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Abstract  

The aim of this study is to analyze how the Swedish school’s goal to educate democratic citizens 

is portrayed in previous research. The focus is on the two aspects knowledge and democratic 

fostering with the aim to see if they are separated or connected. The goal to educate democratic 

citizens can be perceived as unclear and the work with the democratic goals can be done in a 

varied way. I want to get an idea of how teachers can work with planning and teaching to impart 

knowledge and fostering democratic values. Knowledge and fostering are two aspects that will 

be described and related to each other to see if these aspects are kept apart or if they interact in 

previous research.  

 

The analysis indicates that knowledge and fostering students are aspects that interact, but that 

fostering is seen as a part that belongs more to learning students to behave in a correct manner 

and to live by the basic values in society, while knowledge is more about the theoretical aspects. 

Knowledge is still important to get an understanding of, for example, cultures and differences 

that exist in society, which is necessary in order to understand each other and show each other 

respect. The democratic goals is not only based on theoretical knowledge but also on fostering 

students to live by the values of democracy. How democracy is practiced in teaching depends 

on how schools work with the democratic goals and how the teachers perceives democratic 

issues and how this is reflected in their teaching. 
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1. Inledning, syfte och frågeställningar   

Inledning 

Den svenska skolan har idag ett demokratiuppdrag som innebär både att förmedla kunskap men 

även att förmedla värderingar, detta beskrivs i de styrdokument som skolans verksamhet ska 

utgå ifrån. Det första som tas upp i läroplanen (Lgr 11) är värdegrunden och det 

demokratiuppdrag skolan har, vilket visar att detta är av stor betydelse för undervisningen och 

skolans arbete överlag. I läroplanen belyses att skolan har demokratin som grund och kunskap 

om värden ska förmedlas. Det tydliggörs i Skollagen (2010:800) att utbildningen ska ge 

kunskaper om demokratiska värderingar som är grundläggande i samhället. I både läroplanen 

och i skollagen är demokrati och värden begrepp som får mycket utrymme och dessa ska 

genomsyra skolans arbete. I läroplanen används ”fostran” som ett begrepp i flera sammanhang 

kring skolans uppdrag, bland annat att eleverna ska fostras till att visa respekt och 

ansvarstagande. Utifrån det som tas upp i läroplanen kring skolans uppdrag framgår att eleverna 

ska förberedas för framtiden och att leva i samhället. 

 

Skolans demokratiuppdrag är ett område som inte bara handlar om att eleverna ska få kunskap 

utan också att utvecklas som personer, därför är det intressant att ta reda på hur lärare kan arbeta 

och förhålla sig till detta. Bronäs (2003, s.190-194) uppmärksammar kunskap som handlar om 

bland annat kunnande om fakta och ställer detta i relation till fostran som bland annat handlar 

om förmågor, där etik och moral är betydande aspekter. Bronäs diskussion ger en bild av hur 

undervisningen har sett ut förr fram till idag, där kunskap och fostran har haft olika utrymme 

och mening i undervisningen. Fritzén (2003, s.68) menar att det finns ett dubbelt uppdrag som 

innebär att kunnande om ämnen ses som ett uppdrag och att förmedla värden och normer är ett 

annat. Utifrån dessa perspektiv kan kunskap om fakta ses som en del i arbetet, medan att 

förmedla exempelvis värden som handlar mer om fostran kan ses som en annan del. 

Problematiken utifrån detta är att det kanske inte går att särskilja dessa uppdrag, utan att dessa 

bör samspela. Det här visar att det finns olika stigar att gå och många dilemman kring olika 

problem som kan uppstå för att eleverna ska utvecklas och få kunskaper om demokrati och 

värden.  
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Denna litteraturstudie ska ge en bild av hur demokratisk fostran ser ut i klassrum. Det här 

kommer att ske genom att analysera de mönster som framgår i den tidigare forskning som 

kommer att behandlas. Det jag kommer fokusera på är hur demokrati kan praktiseras i 

undervisningen och hur värdegrunden får utrymme som är en del i skolans demokratiuppdrag. 

Forskningen och den litteratur som kommer behandlas är relevant till skolans 

demokratiuppdrag och kan kopplas till lärarens undervisning. Kunskap och fostran är begrepp 

som kommer att beskrivas och lägga grunden för hur jag kommer att förhålla mig till 

forskningen och hur detta kan vara synligt i undervisningen.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att se hur demokratiuppdraget framträder i tidigare 

forskning, samt att se om fostran och kunskap är två aspekter som samspelar eller om någon av 

dessa är mer framträdande i skolans arbete. Jag vill få en bild av hur läraren kan arbeta med 

planeringen och undervisningen för att förmedla kunskap och fostra eleverna till demokratiska 

medborgare.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

 Vad är i fokus i olika svenska studier om skolans demokratiuppdrag? 

 Hålls kunskap och fostran isär eller förs de samman i skolans arbete? 
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1.3 Disposition  

Efter det inledande avsnittet så beskrivs metod i avsnitt 2, här redogörs hur arbetet har gått till 

i insamlandet av materialet i form av bland annat urval och eventuella för och nackdelar kring 

tillvägagångsättet, samt vilka avgränsningar som gjorts. Teorier och begrepp presenteras i 

avsnitt 3 för att sedan kunna förankras i forskningen som behandlas i analysen. Teorier kommer 

även tas upp utifrån relevant litteratur för att få in olika perspektiv i området. I avsnitt 4 

presenteras forskningen för att ge en överblick av materialet och ge en förståelse för 

forskningens relevans till det aktuella ämnet. Analysen utifrån den forskning som behandlas 

kommer sedan att redogöras i avsnitt 5. Här görs en analys av forskningen genom att relatera 

till relevant litteratur som i tidigare avsnitt har presenterats. Avslutningsvis kommer en 

Diskussion i avsnitt 6 där studiens resultat diskuteras genom egna reflektioner och slutsatser 

kring det som studien har lyft fram.  

2. Metod  

I det här avsnittet kommer en redogörelse för hur arbetet har genomförts genom att metod och 

urval förklaras. Studiens tillförlitlighet kommer även att belysas genom att titta på vilka för och 

nackdelar som kan finnas i valet av metod och urval. I avsnittet kommer slutligen avgränsningar 

i valet av forskningen att presenteras.  

 

2.1 Metoder och urval 

För att samla in material har databaser använts. De databaser som användes var följande: DIVA, 

Liber och Swepub. De sökord som använts tillsammans med utbildning är: demokrati, fostran, 

värdegrund och värdepedagogik. Detta urval har gjorts för att få fram relevant forskning till 

syftet och frågeställningarna. Denna studie bygger på tidigare forskning, vilket innebär att det 

är en litteraturstudie. Tidigare forskning kommer att behandlas och analyseras. Det här är en 

kvalitativ litteraturstudie, där litteratur sammanställs och granskas. Egna uppfattningar och 

tolkningar av det insamlade materialet är en aspekt i kvalitativ forskning som Bryman (2011, 

s.368) beskriver. Det som ligger i fokus är tolkningar och förståelse för det som framgår i den 

forskning som samlats in. Relevant information som lyfts fram i forskningen kommer användas 
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för att besvara frågeställningarna och ställas i relation till litteratur och teorier. Urvalet har gjorts 

genom kontakt med handledaren som rekommenderat forskning som kan vara av intresse. 

