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Abstract 

The purpose of my study was to examine how four social studies teachers in upper secondary 

school interprets the democratic educational mission and core values, and if they believe that 

the same values are tools to influence the students' democratic approach and if they think it is 

possible. It is also the study's minor purpose to make an analysis of my findings and previous 

research in the area to explain any similarities or differences in the social studies teacher's 

interpretation and practice of the democratic educational mission and core values. I used 

qualitative semi-structured interviews as a method in which the interview questions were 

based on my research questions. The two criteria I had for my sample of respondents was that 

there would be social studies teacher at a upper secondary school and that I wanted to have 

two of each sex. Their interpretation and how they think they practice the democratic 

educational mission and core values are similar. They highlight the importance of students 

who dare to say what they think, everyone should be treated equally and that they should 

prepare students for life in a democratic society. They also thought that they could influence 

students democratic approach but that there were other factors that weighed heavily, for 

example, the home environment. The answers from my study is similar to previous research. 

This I explained with the help of Dewey that the social studies teachers are democrats in one 

way or the other, because of that they possess a willingness to keep democracy and know how 

it works. Therefore, they convey similar democratic values and knowledge to students so that  

democracy can continue to exist while the students are given tools to change society within 

the democratic rules. 
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Sammandrag 

Syftet med min studie var att undersöka hur fyra samhällskunskapslärare på gymnasiet tolkar 

det demokratifostrande uppdraget och värdegrunden samt om de anser att värdegrunden är ett 

verktyg för att påverka elevernas demokratiska förhållningssätt och om de tror att det är 

möjligt. Det är också undersökningens syfte att göra en analys av mitt resultat och tidigare 

forskningen inom samma område för att förklara eventuella likheter eller olikheter i 

samhällskunskapslärares tolkning och praxis av uppdraget och värdegrunden. Jag har använt 

mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod där intervjufrågorna konstruerades 

efter mina forskningsfrågor. Det två kriterier jag hade för mitt urval av respondenter var att 

det skulle vara samhällskunskapslärare på ett gymnasium samt att jag ville ha två av 

respektive kön. Deras tolkning och hur de anser sig använda det demokratifostrande 

uppdraget och värdegrunden är likvärdigt. De lyfter fram vikten av att eleverna törs säga vad 

de tycker, alla ska behandlas lika samt att de ska förberedas för ett liv i ett demokratiskt 

samhälle. De tyckte även att de kunde påverka elevernas demokratiska förhållningssätt men 

att det fanns andra faktorer som vägde tungt till exempel hemmiljön. Mina respondenters svar 

liknande den tidigare forskningen. Detta förklarade jag med hjälp av Dewey att 

samhällskunskapslärare är demokrater på det ena eller andra hållet, då besitter de en vilja att 

hålla kvar demokratin och vet hur den fungerar. Därför förmedlar de liknande demokratiska 

värderingar och kunskap till eleverna för att demokratin skall finnas kvar samtidigt som 

eleverna ges verktyg för att förändra samhället inom dess demokratiska ramar. 

 

Nyckelord: Samhällskunskapslärare, det demokratiska uppdraget, värdegrunden, utbildning. 
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1. Inledningskapitel 

1.1 Bakgrund 

Under hela min tid på lärarutbildningen så har undervisningen av lärarstudenterna skett ur ett 

elevperspektiv. Det har alltid vart eleven som stått i fokus och deras problem och möjligheter, 

vilket i sig inte är varken konstigt eller oförståeligt eftersom det är elever vi skall undervisa 

under våra yrkesår. Jag har dock under de föregående terminerna börjar fundera på den "andra 

änden" av undervisningen, nämligen läraren. Kurserna jag läst innan detta examensarbete har 

i mångt och mycket handlat om hur gymnasielärare undervisar om demokrati och det 

demokratiska uppdraget. Nedan följer ett par citat ur skollagen för att visa att skolan har ett 

avsevärt ansvar när det gäller att fostra demokratiska medborgare:   

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

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
1
 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
2
 

Som de två citaten ur skollagen visar så är det mycket som eleverna skall undervisas i och få 

med sig förutom godkänt i ämnena. Nu står det inte rakt ut att det är läraren som ansvarar för 

eleverna ska få med sig dessa bitar, men det är ett rimligt antagande att göra att då skolans 

verksamhet ytterst bygger på lärarens undervisning. Värdegrunden är ett begrepp som använts 

flitigt i diskussioner kring demokrati och demokratiundervisning då det är en central del. 

Därför vill jag i detta examensarbete fokusera på lärarnas perspektiv och då främst 

samhällskunskapslärare på gymnasiet. Hur tolkar de det demokratifostrande uppdraget och 

värdegrunden, använder de dessa begrepp i sin undervisning och i sådana fall hur samt om de 

själva tror att det är möjligt att fostra demokratiska medborgare under undervisningens gång.  

1.2 Problemformulering och syfte  

Det demokratifostrande uppdraget som skolan och lärarna har blir tydligt i styrdokumenten i 

min litteraturgenomgång nedan. Dock så skriver Olof Franck i sin bok Domens eller hjärtats 

etik? – Moral och människosyn i skolans värd att formuleringarna ur styrdokumenten betyder 

                                                 
1
 SFS 2010:800, Skollagen, Kap 1 § 4. 

2
 SFS 2010:800, Skollagen, Kap 1 § 5. 
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ingenting om de inte diskuteras av dem som ska konkretisera arbetet.
3
 Varje enskild skola, 

skolledning och lärare måste just tolka det demokratiska uppdraget utifrån styrdokumentet 

innan de kan göra någon praxis utav dem. Därför kan det te sig så att olika lärare tolkar 

uppdraget och värdegrunden olika och således praktiserar det på olika vis. Detta kan vara ett 

problem då undervisningen enligt skollagen ska vara likvärdig.
4
 Det är därför jag vill 

undersöka hur lärarna personligen tolkar det demokratifostrande uppdraget och värdegrunden 

samt hur de använder dessa begrepp i undervisningen för att påverka elevernas demokratiska 

förhållningssätt. 

 

Mot ovanstående bakgrund och problemformulering så är mitt syfte att undersöka hur fyra 

samhällskunskapslärare på gymnasiet tolkar det demokratifostrande uppdraget och 

värdegrunden samt om de anser att värdegrunden är ett verktyg för att påverka elevernas 

demokratiska förhållningssätt och om de tror att det är möjligt. Det finns även ett underordnat 

syfte i min undersökning och det är att göra en analys av mitt resultat med tidigare 

forskningen inom samma område för att förklara eventuella likheter eller olikheter i 

samhällskunskapslärares tolkning och hur de ser sig använda uppdraget och värdegrunden i 

undervisningen. 

1.3 Frågeställning 

 Hur tolkar och använder de tillfrågade gymnasielärarna det demokratifostrande 

uppdraget som de har i sin undervisning? 

 Hur tolkar och anser de tillfrågade gymnasielärarna sig använda värdegrunden? 

 Anser gymnasielärarna att de med värdegrunden som verktyg kan påverka elevernas 

demokratisyn och fostra dem till ansvarskännande individer och medborgare? 

