

antagande att det blir lättare att tolka och diskutera demokratiuppdraget. Mina fynd har hjälpt mig att få en 

större insikt i hur begreppet kan tolkas på flera olika sätt, då uppfattningarna skiljer sig åt, och det faktumet 

kan vara hjälpsamt att reflektera över i samtal med kollegor och elever. Jag tror också att alla 

uppfattningskategorier och variationer kan vara relevanta att fundera på och att ta hänsyn till i arbetet med 
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demokratiuppdraget i skolan för att föra en diskussion om vad demokratiuppdraget går ut på hur arbetet med 

det ska utformas – vad tror vi det är för förhållningssätt, arbetssätt eller åtgärder som bidrar till (eller skapar) 

demokratiska medborgare? 

Trots ett ringa urval av lärare anser jag att jag har funnit relevanta, men kanske inte alla, uppfattningar 

gällande innebörden av demokratiuppdraget samt arbetet med demokratiuppdraget. Det finns en möjlighet att

fler uppfattningar skulle framträda i ett större urval vilket dock inte fanns att tillgå för denna uppsats. Möjligt

är också att fler uppfattningar av arbetet med demokratiuppdraget skulle utkristalliseras om frågorna riktats 

mer mot det området. Förslag till fortsatt forskning är därför att genomföra undersökningen med större urval 

och fler frågor som riktas mot uppfattningen av arbetet med demokratiuppdraget. 
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Bilaga 1

Intervjuguide

1. Vad kommer du att tänka på när jag säger skolans demokratiuppdrag?

2. Vad ingår i demokratiuppdraget enligt dig?

3. Är demokratiuppdraget något ni pratar om i lärarkollegiet?

3 a. Vad säger ni om det?

4. Hur arbetar du med demokrati i skolan?

5. Skulle du vilja arbeta på något annat sätt? Hur?

6. Vilka skoldemokratiska frågor tycker du är viktigast?
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