Utifrån detta material har jag vidare hittat ytterligare forskning som kan användas för att besvara 

frågeställningarna. Snöbollsurval innebär att forskaren använder sig av kontakter och källor för 

att få tag på ytterligare källor (Bryman 2011, s.196). Denna urvalsmetod har jag använt mig av 

för att få tag på forskning som kan förankras till studiens syfte. Jag har även sökt utifrån sökord 

som kan leda till forskning som kan ge en bild av det som jag vill undersöka.  

 

2.2 Studiens tillförlitlighet  

Det urval som har gjorts är grundat på de frågeställningar som formulerats. Bryman (2011, s. 

350) menar att målstyrt urval innebär att forskaren väljer exempelvis dokument som är direkt 

kopplade till frågeställningarna. De dokument som har samlats in kan kopplas till 

frågeställningarna och ställs i relation till dessa under arbetet, vilket gör att urvalet är målstyrt. 

Studien bygger även på ett tema eller ett visst område som främst fokuseras på för att få en 

djupare inblick. I denna studie är det skolans demokratiuppdrag som är temat. Ett urval som 

inte är slumpmässigt har gjorts, ett så kallat snöbollsurval, där kontakter och källor har lett till 

ytterligare forskning. Det här gör att det troligtvis finns forskning som fallit bort som skulle 

kunna användas för att studien ska ha högre reliabilitet. Reliabilitet handlar om studiens 

generaliserbarhet, vilket innebär att samma resultat kan visas vid olika tillfällen (Bryman 2011, 

s.161). Detta är en kvalitativa studie, vilket gör att reliabiliteten blir problematisk eftersom de 

sökord som valts att användas är bestämda på förhand, samt att egna tolkningar av de valda 

avhandlingarna och den litteratur som kommer användas troligtvis kan tolkas på ett annat sätt 

av en annan forskare. Dock kan det förväntas att just de områden jag berör troligtvis kan ge 

liknande resultat i annan forskning kring detta. Tillvägagångssättet beskrivs genom en 

redogörelse för hur relevant material har samlats in, vilket ger en överblick av arbetet, detta för 

att få en högre reliabilitet. Bryman (2011, s163) menar att studiens validitet visar om studien 

verkligen mäter det som ska mätas. Frågorna kommer besvaras och genom detta kommer det 

som ska undersökas att framgå. Arbetet som genomförs i studien kan kopplas till syfte och 

frågeställningar, vilket ger en högre validitet. 
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2.3 Avgränsningar i valet av forskning  

Jag kommer att använda mig av svensk forskning som handlar om svenska skolor, därmed 

kommer inte skolor i andra länder att vara med i studien. Det som fokuseras på är forskning i 

grundskolan. Dock kommer viss litteratur som riktar sig till högre åldrar som är av relevans 

även för grundskolan användas. Jag kommer använda mig av tio avhandlingar, åtta 

doktorsavhandlingar och två licentiatavhandlingar. Detta för att jag anser att avhandlingarna 

kan ge en omfattande genomgång av undersökningarna, vilket ger en bred bild av de studerade 

områdena. De valda avhandlingarna är publicerade mellan år 2005-2012.  

 

3. Teorier och begrepp 

Demokratiuppdraget kommer nedan att presenteras genom olika teorier som framgår i relevant 

litteratur. Detta kommer sedan kunna användas i analysen utifrån de begrepp som studien utgår 

ifrån. Kunskap och fostran är begrepp som i detta avsnitt kommer beskrivas och tydliggöras 

utifrån den litteratur som har valts. Dessa kommer lägga grunden för analysen.  

 

3.1 Skolans demokratiuppdrag 

Demokratiuppdraget är ett brett område och kan vara svårt att greppa. Enligt Skolinspektionen 

(2012) delas ofta uppdraget upp i olika delar, där kunskap är en del och värdegrund och fostran 

till demokratiska medborgare är andra delar. Det här kan relateras till Fritzen (2003, s.68) som 

hävdar att av tradition ses uppdraget som uppdelat, vilket är problematiskt, då det är betydande 

att uppdraget ses som en helhet för att eleverna ska utvecklas. Detta handlar inte bara om SO- 

ämnena utan alla ämnen. Dahlstedt och Olson (2012, s.12) menar att utbildning handlar om 

kunskaper och färdigheter, samt fostran som innebär att forma framtidens medborgare. 

Pedagogen påverkas av sin omgivning och de regelverk och ramar som skolans verksamhet 

bygger på, vilket speglas i undervisningen. Det här påverkar därmed även eleverna, genom det 

pedagogiska arbetet, där kunskap och förmågor utvecklas.  

 

Dewey (1999, s. 38) hävdar att kommunikation är en betydande del för att forma elevernas 

attityder, men att detta bara är en del av många aspekter som är betydande. Det som formar ett 



Örebro Universitet 2015-06-16 Anna Gunnarsson 

 

 

 

6 

 

samhälle är kommunikation, men även en gemenskap som bygger på samma mål, kunskaper 

och ramar. Dahlstedt och Olson (2014) uppmärksammar medborgarskapandet på 2000-talet 

som kan uppfattas ha en form som är konfliktfri och att medborgaren ska följa ideal som är 

förutbestämda om hur medborgaren bör handla, tänka och tycka. Denna aspekt kan ställas i 

relation till Englund (2007, s.154) som belyser deliberativ demokrati som kan handlar om 

kommunikation där argumentation och samarbete är i fokus och parterna ska fatta beslut som 

diskuteras och motiveras. Genom detta ges förståelse för att det finns vissa punkter där alla 

kanske inte är eniga, men att detta bör respekteras. Det här menar Englund gör att deliberativa 

samtal i skolan är en betydande del i värdegrundsarbetet. Tholander (2005) menar att 

deliberativa samtal där eleverna får ta ställning i frågor genom ett organiserat möte är betydande 

för demokratisk fostran, men även att eleverna i interaktioner som sker i vardagen ska kunna 

föra diskussioner och komma fram till gemensamma beslut. 

 

Enligt läroplanen (Lgr 11) är det skolans uppdrag att förbereda eleverna genom att förmedla 

grundläggande värden för att de sedan ska kunna fungera i samhället. Bartholdsson (2008, s.20) 

uppmärksammar fostran av medborgare och menar att en metafor som är vanlig bland lärare 

om skolans miljö är att den speglar samhället, men att denna bild inte är helt sann då skolan 

också formar samhället. De processer som sker i skolan speglar inte samhällets processer helt. 