1.4 Avgränsningar 

I mitt valda undersökningsområde finns det en rad andra ingångar och problem än det som jag 

valt att undersöka. Jag har valt att undersöka om gymnasielärare ser på värdegrunden som ett 

verktyg för det demokratifostrande uppdraget och hur de använder begreppet. Detta vill jag 

undersöka främst eftersom vi nu under de två föregående kurserna fokuserat på hur man som 

lärare kan undervisa i demokrati och på så vis kanske kan forma eleverna till demokratiska 

medborgare. Därför vill jag se om yrkesverksamma lärare faktiskt tror på att de har möjlighet 

                                                 
3
 Franck Olof, Domens eller hjärtats etik? – Moral och människosyn i skolans värld, Studentlitteratur 2003, sid. 

9. 
4
 SFS 2010:800, Skollagen, Kap 1 § 9. 
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att påverka elevernas demokratiska förhållningssätt, istället för att fokusera återigen på 

elevperspektivet. Fokuset i detta examensarbete kommer ligga på lärarens syn på sitt 

demokratiska uppdrag därför faller de andra aktörerna på en gymnasieskola bort. Inom valet 

av yrkesverksamma lärare har jag valt att avgränsa mig till att endast undersöka 

gymnasielärare i samhällskunskap, det har jag gjort då den största delen av undervisningen 

om demokrati som både styrelseskick och dess värderingar ligger. Jag anser helt enkelt att 

samhällskunskapslärare kommer ha mest att tillföra min frågeställning, detta är visserligen ett 

antagande från min sida men ett välgrundat sådant då kursplanerna (både de nya och de 

gamla) för samhällskunskap innehåller undervisning om demokrati och dess värderingar.
5
 

Min undersökning är för liten för att dra några generella slutsatser av mitt resultat och analys 

men det är inte heller min mening. Jag gör undersökningen helt enkelt för att det är ett 

intressant område att utforska som blivande lärare samt att det behandlar ett otroligt viktigt 

område som skolan ansvarar för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Vad som specifikt ingår i kursplanen för samhällskunskap kommer redovisas i min litteraturgenomgång. 
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2. Litteraturgenomgång 

Detta avsnitt kommer att behandla tre olika delar som är centrala för min undersökning. För 

det första kommer jag med hjälp av styrdokument precisera vad värdegrunden är för något. 

För att sedan med hjälp av litteraturen problematisera begreppet. Jag kommer även att 

specifikt beskriva vad jag menar när jag skriver ”det demokratiska uppdraget som skolan 

har”. Jag avslutar detta avsnitt med att gå igenom tidigare forskning som behandlar mitt syfte 

och frågeställning för att kunna ställa mitt resultat mot det.  

2.1 Värdegrundbegreppets  bakgrund och betydelse 

Skola för bildning är namnet på ett betänkande som läroplanskommittén gjorde inför 

bestämmandet av vad som blev Lpf 94. I det betänkandet så betonar de att en gemensam 

värdegrund måste etableras som ska gälla för utbildning och därmed vad utbildningen ska 

leda till. Anledning till detta anser de är att samhällets värdegrund har förändrats. 

Värdegrunden som fanns i samhället var homogen vilket också innebar att skolans innehåll 

och inriktning givna. Läroplanskommittén anser dock att denna samhällsvärdegrund har 

förändrats till att präglas av mer pluralism därför efterlyser de en värdegrund inskriven i 

läroplanen. Eftersom den då kommande läroplanen blir viktig för att fastställa och legitimera 

inte bara värdegrund utan också urval och organiserande av innehåll i skolans verksamhet.
 6

  

Detta betänkande låg till grund för vad som blev Lpf  94 och där är värdegrunden tydligt 

utskriven. Där står det tydligt att skolan har en viktig uppgift att förmedla till eleverna de 

värden som vårt samhälle står på. Dessa värden är med andra ord värdegrunden och i Lpf 94 

beskrivs värdegrunden såsom följer: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet 

med svaga och utsatta.”
7
 Föregående citat är alltså rent konkret vad värdegrunden betyder.  

2.2 Skolans demokratiska uppdrag 

Enligt Läroplanen för de frivilliga skolformerna så ska verksamheten inom skolan byggas på 

demokratiska värderingar. Varje individ som har något med skolans verksamhet att göra ska 

göra det på ett sådant sätt så att respekten för var människas egenvärde och den gemensamma 

miljön upprätthålls.
8
 Vidare så står det att skolan har en viktig roll att förmedla de värden som 

vårt samhälle bygger på och främja förståelse för andra människor. Det får inte förekomma 

                                                 
6
 SOU 1992:94, Skola för bildning, sid. 5ff. 

7
 Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, sid. 3. 

8
 Lpf 94, sid. 3. 
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någon form att diskriminering.
9
 Det blir här än mer tydligt att värdegrunden och det 

demokratiska uppdraget som skolan har hänger ihop på ett tydligt sätt. 

 

I den nya övergripande kursplanen för samhällskunskap så står det att undervisningen skall ge 

eleverna en djupare förståelse för frågor som rör makt, demokrati, jämställdhet och de 

mänskliga rättigheterna.
10

 Även om det nu finns fem olika kurser i samhällskunskap som har 

olika innehåll så är undervisningen om demokrati, de mänskliga rättigheterna och möjligheten 

att påverka för medborgarna centrala i alla fem kurser.
11

  

 

I skollagen slås det fast att undervisningen i skolan skall ge elever kunskap och respekt för de 

mänskliga rättigheterna och för de demokratiska värderingar som det svenska samhället är 

uppbyggt på såsom det uttrycks i grundlagarna.
 12

  Vidare står det i skollagen att utbildningen 

ska främja elevers personliga utveckling till ansvarskännande individer och medborgare.
13

 

Här blir det demokratifostrande uppdraget som skolan har framträdande då det handlar om 

elevernas personliga utveckling. Jag tolkar att i det fostrande uppdraget så finns det en högst 

påtaglig demokratiskt dimension då, som sagt all verksamhet i skolan skall bygga på de 

demokratiska värderingarna.  

 

Kennert Orlenius benar ut vad han kallar för skolans samhällsuppdrag i sin bok Värdegrunden 

– finns den? Han hävdar att detta uppdrag är tudelat och består av kvalifikation och 

socialisation.
14

 Kvalifikation innebär att skolan ska rusta eleverna för att kunna möta 

samhället och möta dess krav. Den socialiserande delen handlar om att eleverna ska efter 

avslutat skolgång kunna leva som ansvariga och medvetna medborgare, anpassa sig för att 

leva och verka tillsammans med andra människor och kunna ta moraliskt ansvar.
15

 Vad 

Orlenius kallar för samhällsuppdrag tycker jag passar väl in med det jag skrivit ovanstående 

kring det demokratiska uppdraget, då det handlar om att förbereda eleverna inför ett liv inom 

ett demokratiskt samhälle. 

 

                                                 
9
 Ibid. 

10
 Övergripande kursplan för samhällskunskap, www.skolverket.se. 