Skolan är dock en plats där olika samhällsfenomen kan studeras, exempelvis bidrar skolan till 

att forma elevernas identitet, där genus, etnicitet är aspekter som påverkar elevernas uppfattning 

om sig själva och andra. Thornberg (2006, s.78) hävdar att värdepedagogik innebär att det 

pedagogiska arbetet i praktiken bidrar till moraliska eller politiska värden som demokrati, samt 

normer som förmedlas och utvecklas hos eleverna. Dessa perspektiv kan relateras till Dahlstedt 

och Olson (2012, s.117) som menar att den ideala medborgaren fostras genom demokratisk 

moral för att ingå i en gemenskap, vilket gör att det utvecklas en social kompetens som gör att 

medborgaren inte hamnar i ett utanförskap. Enligt Skolinspektionen (2012) eftersträvar skolan 

en elev som ändrar sitt beteende efter ideal som är önskvärda. En betydande aspekt för 

demokratin är att samhällsmedborgare får hantera kunskaper som förmedlas och kunna få 

förståelse genom att själva orientera sig i den kunskapsgrund som samhället vilar på. Det här 

anses vara möjligt genom att eleverna exempelvis får utveckla medborgarkompetens som 

empati, göra sig hörda och visa respekt.  
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Elevråd eller klassråd är någonting som är betydande för demokratin i skolan. I 

Skolinspektionens rapport (2012) framgår att det att elevinflytande och delaktighet kan ske 

formellt eller informellt, vilket exempelvis kan handla om att eleverna utser en representant till 

elevrådet eller att eleverna får samtala kring värden. Utifrån detta kan demokratiska regler 

praktiseras och läras. Det här hör mer till informell demokrati som blir synligt i undervisningen 

genom skolans egna regler, medan demokrati som är formell handlar mer om styrdokument 

som till exempel läroplan eller skollag. Elevråd infördes redan på 1940-talet för att ge eleverna 

mer inflytande och när även klassråd fick utrymme bidrog detta till att ge eleverna möjlighet 

att utveckla demokratiska förmågor och att vara delaktiga i en ”demokratisk process” 

(Skolverket 1993). Enligt Skollagen (2010:800) ska eleverna få inflytande över utbildningen 

och ska få vara med och ta del av frågor som berör dem. Det här kan kopplas till läroplanen 

(Lgr 11) där det framgår att eleverna ska få kunskap om vad demokrati är och beslutsfattande i 

till exempel elevråd och klassråd, samt hur en grupp kan påverka beslut. 

 

 

3.2 Demokrati som kunskap och fostran 

Nedan kommer kunskap och fostran förklaras genom de perspektiv som valts att utgå ifrån. 

Detta kommer kunna ge en förståelse för vad som skiljer dessa åt i denna studie och hur det här 

sedan kommer kunna användas i analysen av avhandlingarna.  

 

3.2.1 Kunskap 

Bronäs (2003, s.190-191) beskriver att demokrati kan han handla om kunskap och detta innebär 

att förmedla fakta om strukturen i samhället. Det här kan exempelvis handla om kunskap kring 

kommunernas uppbyggnad och om vem som har ansvar för olika frågor i kommunen. Vidare 

beskriver Bronäs att kunskap låg främst i fokus under 1950 och 1960–talet, då de flesta av 

lärarna och författarna till läromedel under denna tid ansåg att samhällskunskap och demokrati 

är ett kunskapsämne. Detta synsätt höll i sig på 70-talet, där även statistik och forskning blev 

ett viktigt inslag i undervisningen. Ekman & Pilo (2012, s.58) tar upp kunskap som en av flera 

aspekter i skolans demokratiuppdrag som bygger på faktakunskaper om samhället och politik. 

Inom det här området tas exempelvis teoretiska kunskaper upp som handlar om vad olika partier 
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står för och hur ett val går till. De andra aspekterna som beskrivs hör mer till fostran, där 

värderingar och förmågor ligger i fokus. Detta kan relateras till Fritzen (2003, s.68) som hävdar 

att ämneskunnande handlar om att förmedla fakta. Kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget 

uppfattas som två olika uppdrag och det här kan göra att eleverna inte får lika djupa kunskaper. 

Där kunskap ses som ett fält för sig, medan normer och värden är ett annat. Genom dessa 

perspektiv kommer kunskap i denna studie att handla om teoretiska kunskaper i form av 

faktakunnande. 

 

3.2.2 Fostran 

Bronäs (2003, s.193-194) menar att samhällskunskap och demokrati har gått ifrån att ha setts 

som ett kunskapsämne till att ses som ett ämne som handlar mer om fostran än kunskap. Fokus 

på fostran där förmågor byggs upp av inflytande och delaktighet i undervisningen började på 

1980–talet. Bronäs menar att ett arbetssätt där eleverna ställs inför olika etiska och moraliska 

dilemman och utifrån dessa får fatta egna beslut skapar en förståelse för demokrati. Klassråd 

tas upp som ett exempel där undervisning i demokrati får läras och inte bara om demokrati. 

Fritzen (2003, s.68) belyser att värden och normer är en betydande del i skolans uppdrag och 

dessa bör integreras med kunskap. Genom att integrera värden och normer med kunskap så 

skapas en helhet, vilket är betydande för att eleverna ska få en bredare och djupare förståelse. 

Fritzen drar utifrån detta en väldigt skarp linje mellan kunskap och att förmedla värden och 

normer, trots att dessa troligtvis samspelar med varandra i många avseenden. Detta ger ändå en 

bild av vad som kan skilja kunskap från fostran. Det här perspektivet kan kopplas till Ekman 

och Pilo (2012, s.58) som menar att två av de aspekter som hör till demokratiuppdraget är 

värderingar och förmågor. Inom dessa områden framgår att beslutsfattande, 

kommunikationsförmåga och värderingar är exempel på förmågor som eleverna ska utveckla. 

Utifrån dessa synvinklar kan det tydliggöras att fostran kan handla mer om att utveckla 

förmågor där beteenden och förhållningsätt är aspekter som utvecklas hos eleverna och inte 

enbart teoretiska kunskaper. Fostran i denna studie kommer att utgå från dessa perspektiv, vilket 

kommer skilja fostran från kunskap. 
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3.2.3 Kunskap och fostran i analysprocessen 

Begreppen som har beskrivits kommer att användas genom att se vad som är i fokus i 

forskningen om demokratiuppdraget. Kunskap kommer handla om teoretiska kunskaper i form 

av faktakunnande som eventuellt blir synligt i forskningen. Det som framgår utifrån relevant 

litteratur kommer göra att det som framställs i forskningen kan förstås och kommer att visa de 

mönster som finns i skolans demokratiuppdrag, då det handlar om kunskap. I analysen kommer 

fostran även vara i fokus som sammanfattningsvis utifrån de perspektiv som ovan har 

tydliggjorts kommer handla om förmågor i form av beteenden och förhållningssätt, där även 

värden och normer ingår. Detta kommer att ske genom att lyfta fram det som blir synligt kring 

detta i forskningen. Litteratur kommer även här att förankras i för att förklara och förtydliga det 

som framställs om fostran. 

 

4. Avhandlingarna 

I analysen kommer jag att behandla tio avhandlingar som är av relevans till mina 

frågeställningar. Nedan kommer dessa kortfattat att beskrivas för att få en överblick av de 

områden som berörs i avhandlingarna. I studierna kommer det som är av intresse för denna 

undersökning att granskas. De flesta av avhandlingarna kan relateras till varandra då de 

fokuserar på liknande områden. Detta innebär att avhandlingarna kan synliggöra både kunskap 

och fostran trots den indelning som kommer göras nedan.  

 

4.1 Pedagogernas roll för demokratin 

En av de avhandlingar som kommer användas är Pedagogerna och demokratin som är skriven 

av Lars Persson (2010). Det är en empirisk studie som bygger på intervjuer som sker under ett 

projekt där pedagoger i förskolor och skolor ingår. Även dokumentation är en del i studien där 

pedagogerna fick delge sina tankar under projektets gång. Det som främst fokuseras på är 

pedagogernas betydelse för den demokratiska utvecklingen i samhället. Någonting som även 

belyses är statens politiska inflytande och mötet med verksamheterna och det professionella 

arbetet. Värden och villkor- pedagogers samtal om ett yrkesetiskt dokument av Susanne Linnér 

(2005) utgår även ur pedagogernas synvinkel. Det är en empirisk studie där sex arbetslag både 

från låg, mellan och högstadiet i ett projekt får samtala om hur deras arbete ser ut i praktiken 
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utifrån ett yrkesetiskt dokument från ett skolverksprojekt. I studien undersöks didaktiska val i 

pedagogernas arbete med etik och moral för att skolans ska vara en demokratisk mötesplats. 