11
 Ibid. 

12
 SFS 2010:800, Skollagen, Kap 1 § 4. 

13
 Ibid. 

14
 Orlenius, 2005, sid. 130. 

15
 Ibid. 
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I detta avsnitt är det relevant att ta in John Dewey. Han har sin bok Demokrati och utbildning 

diskuterat en rad aspekter kring just demokrati och utbildning som ger en djupare insikt av 

skolans demokratiska uppdrag. Dewey påpekar att ett demokratiskt samhälle har ett stort 

intresse av en ökad utbildningsnivå bland dess medborgare. Då ett samhälle är baserat på 

allmän rösträtt så är dess kvalité beroende på hur väl dess väljare och valda är utbildade.
16

 

Detta är dock endast en del i förklaringen varför demokratiska samhällen premierar 

utbildning. En djupare förklaring enligt Dewey är att: ”demokrati i första hand är en form av 

liv i förening med andra, av gemensam, delad erfarenhet.”
17

 Vidare skriver Dewey att:  

 

Ett samhälle som ombesörjer att alla dess medlemmar på lika villkor får del av dess förmåner och som 

tryggar en flexibel anpassning av dess institutioner genom interaktion med de olika formerna av 

samhällsliv är så tillvida demokratiskt. Ett sådant samhälle måste ha en typ av utbildning som ger 

individerna ett personligt intresse för sociala relationer och kontroll, och intellektuella vanor som gör det 

möjligt att genomföra sociala förändringar utan att oordning uppstår.
18

 

 

Deweys beskrivning ovan vad ett demokratiskt samhälle är och varför utbildning är viktigt för 

demokratiska samhällen ger en god bild av vad det demokratiska uppdraget är eller vad det 

kan vara.  

 

Robert Dahl tar i sin bok Demokratin och dess antagonister upp en annan del av det 

demokratiska uppdraget jämfört med Dewey. Speciellt när han skriver om de fem kriterierna 

som han anser utgör en idealisk demokratisk process.
19

 Jag väljer att inte skriva alla fem utan 

att lyfta fram ett par som jag tycker är viktiga men framförallt visar på dels demokrati som en 

beslutsprocess. Dahls första kriterium är effektivt valdeltagande. Här menar Dahl att 

medborgarna ska ha lika möjlighet att föra fram vilket valutslag de föredrar. De 

(medborgarna) ska ha lika möjlighet att föra upp frågor på agendan och samtidigt ta ställning 

till det ena avgörandet framför det andra.
20

 Jag vill även lyfta fram Dahls tredje kriterium, det 

kallar han för upplyst förståelse. Med det som menar han om folket (medborgarna) verkligen 

är kvalificerat till att styra sig själva. Han skriver att demokrati brukar beskrivas som ett 

styrelseskick där folket får vad de tror är bäst eller vill ha, han vänder dock på resonemanget 

                                                 
16

 Dewey John, Demokrati och utbildning, Göteborg 2009, sid. 127.  
17

 Ibid. 
18

 Dewey, 2009, sid. 140. 
19

 Dahl Robert Demokratin och dess antagonister, Stockholm 2007, sid. 169. 
20

 Dahl, 2007, sid. 170. 
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och skriver att för att folket skall veta vad de vill ha måste de till viss mån vara upplysta.
21

 För 

att uppfylla dessa två kriterier så måste medborgarna ha kunskap om demokratin som 

styrelseskick men även vara medvetna om att det inte endast är ett sätt att styra utan dessutom 

ett sätt att leva.  

 

Skolan strävar efter att anpassa eleverna och ge dem förutsättningar för att kunna leva och 

agera i demokratiskt samhälle. Samtidigt som de skall upprätthålla det genom just att 

socialiseras in i det såsom Orlenius uttrycker det. De skall dock även få med sig redskapen för 

att kunna påverka demokratin fast inom dess ramar. Detta är en hörnsten i det demokratiska 

uppdraget, spännvidden mellan att socialisera eleverna till ett demokratiskt liv som Dewey 

menar samtidigt som de skall kunna tänka och reflektera kritiskt för att kunna påverka det, 

vilket Dahl fokuserar mer på än Dewey. 

2.3 Tidigare forskning kring samhällslärares syn på demokratiuppdraget och sin 

yrkesroll 

Britta Wikman har i sin undersökning Att möta sin demokratisyn intervjuat fyra stycken 

samhällskunskapslärare som då får ge sin bild av demokrati och hur den manifesterar sig i 

deras undervisning. En högst relevant undersökning för min del. Stefan som hon valt att kalla 

den första respondenten säger att demokrati för honom är ett samhälle där alla har lika 

rättigheter och samma värde. Stefan påpekar också att demokrati är när samhället tar hänsyn 

till minoriteter och rätten att framföra sina åsikter.
22

 I Stefans samhällskunskapsundervisning 

så skall politik och demokrati alltid vara med oavsett vad de gör. Han försöker koppla detta 

till händelser i elevernas intressesfär. Det märks även att Stefan aktivt försöker fostra sina 

elever utifrån styrdokumenten, han betonar för sina elever att det är viktigt stå upp för sina 

åsikter och att säga ifrån när någon/några behandlas illa. Vidare betonar Stefan att han vill 

hålla en klassrumssituation där diskussioner uppmuntras och han vill med det förmedla att 

politik/demokrati är summan av allas handlingar. Diskussionerna är för Stefan ett väldigt 

viktigt demokratifostrande instrument eftersom då tvingas eleverna till att tänka och tycka till, 

och enligt honom är det bättre att tycka något än ingenting alls.
23

 

 

Nils som är den andra respondenten som Wikman skriver om. Hans demokratisyn är av det 

mer aktiva slaget än vad Stefans är. Nils menar att en demokrati behöver aktiva medborgare 

                                                 
21

 Dahl, 2007, sid. 173f. 
22

 Wikman Britta, Att möta sin demokratisyn, Stockholm 2003, sid. 55. 
23

 Ibid, sid. 60ff. 
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som tillsammans med sitt engagemang, attityd och förhållningssätt till varandra kan verka för 

demokratin i ett samhälle.
24

 I sin undervisning så tycker Nils att det inte är helt lätt att både 

hantera och förmedla de demokratiska värdena.
25

 Han poängterar dock att den viktigaste biten 

av sin demokratiundervisning är att visa eleverna att de inte är alienerade från sin omgivning, 

eleverna skall med egna ögon se möjligheter att påverka i sin egen sfär och om engagemanget 

finns kunna påverka samhället i stort.
26

 Nils gör en intressant utläggning om att det svenska 

skolsystemet i sin form misslyckas med att uppnå aktiva samhällsmedborgare. Han känner att 

han i sin demokratifostran av eleverna måste ta rollen som provokatör eftersom han uppfattar 

att eleverna är stöpta i konservativa formar, som riktar in sig för mycket på den ekonomiska 

biten av demokrati. Likt Stefan så vill Nils att i hans klassrum så skall demokratiska värden 

råda. Hans demokratifostran manifesterar sig så att han vill vara en förebild, han vill att 

eleverna skall se att han behandlar alla lika och visa dem att alla har samma värde.
 27

  

Samtidigt som han agerar provokatör och vill får dem att tänka till och diskutera. 