Linnér synliggör värden som bildas i pedagogernas praktiska arbete.  

 

4.2 Värdepedagogik och fostran 

Bodil Halvars-Franzéns (2010) studie Barn och etik- möten och möjlighetsvillkor i två 

förskoleklassers vardag fokuserar mer på värdegrundsfrågor och utgår från ett etiskt perspektiv, 

vilket gör att den hamnar lite utanför de andra studiernas fokus som handlar mer om demokrati. 

Dock hör dessa frågor till skolans demokratiuppdrag, vilket gör den intressant att använda för 

att få in ytterligare perspektiv. Studien handlar om etiska frågor och värdegrunden i skolan. Det 

här är en etnografisk fältstudie med observationer, där anteckningar har först i olika sociala 

situationer i skolan. Det som fokuseras på är att undersöka barns möten och genom detta se hur 

de skapar etik. Regler och ramar tas upp som faktorer som påverkar elevernas möjlighet att 

praktisera etiska möten och även detta undersöks i studien. Denna studie bygger mycket på 

etiska dilemman vilket hör till värdegrundsarbetet. Robert Thornberg (2006) har skrivit en 

avhandling som även kommer att användas, Värdepedagogik i skolans vardag. Thornberg tar 

upp mönster kring etiska aspekter i olika sociala sammanhang, men i denna studie är det ur ett 

lärare– elev perspektiv. Studien handlar om samspelet mellan lärare och elever, samt regler och 

den sociala miljön i skolan. Detta är en fältstudie med observationer, samtal och även intervjuer 

med lärarna. Det som främst ligger i fokus är lärarens arbete med normer och värden. Denna 

studie visar på hur lärare i praktiken förhåller sig till läroplan och kursplaner genom de normer 

och värden som framgår i dem. Även en tredje avhandling som kommer användas har mer fokus 

på värdegrundsarbetet ur ett lärarperspektiv, Emotioner och värdegrundsarbete som är skriven 

av David Lifmark (2010). I avhandlingen uppmärksammas värdegrundsuppdraget. Studien 

belyser den mångfald som finns i dagens samhälle och hur lärare kan arbeta utifrån detta i 

praktiken. Detta sker genom att titta på hur lärare förhåller sig till läroplanen och de tolkningar 

som kan göras utifrån skolans styrdokument. Det är en empirisk studie där forskaren har 

samtalat med sju lärare under ett års tid. 
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4.3 Demokratisk undervisning och fostran 

Leva och lära demokrati? av Carina Hjelmér (2012) handlar om demokratisk fostran. Syftet 

med studien är att se hur demokratisk fostran ser ut i gymnasieprogram där forskaren tittar på 

elevernas inflytande. Denna studie är ändå av intresse, eftersom den inriktar sig på ett område 

som är av relevans även för yngre elever. Kön och klass är aspekter som beskrivs som någonting 

som påverkar hur demokratisk fostran ser ut i undervisningen. Denna studie har lite liknande 

inslag som Demokrati och deltagande ur ett könsperspektiv som är skriven av Maria Rönnlund 

(2011). Det är en fältstudie med observationer, samtal, intervjuer och enkäter. Avhandlingen 

handlar om elevernas inflytande och beslutsfattande och hur detta sker genom fokus på skolans 

demokratifostrande. Rönnlund tittar på deltagande ur ett könsperspektiv och hur delaktighet 

påverkas av elevernas kön. Elevråd och klassråd får stort utrymme i analysen, men studien 

handlar även om undervisningen överlag. Klassråd är även någonting som Balli Lelinge (2011) 

belyser i sin avhandling, Klassråd- ett socialt rum för demokrati och utbildning. Lelinge 

uppmärksammar demokrati i klassråd och vilka dilemman som lärare och elever möter i detta 

sociala rum. I de intervjuer och protokoll som förs i denna fältstudie får lärare och elever 

uttrycka sig om hur demokrati ska fungera i klassrådet. Lärare och elevernas agerade skapar 

även en bild av hur demokrati kan praktiseras.  

 

I studien, Om fostran i förskoleklass av Maria Thelander (2012) undersöks ”fostran” och 

”fostranuppdraget”. Texter på kommunal och nationell nivå av relevans samlades in för att få 

en inblick i området. Det som Thelander tittar på är hur detta uppdrag går till, samt vad som vill 

uppnås med uppdraget. Skolans uppdrag ställs i relation till vårdnadshavarna, där skolan kan 

uppfattas som ett komplement i elevernas fostran, men att det finns delade uppfattningar kring 

detta. En annan avhandling som riktar sig till fostran är Jonas Qvarsebos (2006) avhandling, 

Skolbarnets fostran där ”fostran” är ett begrepp som tydliggörs genom att titta på hur 

undervisningen såg ut i mitten av 1900-talet. Qvarsebo uppmärksammar skolagan som förekom 

och sedan det agaförbud som trädde i kraft, samt fostransuppdragets betydelse. Texter 

analyseras som berör detta område, där även barndomens förändring och det som anses som 

idealet då det handlar om fostran undersöks. 
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5. Analys 

En analys kommer att göras utifrån de valda avhandlingarna. Genom analysen kommer de 

aktuella frågeställningarna att kunna relateras till. Detta kommer ske genom att koppla de 

begrepp och teorier som i tidigare kapitel har tydliggjorts genom relevant litteratur.  

 

5.1 Demokratiuppdraget som kunskap 

Nedan kommer fyra områden som berör kunskap i avhandlingarna att behandlas. Dessa 

områden kommer att analyseras genom de perspektiv om kunskap som studien utgår ifrån, där 

teoretiska kunskaper i form av faktakunnande främst kommer fokuseras på. Utifrån dessa 

perspektiv kommer forskningen förankras i den litteratur som presenterats för att få en bättre 

förståelse för det som framställs kring kunskap.  

 

5.1.1 Undervisning om demokrati  

Demokrati kan handla om kunskap men även om inflytande. Hjelmér (2012) hävdar utifrån sin 

studie att undervisning om demokrati prioriteras mer än i demokrati. Detta kan relateras till 

Bronäs (2003, s. 190-191) som hävdar att kunskap om demokrati handlar om kunnande om 

fakta. Det här beskrivs som det område som får mest utrymme i undervisningen. Det Hjelmér 

belyser främst är elevernas inflytande genom demokratisk fostran och kompetenser, men menar 

att detta inte prioriteras på samma sätt som undervisning om demokrati som hör mer till 

kunnande om fakta.  

 

I Thornbergs (2006) studie framgår att det finns en konflikt mellan undervisning i ämnen och 

värdegrundsarbetet. Här blir det tydligt att det dras en linje mellan ämneskunnande och fostran. 

Lärarens fokus i studien visade på att läraren ansåg att ämneskunnande är mer betydande, det 

här ansåg en av lärarna berodde på att eleverna låg efter i ämnena. Dock framgick även att 

värden förmedlades naturligt i undervisningen genom den miljö som läraren skapar och det 

förhållningsätt läraren har. Dessa perspektiv visar på att ämneskunnande kan ses som ett fält 

för sig och att det finns ett fokus kring detta som är mer tydligt än att förmedla värden, men att 

värden förmedlas i undervisningen omedvetet. 
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5.1.2 Ämneskunnande, normer och värden 

I ett flertal av avhandlingarna blir ämneskunnande i förhållande till normer och värden synligt. 