 

Den tredje intervjuade samhällskunskapsläraren kallar Wikman för Elisabet. Likt Nils så har 

Elisabets demokratisyn en aktiv karaktär. Frågan: Hur kan den enskilda medborgaren påverka 

politiken inom demokratins ramar? Visar hennes demokratisyn. I hennes undervisning om 

demokrati premieras främst den politiska demokratin såsom mänskliga rättigheter och 

grundlagarna. Hennes fostrande del i demokratiundervisningen går ut på att få eleverna att se 

demokrati som en livssyn, det är viktigt att eleverna får en tilltro på sin egen förmåga att 

kunna påverka. För att på så sätt skapa som skollagen föreskriver ansvarskännande individer 

och samhällsmedborgare.
28

 

 

Sofia som är den fjärde och sista respondenten som ingår i Wikmans undersökning har en 

demokratisyn som liknar Stefans. Hon framhäver att en demokrati präglas av värden såsom 

människors lika värde, hon menar att i ett demokratiskt samhälle behövs alla människor 

oavsett bakgrund och utbildning. Sofia menar dock, likt Nils och Elisabet att ett aktivt 

samhällsliv är viktigt i en demokrati. I sin demokratifostrande del så vill Sofia lyfta fram 

värdegrundsfrågorna där det är viktigt att eleverna känner att deras synpunkter är lika viktiga 

                                                 
24

 Ibid, sid. 67. 
25

 Ibid. 
26

 Ibid, sid. 70f. 
27

 Ibid, sid. 71f. 
28

 Ibid, sid. 80ff. 
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som hennes.
 29

 Hon vill förmedla känslan att alla är delaktiga i klassrummet genom att skapa 

och hantera relationer i klassrummet, både mellan sig själv och klassen men även med 

eleverna sinsemellan.
30

 Sofias övergripande mål med sin demokratifostran är att stärka 

elevernas vilja att aktivt delta i samhället och nyckeln till detta finns i undervisningen, att få 

eleverna att känna sig sedda och lyssnade på.
31

 

 

Jag tycker att både det demokratifostrande uppdraget och värdegrunden såsom jag förklarat 

begreppen ovan stämmer väl in med vad alla de fyra intervjuade lärarna säger i Wikmans 

undersökning. De vill framhäva demokratiska värderingar såsom ett öppet diskussionsklimat, 

det finns en vilja att fostra aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare såsom det står i 

styrdokumenten. Wikmans respondenter har en liknande demokratisyn som Dewey då de 

fokuserar mer på hur man lever i en demokrati. De använder sig alla utav olika aspekter av 

värdegrunden dock så är det bara Elisabet som säger det rakt ut. Alla betonar t.ex. vikten av 

visa eleverna alla likas värde, vilket som sagt är en central del utav värdegrunden.  

 

Folke Vernersson har sin avhandling Hur lärare i samhällskunskap ser på sin egen 

undervisning utformat drygt 30 enkätfrågor där en rad aspekter av yrket tas upp.
32

 En av 

enkätfrågorna behandlar hur samhällskunskapslärare motiverar varför eleverna ska läsa just 

samhällskunskap. Vernersson formulerar tre kategorier utifrån de svar han får där den andra 

kategorin kallas för demokratiskt normbildning. Lärarna blev även ombedda att motivera sina 

svar och dessa lärarmotiveringar är särskilt intressanta för min undersökning. Lärarna tyckte 

att elever ska läsa samhällskunskap för att främja den demokratiska fostran, slå vakt om 

miljön, utveckla det kritiska tänkandet, främja demokratiseringen samt att förstå och 

värdesätta den svenska demokratin. De motiverade dessa svar med att samhällslärare har ett 

speciellt ansvar att föra demokratins talan i alla lägen. Likt de lärare som Wikman intervjuade 

var många av Vernerssons respondenter noga med att påpeka att samhällskunskap är viktigt 

att läsa då eleverna där kan lära sig att fungera med andra människor med motiveringen att 

tillsammans så kan de skapa ett bättre samhälle för alla samt att det skapar en trygg och aktiv 

individ.
33

 

 

                                                 
29

 Ibid, sid. 93ff. 
30

 Ibid, sid. 97. 
31

 Ibid, sid. 99. 
32

 Vernersson Folke, Hur lärare i samhällskunskap ser på sin egen undervisning, Linköping 1994, sid. 19. 
33

 Vernersson, 1994, sid. 28ff. 
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Anders Broman har i sin avhandling Att göra en demokrat – Demokratisk socialisation i den 

svenska gymnasieskolan bl.a. intervjuat samhällskunskapslärare på gymnasiet.
34

 Broman 

konstruerade sin intervjufrågemall utifrån från de tre följande punkterna. Första frågan 

handlade om att ta reda på lärarens uppfattning av det demokratiska uppdraget och dess 

innehåll, hur läraren tog ställning gentemot att genomföra uppdraget samt lärarens uppfattning 

om möjligheten till att genomföra uppdraget.
35

 Det är viktigt att poängtera att Bromans syfte 

med intervjuerna var att han skulle kunna göra en kategorisering av lärarna med hjälp av deras 

uppfattning om och inställning till det demokratiska uppdraget som han sedan skulle 

analysera sitt enkätmaterial med.
36

 Således var dessa lärarintervjuer varken hans huvudmetod 

eller största källa till material men de ger ändå en relevant indikation på lärarnas uppfattningar 

om det demokratiska uppdraget som är väl värt att ta med i denna litteraturgenomgång. 

Broman fann en enighet bland lärarna när det gäller vad det demokratiska uppdraget 

innehåller. Lärarna framhöll en vilja att överföra ett demokratiskt förhållningssätt framförallt 

respekt, förståelse och tolerans mot andra människor och deras uppfattningar. Sju av de 

tillfrågade lärarna är mer konkreta och menar att uppdraget innebär att överföra demokratiska 

värderingar och principer
37

, såsom jag tolkar det så ser de med andra ord att i det 

demokratiska uppdraget så ingår det en fostrande del.  

 

Broman undersökte som sagt, även lärarnas inställning till det demokratiska uppdraget. Tio 

utav lärarna ansåg att uppdraget var bra. Två lärare var mer tveksamma men även de ansåg att 

uppdraget i grunden är bra medans två lärare ansåg att det demokratiska uppdraget är 

tveksamt betonat.
38

 De intervjuade lärarna visar att det finns ett starkt stöd för skolans 

demokratiska uppdrag och att uppdraget med dess innehåll skall ha samma inriktning i deras 

undervisning såsom det är uttryckt i styrdokumenten, vilket ovanstående referat ur Broman 

visar. Som jag skrev tidigare var dock två lärare tveksamma till uppdragets utformning, mot 

de formuleringar i styrdokumenten som de anser är floskler och ej genomförbara t.ex. att 

läraren ska bemöta varje elev på dess nivå i deras livslånga lärande. Dessa två tycker trots 

detta att skolan har en viktigt demokratifostrande roll.
 
Broman skriver att gruppen som helhet 

anser att skolan ska fungera som en demokratisk socialisationsagent.
 39

 

                                                 
34

 Broman Anders, Att göra en demokrat – Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan, Karlstad 

2009, sid. 86. 
35

 Broman, 2009, sid. 87. 
36

 Broman, 2009, sid. 86. 
37

 Broman, 2009, sid. 110. 
38

 Broman, 2009, sid. 114. 
39

 Ibid. 
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Även i svaren på enkäterna ur Vernersson och från intervjuerna av Broman så är det tydligt att 

både det demokratifostrande uppdraget och värdegrunden finns med i lärarnas svar och 

motiveringar på frågan varför elever ska läsa samhällskunskap. Det handlar kort sagt om att 

främja demokrati, dess värderingar samtidigt som de tycker att ämnet kan användas till att 

skapa en trygg och aktiv individ. Jag tycker att svaren från lärarna ur Vernersson, Wikman 

och Broman liknar varandra på det sätt att de stämmer väl in på min tolkning av det 

demokratifostrande uppdraget och värdegrunden. Även om inte lärarna i Vernerssons 

undersökning berättar hur de just använder sig av dessa begrepp i sin undervisning så är det 

ändå relevant att ha med denna undersökning då den ändå ger en mer övergripande bild på 

just tolkning och praxis av begreppen från samhällskunskapslärarnas perspektiv. Kopplas 

ovanstående resonemang från Dewey till lärarnas svar och motiveringar så syns det de flesta 

utav dem är ute efter att lära eleverna att demokrati är en livsstil där det finns både rättigheter 

men även skyldigheter.  