Persson (2010) menar att pedagogerna i sitt projekt eftersträvande att få eleverna att visa respekt 

och få förståelse för varandra och detta handlade om att få kunskap om exempelvis olika 

kulturer. I detta har teoretiska kunskaper en betydelse för att eleverna ska kunna visa respekt 

och förståelse för varandra. Teori som handlar om samhällsfrågor och politiska frågor anses 

även vara betydande. Det här kan innebära att få exempelvis kunskaper om mänskliga 

rättigheter. Detta perspektiv kan relateras till Fritzen (2003, s.68) som förklarar att 

ämneskunnande innebär att förmedla fakta, men att ämneskunnande i form av fakta kan 

kombineras med demokrati och förståelse av normer och värden. Utifrån dessa beskrivningar 

av demokratiuppdraget blir det tydligt att även värderingar kan handla om teoretiska kunskaper 

och inte bara om vilket förhållningsätt som lärare och eleverna har till varandra, vilket hör mer 

till fostran.  

 

Halvars- Franzén (2010) menar att kunskap kring samhällsfrågor beskrivs som någonting som 

kan läras genom ett demokratiskt samtal där kunskap kan delas med varandra. Ett exempel som 

Halvars- Franzén belyser i sin studie är en klass som får fakta om grodors behov genom att läsa 

i böcker och utifrån detta får de diskutera med varandra kring grodornas relationer och liv. 

Genom detta får eleverna naturvetenskapliga kunskaper, samtidigt som de själva får reflektera 

över grodorna och hitta lösningar för att grodorna ska trivas. Här ligger fokus på hur eleverna 

ur ett etiskt perspektiv förhåller sig till grodorna och naturen. Vilket framställs kunna skapa 

djupa reflektioner. Liknande arbetssätt skulle troligtvis kunna fungera för att diskutera fakta 

kring exempelvis samhällets funktioner och värden för att eleverna ska kunna se kopplingar 

mellan teori och praktik och på så sätt förankra kunskaperna till verkligheten.  

 

5.1.3 Elevråd och klassråd som grund för kunskap om demokrati 

I en del av studierna uppmärksammas deltagande främst genom elevråd eller klassråd som en 

grund för kunskap om regler. Rönnlund (2011) hävdar att elevråd och klassråd kan ge en mer 

allmän kunskap kring beslutsfattande processer ur ett politiskt perspektiv. Demokratisk 
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kompetens kan praktiseras i form av elevinflytande under klassråd, men Rönnlund hävdar även 

att det finns en annan form av kompetens som handlar om faktakunskap. Demokratisk 

kompetens genom elevinflytande kan ställas i relation till kompetens i form av faktakunnande. 

I läroplanen (Lgr 11) framgår att eleverna i årskurs 1-3 ska få kunskap kring hur till exempel 

möten som klassråd organiseras och kan genomföras. Här kan genomförandet handla om 

elevernas deltagande och inflytande i klassrådet för att få förståelse för hur genomförandet går 

till. Någonting som bygger mer på teori är de mål som beskrivs i läroplanen för årskurs 7-9 där 

eleverna ska få förståelse för olika politiska partier och idéer. Utifrån Rönnlunds studie 

undersökning framgår att det finns en kombination mellan dessa aspekter, där både demokratisk 

kompetens och faktakunnande kan få utrymme. 

 

Lelinge (2011) menar att klassråd kan ses som en demokratisk arena, där eleverna kan få 

kunskaper kring demokrati utifrån de frågor som diskuteras under klassrådet. Det här innebär 

att eleverna genom att få en förståelse för de regler som gäller under ett elevråd eller klassråd 

kan få en bättre förståelse för andra teoretiska kunskaper. Att koppla teori och praktik är 

någonting som även kan ses som något som är problematiskt, då det inte finns tillräckligt med 

kunskap. Linnér (2005) förklarar att lärarna i sin undersökning betonade att det ofta finns en 

förutfattad mening om elevernas kapacitet då det handlar om kunskap, speciellt de yngre 

eleverna, vilket gör att de inte blir delaktiga. Här blir kunskap en betydande del för att kunna 

delta och inte tvärtom, där deltagande kan leda till kunskap.  

 

5.1.4 Samhällets funktioner  

Kunskaper om samhällets funktioner är någonting som belyses som en betydande del i 

undervisningen. Lifmark (2010) hävdar utifrån sin studie att läraren bör synliggöra vad som 

kan vara kränkande och även lyfta fram förebilder i samhället. Detta kan ge kunskap kring vad 

som är goda handlingar genom att få en bild av andra människor som verkar för det goda i 

samhället. En tolkning utifrån det här är att ge eleverna en inblick i samhällets funktioner kan 

bidra till goda handlingar, vilket exempelvis skulle kunna ske genom undervisning om olika 

myndigheter i samhället. Denna aspekt kan relateras till läroplanen (Lgr 11) där det beskrivs att 

eleverna ska få kunskaper om mänskliga rättigheter, lagar och även beslutsfattande. Här kan 



Örebro Universitet 2015-06-16 Anna Gunnarsson 

 

 

 

15 

 

det tänkas att polis eller andra myndigheter kan vara goda förebilder och kan ge en förståelse 

om samhällets uppbyggnad.  

 

Lelinge (2011) beskriver beslutprocesser och i sin undersökning får eleverna med hjälp av 

teckningar illustrera hur beslutsprocessen går till, där beslut från klassråd går vidare till rektor 

och sedan tas myndigheter kontakt med för att de ska få gungor. Detta ger eleverna kunskap 

om hur detta kan gå till och en förståelse för att det är en process där människor i samhället på 

olika nivåer bidrar till att eleverna kommer kunna få gungor. Här får eleverna visa sin kunskap 

genom att koppla ihop teori och praktik. Enligt Skolinspektionen (2012) är en betydande aspekt 

för demokratin att samhällsmedborgare får hantera kunskaper som förmedlas och få förståelse 

genom att själva ta reda på hur det ser ut i samhället och därmed utveckla medborgarkompetens, 

vilket kan ske genom att de får göra sig hörda. Eleverna i Lelinges undersökning får göra sig 

hörda genom deras beslut och ges möjlighet att orientera sig i den process som sker för att de 

ska få gungor.  

 

5.2 Demokratiuppdraget som fostran 

Nedan kommer sju områden som framgår i studierna som berör fostran att behandlas. Analysen 

kommer ske genom de perspektiv om fostran som utgås ifrån, där beteenden, förhållningssätt, 

samt förmedling av värden och normer kommer ligga i fokus. Den litteratur som presenterats 

kommer att ställas i relation till studierna för att få in ytterligare perspektiv kring områdena.  

 

5.2.1 Forma beteenden 

Normer i form av beteenden är någonting som kan skapa en gemenskap i samhället, samtidigt 

som det kan leda till ett utanförskap. Thelander (2012) belyser disciplinering och styrning i sin 

studie och att detta sker under lektionerna, rasterna och under lunchen. Detta sker på alla platser 

i skolan under hela skoldagen. Enligt Skolinspektionen (2012) eftersträvas ett beteende som är 

önskvärt utifrån de ideal som råder. Det här hör enligt Thelander till fostransarbetet, då elever 

med ett beteende som avviker från det som anses ”normalt” tillrättavisas. Här eftersträvas 

normalisering genom de tekniker som praktiseras i skolan.  