2.4 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Värdegrunden är ett demokratiskt sätt att förhålla sig till våra medmänniskor. Begreppet har 

följande betydelse, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 

utsatta. Den bygger således på demokratiska principer. Värdegrunden är alltså en hörnsten 

som den demokratiska livsstilen som Dewey skriver om, bygger på. Den finns dock en 

bredare innebörd då den även är lika viktig för den demokratiska beslutsprocessen, då 

beslutsprocessen på interaktion, samtal mellan människor och kunskap som Dahl skriver om. 

Det är viktigt att lyfta fram det då värdegrunden är ett komplext begrepp som inte är svartvitt. 

Värdegrunden är inte heller skilt från det demokratiska uppdraget, de är tvärtom tätt 

sammanvävda med varandra. Det demokratiska uppdraget innebär att anpassa eleverna och ge 

dem förutsättningar för att kunna leva och agera i ett demokratiskt samhälle, samtidigt som de 

skall upprätthålla det genom att socialiseras in i det. För att uppfylla och arbeta med det 

demokratiska uppdraget så använder sig lärarna av värdegrunden då den just ger eleverna 

förutsättningar för att kunna leva och agera i ett demokratiskt samhälle. I det demokratiska 

uppdraget så ingår dock inte bara demokrati som livsstil utan också som beslutsprocess. För 

att eleverna ska kunna påverka samhället inom dess egna ramar måste de veta vilka spelregler 

som gäller.    
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3. Metod 

Jag har valt att använde mig av metoden intervju. Det finns ett antal fördelar med denna 

metod, för det första handlar min undersökning om personliga åsikter där respondenterna 

ombeds att ta ställning till en frågeställning som är väldigt i skolan. Jag vill komma åt deras 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter, då är intervju en bra metod såsom det står i 

Martyn Denscombes bok Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna.
40

 För det andra så kan jag under intervjuns gång kan fånga upp och 

ställa följdfrågor, det kommer behövas för att riktigt komma ner på djupet i lärarnas svar. 

Hade jag exempelvis gjort en enkätstudie så hade denna möjlighet försvunnit. Vidare skriver 

Denscombe att intervju är en passande metod då frågorna har en känslig karaktär, eftersom 

som sagt de behandlar något som har en fundamental betydelse för skolan. Intervju är då bra 

eftersom jag kan gå försiktigt fram och uppmuntra respondenterna diskutera dessa frågor på 

ett öppet och ärligt sätt.
41

 

3.1 Kvalitativa semistrukturerande intervjuer 

Det finns många olika varianter att göra intervjuer på alla med fördelar och nackdelar. Till 

denna undersökning så använder jag mig utav semistrukturerande intervjuer. Det innebär att 

jag kommer ha en lista med mig med frågor som jag vill ha svar på samtidigt som jag vill vara 

flexibel och kunna ställa följdfrågor. Det handlar helt enkelt om, som Denscombe skriver att 

låta respondenten utveckla sina idéer och synpunkter med denna intervjuvariant.
42

 Mina 

intervjuer kommer även ha en fenomenologisk infallsvinkel. Ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt betonar människors uppfattningar eller åsikter, attityder och övertygelser 

samt känslor och emotioner.
43

 Det är just detta som jag vill komma åt och denna typ av 

infallsvinkel kommer ge bäst svar till min frågeställning och mitt syfte. Det är inte min 

mening att försöka förklara varför lärare svarar si eller så utan jag vill kunna ge en 

beskrivning kring erfarenheterna och åsikterna som samhällskunskapslärare har kring det 

demokratifostrande uppdraget och värdegrunden. Därför är en fenomenologisk infallsvinkel 

fruktbar enligt Denscombe.
44

 Metoden har även en kvalitativ karaktär då jag kommer börja 

intervjun med en större fråga som jag sedan följer upp på utifrån respondentens svar. Detta 

har Brinkmann och Kvale med som ett exempel på en kvalitativ intervju i sin bok Den 

                                                 
40

 Denscombe Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

Studentlitteratur 2009, sid. 233. 
41

 Ibid. 
42

 Denscombe, 2009, sid. 234f. 
43

 Denscombe, 2009, sid. 109. 
44

 Denscombe, 2009, sid. 110. 
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kvalitativa forskningsintervjun.
45

 Även Denscombe har med intervjuer som ett exempel på att 

samla in kvalitativ data.
46

 Denna typ av frågor kallar Brinkmann och Kvale för direkta 

respektive sonderande frågor. Där den direkta frågan är den större övergripande och den 

sonderande frågan är min/mina uppföljningsfrågor.
47

 Min analys av lärarnas svar är kvalitativ 

eftersom den grundar sig på de fyra vägledande principerna som Denscombe ställt upp för en 

kvalitativ analys. Den första principen är att analysen ska vara fast förankrade i data, i mitt 

fall blir dessa data den text som transkriberingarna gett upphov till.  Den andra principen som 

är tätt förknippad med den första säger att forskaren ska ge sin/sina förklaringar av den 

aktuella företeelsen genom att granska de empiriska data noga.
48

 Den tredje principen innebär 

att forskaren ska undvika att använda sig av obefogade fördomar i analysen av data, det kan 

till exempel vara personliga fördomar eller snedvridning på grund av kunskap som han/hon 

redan besitter innan undersökning genomförs.
49

 Den fjärde och sista principen säger att en 

kvalitativ analys ska vara en repetitiv process i den mening att forskaren ständigt rör sig fram 

och tillbaka i de empiriska data med hjälp av koder, kategorier och begrepp.
50

 Min analys 

kännetecknas av alla fyra principer då den är förankrad och bygger på den data intervjuerna 

genererade, jag hade mycket lite kunskap om detta område innan jag gjorde denna 

undersökning. Jag la inga personliga värderingar i analysen, de antaganden och förklaringar 

jag gjort där är de mest rimliga utifrån mitt resultat samt att jag använt begreppen det 

demokratiska uppdraget och värdegrunden som ett genomgående tema i min analys men även 

genom hela undersökningen.  

3.2 Urval 

Judith Bell har i sin bok Introduktion till forskningsmetodik skrivit att intervjuer tar lång tid 

att genomföra, både att förbereda frågorna innan och själva genomförandet.
51

 Med stöd av 

detta är det rimligt att intervjua fyra stycken gymnasielärare i samhällskunskap till min 

undersökning. Jag valde respondenter utifrån två kriterier. De skulle vara 

samhällskunskapslärare på gymnasiet, då de är bäst lämpade att ge svar till min frågeställning 

och syfte just på grund av de är samhällskunskapslärare. De hanterar det demokratiska 

uppdraget och värdegrunden ofta gentemot en mattelärare då de enligt kursplanen för 

samhällskunskap skall behandla frågor som rör demokrati. Från början ville jag ha två lärare 

                                                 
45

 Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur 2009, sid. 39ff. 
46

 Denscombe, 2009, sid. 368. 
47

 Brinkmann och Kvale, 2009, sid. 150ff. 
48

 Denscombe, 2009, sid. 367f. 
49

 Denscombe, 2009, sid. 368. 
50

 Denscombe, 2009, sid. 368f. 
51

 Bell Judith, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur 2007, sid. 158. 
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med längre yrkeserfarenhet och två med lite mindre erfarenhet. Det jag menar med ”längre” 

erfarenhet innebär att de skall ha undervisat i samhällskunskap i minst åtta år och ”kortare” att 

de skall ha undervisat i max fem år. Det andra kriteriet var att  jag ville ha två män och två 

kvinnor. Detta för att få en jämställdhet bland lärarna och att minska risken för skevhet då den 

är påtaglig när det rör sig som få intervjuer,
52

 samt för att få en god representation av 

samhällskunskapslärare på gymnasiet då det inte finns bara manliga eller kvinnliga, så att 

urvalsgruppen stämmer med mitt syfte. Nu blev det inte så, jag fick inte tag på en man som 

undervisat i max fem år men det påverkade inte mitt reslutat då jag inte analyserade deras 

tolkning och praxis utifrån antal yrkesamma år. Mina urvalskriterier resulterade i dessa 

respondenter (vars följande namn är fiktiva): Lars, Hans, Lisa och Eva. De jobbar alla som 

samhällskunskapslärare på ett gymnasium, alla förutom Lisa jobbar på samma skola. De har 

varierande antal yrkesår som jag presenterat mer utförligt i början på mitt resultat.  