 



Örebro Universitet 2015-06-16 Anna Gunnarsson 

 

 

 

16 

 

Formande av beteenden tas upp av Linnér (2005) då lärarna i de samtal som fördes i Linnérs 

studie menade att det finns ett ansvar som handlar om att föra vidare traditioner och normer 

som gör att det skapas en gemenskap i samhället. Lärarna talar om det ”rätta beteendet”, men 

att det finns en problematik kring detta, eftersom olikheter oftast belyses mer än att någonting 

är unikt. Det här menar Linnér kan göra att nya generationer, värderingar och andra kulturer ses 

som främmande, vilket kan leda till utanförskap. Det här uppmärksammar även Dahlstedt och 

Olson (2012, s.117) som förklarar att den ideala medborgaren fostras genom en moral som är 

demokratisk för att ingå i en gemenskap, vilket gör att social kompetens utvecklas och att 

medborgaren inte hamnar i ett utanförskap. Det Rönnlund (2011) i sin studie tydliggör kan även 

kopplas till detta, då det framgår att elevinflytande sker genom demokratifostran och att detta 

handlar om att skolan ska fostra eleverna till ideala elever, vilket kan göra att en del elever inte 

känner att de passar in eftersom de förväntas bete sig på ett visst sätt. I studien framgår även att 

demokratisk kompetens varierar mellan skolor och att detta medför olika förutsättningar till 

elevinflytande. Skoldemokratifrågor anses betydande på olika nivåer i olika kommuner och 

skolor och detta visar att det finns en variation i hur verksamheterna arbetar.  

 

5.2.2 Plikter och rättigheter  

Fostran har sett olika ut, men kan även se olika ut idag, där plikter och rättigheter får mer eller 

mindre utrymme i undervisningen. Qvarsebo (2006) beskriver att det historiskt har utvecklats 

från en mer disciplinerad fostran med förmaningar och bestämda regler till att handla mer om 

elevernas frihet och ett individuellt synsätt. Detta skedde främst då elevråd blev ett begrepp 

som fick utrymme i verksamheten. Qvarsebo belyser agan i sin studie som tidigare sågs som en 

del i det pedagogiska arbetet och hörde till fostrandet av eleverna, men att agaförbudet som 

trädde i kraft år 1958 gjorde att disciplinering och fostran fick en annan utformning. I studien 

tydliggörs att fostransuppdraget har sett olika ut i olika perioder. Fostran har gått från att handla 

mer om uppförande till att handla om demokrati och ett ideal kring medborgaren, där 

självständighet och frihet är grundläggande aspekter. Denna bild kan ställas i relation till 

Dahlstedt och Olson (2014) som menar att medborgarskapandet på 2000-talet har en form som 

är konfliktfri och att medborgaren ska följa förutbestämda ideal om hur medborgaren bör 

handla, tänka och tycka. Det här visar att det finns olika synvinklar kring detta område. 
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Hjelmér (2012) hävdar utifrån sin undersökning att eleverna ofta inte får olika perspektiv kring 

den ideala medborgaren, där medborgaren under lektionerna framställs som en människa som 

inte har några protester eller kritiska synpunkter. Här kan rättigheter hamna i bakgrunden och 

plikter hamna i fokus, vilket Hjelmér beskriver som en demokratifostran som inte är särskilt 

planerad. Detta berodde mycket på lärarnas inställning till demokratifostran, vilket påverkades 

av en osäkerhet hos lärarna i området. En tolkning utifrån denna bild av demokrati och fostran 

är att det är betydande att reflektera över innehållet om demokrati i undervisningen, där olika 

perspektiv kan få utrymme och inte bara en bild av medborgaren framställs.  

 

5.2.3 Demokratiska förmågor genom elevråd och klassråd 

Elevråd och klassråd är betydande för att eleverna ska utveckla demokratiska förmågor. Lelinge 

(2011) beskriver en klass i sin undersökning som använder sig av rött kort om någon talar rätt 

ut och inte visar respekt under klassrådet. Detta visade sig vara effektivt för att eleverna skulle 

respektera varandra och inte tala rätt ut medan någon annan har ordet. Ett bra klassråd byggde 

på att respektera varandras åsikter, lyssna och sitta still enligt eleverna. Det här handlar om hur 

eleverna förhåller sig till varandra, vilket hör till fostran. Eleverna utvecklar demokratiska 

förmågor genom att delta och att låta andra delta och delge sina åsikter. Utifrån detta kan 

demokratiska regler läras och praktiseras, vilket kan kopplas till Skolverket (1993) där det 

beskrivs att klassråd ger eleverna möjlighet att utveckla demokratiska förmågor och få 

förståelse för en ”demokratisk process”. Det här lyfts fram som betydande i den klass som 

Lelinge undersöker. 

 

Elevråd var någonting som lärarna i Perssons (2010) studie ansåg påverkar elevernas attityder. 

De får lära sig att engagera sig och ta ställning i olika frågor som berör dem, samt att kunna 

lyssna på varandra och acceptera olika åsikter. Dessa aspekter kan tolkas som betydelsefullt för 

att eleverna ska kunna ta ställningstaganden genom förståelse för mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar, vilket är mål som beskrivs i läroplanen (Lgr 11). Även lärarna i 

Thornbergs (2006) studie menade att klassråd handlar om att informera eleverna om saker som 

tagits upp exempelvis i elevrådet. På det här sättet får de respektera beslut som tas tillsammans 

och de får även föra en diskussion, samt att en bild kan ges av hur andra kan uppleva skoldagen. 



Örebro Universitet 2015-06-16 Anna Gunnarsson 

 

 

 

18 

 

Genom detta får eleverna mer förståelse för hur de bör förhålla sig till varandra på ett 

respektfullt sätt. 

 

5.2.4 Deliberativa samtal 

Deliberativa samtal ger möjlighet för eleverna att utveckla förmågor som exempelvis att 

respektera och samarbeta med varandra, dock kan detta vara en begränsning om det sker utifrån 

ett förutbestämt syfte. Lelinge (2011) tar upp deliberativ diskussion i klassråd och förklarar att 

detta ofta inte blir så som det borde bli, eftersom diskussionerna brister i de huvudsakliga 

punkterna där eleverna ska visa respekt, våga ta plats och tillåtas vara oense för att sedan 

gemensamt komma fram till ett beslut. Det som framgår i studien är att läraren lotsar fram 

eleverna till att komma fram till ett gemensamt beslut där de inte får fram egna åsikter utan 

läraren har redan innan en bild av vad som är bäst, vilket gjorde att eleverna inte fick delge sina 

åsikter. Detta kan relateras till Englund (2007, s.154) som belyser deliberativ demokrati som 

handlar om kommunikation där samarbete får utrymme och där beslut ska diskuteras och 

motiveras. Utifrån detta ges förståelse för att det finns punkter där alla inte är eniga och alla 

åsikter bör respekteras.  