3.3 Intervjustrategi 

Mitt val av intervjustrategi präglas av min vilja att riktigt tränga in på djupet för 

respondentens åsikter. Jag har valt den s.k. trattmodellen. I Jan - Axel Kyléns bok Att få svar 

– intervju, enkät och observation, beskrivs denna strategi som just en tratt med sex steg där de 

sex stegen är öppning, fri berättelse, precisering, kontroll, information och avslutning.
53

 I 

öppningen skall jag som intervjuare presentera mig och avsikten med intervjun det är även 

klokt att visa ens intervjuguide. Det andra steget i tratten är den fria berättelsen där 

respondenten svara på mina direkta frågor med en egen berättelse,
54

 efter respondenten har 

gett sin berättelse/svar så kan jag som intervjuade gå över till steg tre som är precisering. Här 

finns det utrymme för att följa upp relevanta saker som respondenten rörde vid i sin berättelse 

det här som mina frågor kan bli känsliga som jag skrev tidigare,
55

 men det är här den bästa 

chansen att riktigt komma åt på djupet finns då jag kan ställa de sonderande frågorna utifrån 

respondentens berättelse. Det fjärde steget i trattmodellen kallas för kontroll, då har jag 

chansen kontrollera respondentens svar, till exempel så kan jag fråga om konkreta exempel.
56

 

Steg fem inleder slutet av intervjun, då gör jag en snabbsammanfattning tillsammans med 

respondenten genom att helt enkelt gå igenom mina anteckningar.
57

 Det sjätte och sista steget 

kallas passande nog för avslutning, här slutar intervju och jag som intervjuare tackar för 

                                                 
52

 Ibid. 
53

 Kyléns Jan – Axel, Att få svar – intervju, enkät och observation, Stockholm 2004, sid. 31. 
54

 Ibid. 
55

 Kylén, 2004, sid. 35. 
56

 Kylén, 2004, sid. 36. 
57
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respondenten för att denne ville ställa upp, här kan finns det även utrymme och fråga om jag 

kan komma tillbaka om jag senare märker att det behövs komplettering.
58

 Så här ser min 

valda intervjustrategi ut, den ger alltså goda möjligheter att komma på djupet vilket är centralt 

i min undersökning. Kylén betonar dock att detta är en grundläggande modell och att det inte 

är ovanligt att man som intervjuare hoppar lita emellan stegen för att få svar som är relevanta, 

vilket även jag kommer att göra.
59

 

3.4 Genomförande 

När jag genomförde mina intervjuer så utgick jag ifrån tre stycken stora frågor som jag sedan 

kompletterade med frågor utifrån respondenternas svar för att på ett någorlunda sätt följa den 

s.k. trattmodellen som jag beskrev ovan. Det fungerade bra, jag tycker att jag kom åt på djupet 

i den meningen att de intervjuade lärarna verkligen fick tänka till kring sin inställning om 

demokratifostran, det demokratiska uppdraget, värdegrunden och deras undervisning. Här fick 

intervjuerna sin kvalitativa karaktär vilket även var mitt uttalade mål med dem.  

 

Intervjuerna genomfördes enskilt på deras arbetsrum och jag spelade in samtalet. Jag frågade 

givetvis innan om jag fick det och poängterade att jag inte kommer använda deras riktiga 

namn, inte sätta ut vilken skola på eller ens vilken kommun de verkar i. Jag transkriberade 

intervjuerna näst intill ordagrant. Vid vissa tillfällen har det inte gått att skriva av ordagrant på 

grund av att det vore grammatiskt orättvis mot respondenten men innebörden av vad som 

sagts har aldrig påverkats, endast meningsuppbyggnaden. Jag höll en relativt låg profil under 

intervjuernas gång och lät respondenten utveckla sina svar på eget bevåg så att jag skulle 

kunna fånga upp det relevanta och ställa frågor om det, dock så styrde jag respondenten så att 

det inte blev irrelevant. Det finns en annan anledning till att jag valde att hålla en låg profil, 

det var för att jag ville iaktta deras reaktioner på frågorna som de inte gav uttryck för i tal. 

Detta för att fånga det fenomenologiska perspektivet, alltså deras känslor och emotioner kring 

ämnet. Detta lyckades jag med men jag kommer senare i uppsatsen redogöra konkret för 

varför jag tycker så.  

3.5 Reliabilitet- och validitetsdiskussion 

I en vetenskaplig undersökning är det viktigt att både reliabiliteten och validiteten är hög. 

Därför tänkte jag här diskutera hur jag ser på dessa faktorer i min undersökning.   
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Reliabilitet innebär att mätningarna som undersökning bygger på är korrekt gjorda.
60

 I mitt 

fall är det alltså viktigt att de fyra intervjuerna jag gjort inte skiljer sig åt i dess genomförande. 

Intervjuerna som jag genomfört är till dess utförande mycket lika varandra. Jag hade med mig 

samma frågor till varje intervju. Alltså har varje intervju genomförts med hjälp av samma 

grundfrågor. Det som skiljer sig är mina följdfrågor men det beror på att de intervjuades svar 

givetvis inte är exakt lika varandra. Följden av detta blev att intervjuernas fokus lades på olika 

saker, det var dock respondenternas svar tillsammans med mina följdfrågor som avgjorde 

vilket fokus intervjun fick men det var alltid ändå av relevans för min undersökning. Jag 

tycker att min undersökning har god reliabilitet men det finns en omständighet som drar ner 

den. Min undersöknings reliabilitet påverkas negativt det faktum att jag endast gjorde fyra 

intervjuer. Det är alldeles för lite för att jag skall kunna göra någon slags generaliseringar 

kring mitt ämne, därför är det inte säkert att en liknande undersökning med fyra intervjuer får 

samma resultat, vilket är en nackdel för reliabiliteten.  

 

Validitet innebär att man verkligen undersökt det som var undersöknings syfte och inget 

annat.
61

 Det går även att se validiteten ur ett relevansperspektiv,
62

 är den insamlade datan 

relevant för min undersökning? Som jag nämnde ovan så har mina grundfrågor varit 

detsamma till alla fyra intervjuer. Dessa grundfrågor är inte tagna ur luften utan de är 

konstruerade utefter min undersöknings syfte och frågeställningar vilket i sin tur bygger på 

den tidigare forskningen (som jag kallar för litteraturgenomgång), här blir grundfrågorna med 

andra ord relevanta. Detta säkrar en viss mån av validitet då detta tillvägagångssätt länkar 

samman vad jag vill undersöka till hur jag ska göra det. Något som drar ner min 

undersöknings validitet är beror på samma faktor som drar ner dess reliabilitet, nämligen att 

min valde metod är intervjuer. Respondenterna kan svara på mina frågor på det sätt de tror att 

jag vill höra, eller som framställer dem som bra lärare, för det vet att resultatet av intervjuerna 

kommer att publiceras i en rapport, visst är de anonyma men det spelar ibland ingen roll. Om 

mina respondenter svarat oärligt på mina frågor så är datan irrelevant för min undersökning då 

jag just vill undersöka deras personliga åsikter kring mitt syfte. Nu tror jag inte att mina 

respondenter var förvrängde sina svar för jag hade redan innan jag genomförde intervjuerna 

en relation till dem.  

                                                 
60

 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm 2007, sid. 26. 
61

 Ibid. 
62

 Thurén, 2007, sid. 27.  
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3.6 Sammanfattning av metoden 

Jag har valt att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer med en fenomenologisk 

infallsvinkel som metod i denna undersökning. I mitt urval har jag endast använt mig av 

kriteriet att mina respondenter skall vara samhällskunskapslärare på gymnasiet då de 

behandlar det demokratiska uppdraget och värdegrunden oftare än andra ämneslärare 

eftersom de enligt deras kursplan ska behandla frågor som rör demokrati. För att genomföra 

intervjuerna på bästa sätt så valde jag en intervjustrategi som kallas trattmodellen, då delas 

intervjun upp i sex steg för att få en struktur och flyt i intervjun.  
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4. Resultat 

Nedan följer en redovisning av mitt reslutat. Jag kommer att svara på mina frågeställningar 

med hjälp av underrubriker så att det blir tydligt vad jag behandlar. Redovisningen kommer 

ske på olika sätt. Jag kommer dels att skriva om vad de har sagt i en löpande text samtidigt 

som jag kommer nyttja blockcitat när så är lägligt. Först kommer jag göra en kortare 

presentation av mina respondenter för att visa för hur de stämmer in på mina urvalskriterier. 

De namn som uppges är fiktiva. 

 

4.1 Presentation av respondenterna 

Lars har jobbat som samhällskunskapslärare på gymnasiet i åtta år. Han var färdig med sin 

utbildning 2003 och fick jobb kort därefter och har sedan utan avbrott arbetet. Intervjun 

genomfördes 6/12 2011.   

Hans har varit lärare i drygt 25 år men inte spenderat alla som samhällskunskapslärare på 

gymnasiet. Intervjun genomfördes 6/12 2011. 

Eva har jobbat som gymnasielärare i ämnet samhällskunskap i 15 år. Intervjun gjordes 2/12 

2011. 

Lisa är inne på sitt fjärde år som verksam gymnasielärare i samhällskunskap. Intervjun 

gjordes 2/12 2011. 

4.2 Lärarnas tolkning och praxis av det demokratiska uppdraget 

4.2.1 Lars 

Lars menade att det demokratiska uppdraget innehöll flera plan. Dels ett teoretiskt plan samt 

ett praktiskt plan. Det teoretiska planet bestod av vikten av att prata om vad demokrati är, vad 

det inte är och begreppets komplexitet. Det praktiska innehöll att han tillsammans med 

klassen arbetar demokratiskt och att det genomsyrar allt de gör.  

En viktig del av det demokratiska uppdraget för Lars var att betona för eleverna vad deras 

rättigheter och skyldigheter är som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Till detta ställde 

jag följdfrågan "Hur försöker du få fram det i din undervisning?" Lars är väldigt noga med att 

betona för sina elever att de ska respektera varandra i klassrummet. Han pratar ofta om det 

politiska rummet med klassen, det är ett rum som är högt i tak. I det rummet så ska alla ha 

möjligheten att våga säga vad de tycker, de ska känna sig respekterade och de ska våga 
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göra/säga fel. Det var även viktigt för Lars att eleverna är medvetna om att det rummet skapas 

tillsammans eftersom det är medborgare tillsammans som skapar i en demokrati. Han ser detta 

som ett viktigt steg i elevernas demokratiska fostran att de ser och förstår att det handlar om 

att tillsammans göra något.  

Lars utmanar också sina elever till att tänka kring demokrati. Som ett exempel så brukar han 

formulera följande fråga:  

Är det inte bättre att ni ger mig er röst, jag är statsvetare, jag är klart mycket äldre än er och är villig att 

arbeta mot ert bästa vilket innebär att jag inte kommer rösta på samma parti med alla era röster utan jag 

kommer lägga era röster på de partier som gynnar er bäst, ger ni mig era röster? 

En del elever är faktiskt villiga att ge Lars deras röster i riksdagsvalet medans andra inte är 

det. Då utmanar han de än mer och frågar varför de inte alla vill ge honom sina röster. Det är 

då som eleverna oftast kommer fram till det Lars vill att de ska göra. Nämligen det faktum att 

ingen annan kan veta vad de vill och vad de har som livsmål. Genom den frågan tycker Lars 

att han kommer åt demokratins djup, att ingen annan kan bestämma och tycka åt dem 

eftersom en individ endast kan veta det själv. Just problematiken kring röster brukar han 

stanna och som sagt utmana eleverna med frågor som: ”Varför ska alla ha lika många röster, 

varför har de smarta inte fler eller de som är bättre bemedlade?”. Responsen kring frågor av 

denna karaktär är mycket god tycker Lars, de uppstår givande diskussioner om demokrati men 

även dess problematik. 

På frågan om han har det demokratiska uppdraget i åtanke när han planerar så menar Lars att 

det spelat i sig inte någon roll vad som ska genomföras, i en lektion så finns det demokratiska 

uppdraget ständigt närvarande. Oavsett om de skall ha en lektion om EU, FN eller 

biståndspolitik så är demokrati kärnan. Han anser att uppdraget redan finns med när han 

tillsammans med klassen ska bestämma hur de ska göra för att examinera ett ämnesområde. 

Då får ju eleverna möjlighet att göra sina röster hörda och har då en chans att påverka.  

4.2.2 Hans 

Hans betonar vikten av att diskutera demokratin med sina elever. Vad som ingår i en 

demokrati och hur man beter sig som individ i ett demokratiskt samhälle, både i det stora och 

lilla. Han brukar oftast börja i det lilla med att förklara principen bakom en man en röst, vad 

de kan vara med och bestämma om för att sedan bygga vidare på upp till det stora, alltså hur 

Sverige styrs demokratiskt av riksdag och regering.  



 

20 

 

För att praktisera det demokratiska uppdraget i klassrummet så har Hans tagit fasta på 

elevinflytande i relativt stor utsträckning. Han tar fasta på elevernas synpunkter vid 

lektionsplanering och examinationsformer så långt det är går. På detta sätt vill han träna 

eleverna i medinflytande så att de ser att de faktiskt har möjlighet att påverka bara de gör sin 

röst hörd. Här ligger Hans och Lars nära varandra i deras praxis av uppdraget. Som ett 

exempel på hur Hans praktiserar det demokratiska uppdraget i klassrummet återkommer han 

till medinflytande från eleverna. Han vill att de ska vara med och påverka, han planerar inte 

lektionerna utifrån uppdraget utan poängterar att det är i hans agerande i klassrummet som det 

demokratiska uppdraget kommer fram bäst. Då han försöker lyssna på alla elever och på så 

sätt vara en god demokratiskt förebild. 