 

Lifmark (2010) belyser i sin studie att till motsats av deliberativa samtal kan samtalen ha ett 

syfte som är bestämt på förhand, där eleverna får information och att de sedan ska anamma det 

som framförts som i detta fall till exempel åsikter om homosexualitet. I studien framgår även 

fördomar som reflekterade eller oreflekterade och att det kan vara svårt att greppa vad som är 

reflekterat och vad som är oreflekterat. Tholander (2005) menar dock att deliberativa samtal 

där eleverna under ett organiserat samtal får ta ställning är betydande för demokratisk fostran, 

men det handlar även om att i vardagens interaktioner kunna föra diskussioner och komma fram 

till gemensamma beslut. Det här visar att det både finns fördelar och nackdelar med att ha en 

organiserad diskussion där det är lätt att som lärare leda in eleverna på ett spår som gör att de 

kommer fram till ett beslut som redan är förutbestämt, detta gör troligtvis inte att samtalen blir 

så reflekterade, utan utgår enbart utifrån ett perspektiv. 
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5.2.5 Etik och moral i det pedagogiska arbetet 

Etik och moral kan praktiseras på ett varierat sätt och här är det pedagogiska arbetet en 

betydande faktor. Linnèr (2005) hävdar utifrån sin undersökning att det pedagogiska arbetet i 

praktiken visar vilket sätt vi ser på barnens möjligheter och ställning i samhället och att detta är 

kopplat till våra tankar kring etik, moral och demokrati. Det finns en variation då det kommer 

till att hantera olika problem beroende på lärare och vad som får utrymme i värdegrund och 

etiska förhållningssätt. Detta medför att det pedagogiska arbetet tar olika riktningar i praktiken, 

vilket påverkar interaktionen. Dessa aspekter belyser även Bronäs (2003, s.194) som förklarar 

att ett arbetssätt där eleverna ställs inför olika etiska och moraliska dilemman är betydande för 

deras förståelse för demokrati. Utifrån dessa aspekter kan det tydliggöras att lärarens syn på 

demokrati och värden lägger grunden för hur det praktiska arbetet ser ut, samt hur eleverna 

utvecklas i dessa områden. 

 

Halvars- Franzéns (2010) beskriver moralisk fostran och uppmärksammar i sin studie och det 

blir tydligt att barnen ”förkroppsligar” etik i relation med omgivningen. Det här sker mellan 

barnen och även pedagogerna. Genom detta beskrivs det i studien att etik sker mellan människor 

i mötet med varandra och att det här blir möjligt genom ett pedagogiskt arbete som ger möjlighet 

till etiska möten. Halvars- Franzén menar även att regler kan begränsa arbetet med 

värdegrundsarbetet, men att regler finns i detta område och att om dessa behandlas på ett bra 

sätt med en öppenhet så blir inte reglerna så principfasta. Genom detta perspektiv kan det 

tydliggöras att det pedagogiska arbetet utformning är betydande för elevernas möjlighet till 

interaktion och etiska möten, där förhållningsätt och moral kan praktiseras. Thelander (2012) 

förklarar att lärarna i sin studie menade att regler är betydande i fostransarbetet och även att 

vara goda förebilder, då barnen gör som lärarna gör och inte som de blir tillsagda att göra. 

Utifrån detta utvecklas empati och social kompetens, eftersom en god förebild visar hur 

eleverna kan förhålla sig till varandra och hur de kan umgås på ett bra sätt. Det här perspektivet 

kan kopplas till Ekman och Pilo (2012, s.58) som menar att eleverna ska utvecklas och få 

förmågor som exempelvis förståelse för värderingar. Genom det som har synliggjorts genom 

dessa studier har lärarens syn på värden och även deras sätt att vara en betydelse för elevernas 

förståelse för regler och värden.    
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5.2.6 Belöning och bestraffning 

Belöning och bestraffning är synligt i fostransarbetet på olika sätt. Qvarsebo (2006) hävdar att 

styrning handlar om olika pedagogiska praktiker. Dessa praktiker kan exempelvis handla om 

straff och belöningar. Det här var en del i att påverka och forma barnet och detta skedde innan 

agaförbudet trädde i kraft. Qvarsebo beskriver att bestraffning var en del i formandet av barnet 

där en erfarenhet som är negativt i form av bestraffning skulle leda till att ett oönskat beteende 

skulle upphöra. Detta visar hur det har sett ut förr, där belöning och bestraffning användes för 

att forma eleverna.  

 

Thelander (2012) förklarar utifrån sin studie att belöning och bestraffning sker i fostransarbetet. 

Det framgår att livskunskap är ett exempel där styrning i dagens skola blir synligt, i detta fall 

sker främst belöning genom diplom och andra övningar där ett beteende som är önskvärt på så 

sätt uppmuntras och gör att barnet vill bete sig på ”rätt sätt”. Genom belöningssystem sker 

bestraffningen genom att de elever som inte uppfyller det beteende som eftersträvas inte får ett 

diplom. Det här kan kopplas till Dewey (1999, s. 38) som hävdar att det som formar ett samhälle 

är bland annat en gemenskap som bygger på samma mål, kunskaper och ramar. Belöning och 

bestraffning är någonting som på ett sätt sker ständigt i olika former i fostransarbetet för att 

eleverna ska ingå i en gemenskap. Detta skulle även kunna relateras till betyg eller att läraren 

eller andra i omgivningen uppmuntrar ett önskvärt beteende, medan ett beteende som avviker 

från det som anses vara ”rätt” får negativa konsekvenser. 

 

5.2.7 Värdegrundsarbetet inom ämnena 

Värdegrundsarbetet blir synligt i olika ämnen i Thornbergs (2010) studie där två lärare 

beskriver hur de får in värdegrunden i deras praktiska arbete. Lärarna tar upp exempelvis 

religion och musik där eleverna inom religionsämnet får diskutera om hur de skulle gå tillväga 

i olika situationer. I musikämnet får eleverna bland annat lyssna på musik med budskap som 

handlar om olika etiska aspekter där olikheter och att ta hänsyn till varandra kan vara ämnen 

som lyfts fram. Att synliggöra värdegrundsarbetet i ämnena belyser även Fritzen (2003, s.68) 

som hävdar att värden bör integreras med kunskap för att skapa en helhet, vilket är betydande 

för att eleverna ska få en djupare förståelse. Även i Perssons (2010) studie framgår att lärarna 

anser att det är betydande att värdegrunden ständigt bör arbetas med, men att temadagar kan 
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göra att frågor som utgår från läroplanens värdegrund kan få ytterligare genomslag. Lärarna 

menade dock att det inte finns ett helhetsperspektiv, där värdegrunden arbetas med 

kontinuerligt. Genom detta perspektiv framgår att värdegrundsfrågor kan ingå i ämnena. 

 

Det finns en problematik med att förmedla värden menar Halvars-Franzén (2010) som beskriver 

att det är svårt att överföra värdegrunden som är formulerad i läroplanen till praktiken. Det som 

tydliggörs i studien är att arbeta med värdegrunden på ett konkret plan kan medföra att det 

handlar mer om regler, men att det tvärtom kan bli problematiskt på ett abstrakt plan där 

värdegrundsfrågor blir diskussioner kring dilemman. Det här visar att det inte alltid är så tydligt 

hur värdegrunden ska se ut i praktiken och därmed skapas inte alltid en helhet där ämnen och 

värdegrund samspelar.  

 

6. Diskussion 

Demokratiuppdraget som kunskap och fostran framställs på ett varierat sätt i studierna. Fostran 

får ett större utrymme i forskningen, men kunskap framställs som betydande för att kunna 

förmedla värderingar. Här handlar det om att kunskap kan leda till förståelse för exempelvis 

olika kulturer eller åsikter som finns i samhället (Persson, 2010). Utifrån studierna tydliggörs 

att demokratiuppdraget praktiseras på olika sätt i olika skolor, samt att lärarens syn på 

demokratiska frågor har betydelse för hur uppdraget behandlas och hur detta ser ut i praktiken. 

Dessa aspekter kan besvara frågeställningen om vad som är i fokus i studierna om skolans 

demokratiuppdrag, vilket framställs på ett varierat sätt genom de områden som har synliggjorts. 

I en del skolor får undervisning om demokrati mer utrymme än i demokrati (Bronäs 2003, s.190-

194). Ämneskunnande kan ses som mer betydande än exempelvis att förmedla värden 

(Thornberg 2006). Här kan det tänkas att det behövs en balans mellan teoretisk kunskap om 

demokrati, samt att eleverna får inflytande och utvecklar demokratiska värderingar. Klassråd 

och elevråd visade sig vara en stor del i undervisningen i demokrati, men även om demokrati. 

Detta beror på att kunskap och fostran inte hålls isär, utan samspelar i många avseenden. 

Deltagande framställs främst genom elevråd och klassråd där eleverna får kunskap om regler. 

Samtidigt synliggörs att demokratiska förmågor utvecklas genom deltagande, där eleverna får 

delge sina åsikter, lyssna och respektera varandra, vilket är förmågor som kan ge förståelse för 



Örebro Universitet 2015-06-16 Anna Gunnarsson 

 

 

 

22 

 

demokratiska regler (Lelinge, 2011). Utifrån dessa aspekter blir det tydligt att kunskap och 

fostran förs samman, vilket besvarar frågeställningen om kunskap och fostran hålls isär eller 

förs samman i skolans arbete.  

 

Kunskap och fostran förs även samman i flera av områdena som lyfts fram i analysen. 

Teoretiska kunskaper beskrivs som betydande för att få förståelse för exempelvis mänskliga 

rättigheter och samhällsfrågor överlag. Denna kunskap kan sedan troligtvis göra att eleverna 

utvecklar förmågor som bygger på en förståelse för samhällets grundläggande värderingar.  

Normer och värden kan få utrymme genom kunskap och fostran, då en koppling mellan teori 

och praktik görs i undervisningen. Deliberativa samtal där syftet är att låta eleverna få samtala 

och komma fram till egna beslut lyfts fram som någonting som är betydande för fostrandet 

(Tholander 2005). Det här kan göra att eleverna lär sig att visa varandra respekt och att låta 

varandra föra fram sina åsikter. Detta hör till fostran, där eleverna lär sig förmågor som gör att 

de kan samarbeta med varandra. I detta kan kunskaper även vara av betydelse för att kunna föra 

ett samtal om exempelvis olika ämnen eller frågor. Det här visade sig också vara bristande, då 

lärare ibland kanske inte förväntar sig att eleverna är kapabla till att delta på grund av bristande 

kunskap (Linnér 2005). Även utifrån dessa aspekter som framgått i studierna så blir kunskap 

en faktor som är nödvändig för att kunna föra samtal kring olika ämnen där förmågor lärs i form 

av att föra fram åsikter och visa varandra respekt. Det här kan även ur ett annat synsätt tänkas 

vara tvärtom där samtal och deltagande istället leder till kunskap.  

 

Kunskap om samhällets funktioner framträder även i studierna. Detta kan ske genom att ge 

eleverna ”förebilder” i samhället (Lifmark 2010). Det här skulle kunna handla om att ge 

eleverna en förståelse och en bild av hur olika processer går till i samhället genom att 

exempelvis synliggöra myndigheter, samt människor som verkar i samhället (Lelinge 2011). 

Samhällets uppbyggnad kräver att människor verkar tillsammans för att kunna fungera. Ett 

perspektiv utifrån detta är att eleverna kommer vilja nå liknande mål om de får kunskap kring 

människors insatser i samhället. Det här bygger inte bara på att eleverna ska få kunskaper om 

samhällets funktioner, utan även få en vilja att handla rätt och bidra till samhället, vilket 

samtidigt hör till fostran. Utifrån dessa synsätt kan formande av beteenden relateras till, 

eftersom det eftersträvas att eleverna ska utveckla förmågor som är önskvärda utifrån samhället 
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(Linnér 2005). Formande av beteenden förklaras i studierna som en del i fostrandet. 

Gemenskap, normalisering och ideal är områden som berörs i fostransarbetet där formandet av 

beteenden är i fokus. Traditioner och normer är sådant som ska föras vidare till eleverna för att 

skapa en gemenskap utifrån samma grunder (Linnér 2005). I detta ges en bild av att eleverna 

ska formas för att passa in i samhället. Det här gör att det kan bli en snäv bild av medborgaren 

och hur eleverna bör vara för att passa in (Hjelmér 2012). Elevinflytande och deltagande belyses 

även utifrån detta och att det ges olika mycket utrymme för elevinflytande beroende på hur 

skolorna arbetar med demokrati (Rönnlund, 2011). Dessa aspekter kan tydliggöra att det är 

betydande att planera och reflektera över undervisningens utformning och dess innehåll, där 

olika demokratiska perspektiv kan synliggöras.  

 

Historiskt har disciplinering en annan betydelse än i dagens skolor. Regler, plikter och 

uppförande lyfts fram som en del i det som tidigare låg i fokus i det pedagogiska arbetet. Idag 

beskrivs det mer ”friare” och handlar om att eleverna ska utvecklas till demokratiska 

medborgare (Qvarsebo 2006). Till detta kan belöning och bestraffning relateras till, vilket 

kanske är tankar som först kommer upp kring hur fostransarbetet såg ut förr. Utifrån studierna 

framgår även att en form av belöning och bestraffning sker även i dag för att ett beteende som 

är önskvärt ska uppnås. Det här kan troligtvis handla om exempelvis betyg som kan ses som en 

form av belöning eller bestraffning för att eleverna ska uppnå målen. Det pedagogiska arbetet 

får mycket utrymme i studierna, där det blir tydlig att lärarens förhållningssätt och inställning 

till demokratiska frågor är betydande (Linnér 2005). Hur läraren förhåller sig till eleverna och 

vad som läraren själv anser är betydelsefullt är också någonting som påverkar eleverna och hur 

de förhåller sig till varandra. Till detta hör även etik och moral som är en del i pedagogernas 

arbete (Halvars-Franzén 2010). Läraren ska vara en god förebild eftersom eleverna gör som 

lärarna gör (Thelander 2012). Det här känns väldigt självklart som betydande, då läraren 

planerar och håller i undervisningen.  

 

Ett kontinuerligt arbete med värdegrundsarbetet lyfts fram i studierna som betydelsefullt, där 

detta arbete kan ske i samtliga ämnen på olika sätt (Persson 2010). Det pedagogiska arbetet 

framgår som nyckeln till en undervisning där både teoretisk kunskap och fostran samtidigt får 

en del i undervisningen. Detta visar att kunskap och fostran inte bör ses som två uppdrag utan 
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som en helhet, dock finns det varierade meningar kring hur detta ser ut i verkligheten och 

mycket framställs bero på hur skolorna och pedagogerna arbetar med demokratiuppdraget och 

värdegrunden. Dessa aspekter kan tydliggöra att det finns en oklarhet kring hur 

demokratiuppdraget kan praktiseras och hur värden kan förmedlas på ett fördelaktigt sätt. Det 

här kan därför vara någonting som bör läggas mer fokus på i vidare forskning för att ge en bättre 

förståelse för detta komplexa uppdrag i skolans arbete. 
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