4.2.3 Lisa 

Likt Hans och Lars så tycker Lisa att hon inte kan vara en diktator i klassrummet. Hon måste 

vara demokratisk så långt det går och bestämma så lite som möjligt men i vissa lägen så går 

inte det och hon måste gå in för att bestämma. Hon är likt Hans inne på vikten av 

medinflytande från eleverna. När hon får en etta som börjat gymnasiet så försöker hon att 

erbjuda de eleverna många alternativ över hur de kan studera, för att visa dem att det finns 

olika sätt som man lär sig bäst på.  Det finns inget universellt sätt som alla lär sig på, samma 

sak gäller hennes examinationsformer där vill hon också erbjuda eleverna alternativ så att de 

dels känner att de får välja men samtidigt märker de då att de kan påverka deras egen 

studiesituation genom att göra sin röst hörd i klassrummet. Detta blir synligt när jag frågar om 

hon har det demokratiska uppdraget i åtanke när hon planerar för då menar hon att det har hon 

visserligen men att det då handlar hur de ska göra, alltså undervisnings- och 

examinationsformer snarare vad de ska göra. Lisa tar till viss del elevernas synpunkter med i 

hennes planering av vad det ska göra men där känner hon att hon måste styra mer eftersom 

hon vet vad kursplanerna och betygen kräver.  

I klassrummet så praktiserar Lisa det demokratiska uppdraget genom att vara lyhörd mot 

eleverna, hon försöker fånga upp frågor och problem som eleverna lyfter fram även om det 

inte stämmer helt med hennes lektionsplanering. Dock så poängterar Lisa att hon ställer krav 

på eleverna vid sådana tillfällen. Eftersom det oftast blir livliga diskussioner när eleverna tar 

upp frågor så kräver hon att det ska gå demokratiskt till.  Det är inte den som har högst röst 

eller vassast armbågar som alltid får sin röst hörd. Lisa talar om för eleverna att 

handuppräckning gäller om de vill uttrycka sin åsikt och om det inte fungerar har det hänt att 

hon gjort än talarlista. I detta tillvägagångssätt finns det en demokratifostran menar Lisa. Hon 
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låter eleverna ta upp något intressant som de vill diskutera även om det ligger utanför hennes 

lektionsplanering samtidigt som eleverna tränas att låta andra lyfta sina åsikter och lyssna på 

dem och sedan svara. Det är viktigt i en demokrati att helt enkelt respektera och låta andra 

framföra sina åsikter.  

4.2.4 Eva 

Eva framhäver vikten av balans mellan det demokratiska uppdraget och kunskapsuppdraget, 

så här säger hon:  

För min del så är det demokratiska uppdraget, det är inte större än själva kunskapsuppdraget. Det är ju 

väldigt stort och de två måste ju, som jag ser det gå hand i hand. De ena…du kan ju inte bara ha det 

andra. Du kan ju inte bara jobba med demokrati utan du måste ha stoffet och där har du ju kunskapen som 

kan förmedlas på något sätt i någon form. 

Dock menar Eva att demokratiska uppdraget är det viktigaste som skolan och lärarna har. 

Uppdraget innebär för henne att eleverna ska bli demokratiskt handlande människor och då 

spelar det i sig ingen roll om de har kunskapen men inte tillvägagångssätten och vice versa. 

Därför måste det, uttrycker Eva finnas en balans mellan de både uppdragen. Hon gör en 

liknelse för att förklara hur hon tolkar uppdraget. Liknelsen är att eleverna ska behandla 

demokratin som att de har en tunn kinesisk kopp i handen, den är alltid där oavsett vad de gör. 

De får inte vara vårdslösa med den får då går den sönder, de måste hela tiden bära den 

försiktigt och behandla den på ett sätt så att den klarar sig. Eva berättar även denna liknelse 

för sina elever så att de ska förstå att demokratin är något skört som hela tiden måste beaktas 

annars faller den.  

För Eva är uppdraget väldigt starkt och det genomsyrar hennes undervisning hela tiden, från 

planering, genomförning och examination av ämnena. Hon vill likt de övriga respondenterna 

vara en demokratisk förebild för eleverna främst genom att agera som en sådan i 

undervisningen.  
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4.3 Lärarnas tolkning och praxis av värdegrunden 

4.3.1 Lars 

Så här tolkar Lars värdegrunden: ”Nu har ju jag inte något citat i huvudet, men det handlar ju 

om att…människans fri- och rättigheter, ett lika värde och så, en gemensam värdegrund för 

alla, man ska respektera varandra, respektera olikheter.” Som citatet visar så letade han initialt 

efter en vedertagen definition men landade tillslut ändå nära hur jag själv definierat 

värdegrunden ur Lpf 94. Människors lika värde och respekten av varandras olikheter vilket i 

grunden är demokratiska värderingar.  

Lars använder sällan själva begreppet värdegrunden i sin undervisning. Dock så pratar han 

ofta om vår genensamma värdegrund, inom vilka ramar de bör agera inom och behandla 

varandra. Han formulerar sig så här:  

Det genomsyrar allt snarare än att jag har särskilda moment med värdegrunden, men visst de mänskliga 

rättigheterna har jag ju haft som moment, och demokrati och demokratis problematik och så där. Och sen 

tycker jag att vi har en fostrande roll, det är viktigt och särskilt vi som samhällskunskapslärare ska berätta 

vad som är okej och vad som inte är okej. Så visst tar jag med den och jag har inte vart med om några 

stora strider, det tycker ungdomar är intressant, frågorna kring det här. De kanske inte funderar så mycket 

på det utan de tar det för givet. 

Lars använder värdegrunden tillsammans med det demokratiska uppdraget som ett sätt att 

fostra eleverna demokratiskt då han tycker att samhällskunskaps lärare har ett ansvar att få 

eleverna att våga tänka, våga prata för sig och inte bara ta tankar från andra som sina egna. 

Det är ett viktigt led i Lars demokratiska fostran, där värdegrunden i sig inte kommer till 

uttryck som ett enskilt begrepp utan snarare som ett verktyg att fostra eleverna till 

demokratiska medborgare.  

4.3.2 Hans 

Hans tyckte att det var svårt att tolka värdegrunden, han tyckte att överlag så vara 

värdegrundsdiskussioner svåra. Jag fick intrycket att likt Lars så letade Hans efter en bestämd 

definition som han kunde återge till mig. Han svarade dock efter jag pressat honom lite 

genom att fråga vad han skulle svara om en elev bad han definiera värdegrunden, så här löd 

hans svar: ”För mig baseras ju det på alla människors lika värde och alltihop det här va och 

det är ju, det låter ju flummigt om man sätter sig ner och försöker…jag tror att det finns de 

som kan förklara det bra men den kunskapen har jag inte riktigt.” Hans framhäver likt Lars 

alla lika värde. Vad Lars menar med ”[…] och allt det där”, har jag tolkat som de mänskliga 
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rättigheterna, då han i den efterföljande diskussion om hur han använder värdegrunden i sin 

undervisning kopplar ihop FN:s deklaration om mänskliga rättigheter med just värdegrunden. 

Han tycker att de mänskliga rättigheterna är ett bra sätt för eleverna att jobba med 

värdegrunden, att de får sätt sig ner och läsa dem och verkligen fundera på vad de innebär 

eftersom de rättigheterna bottnar i värdegrunden. Likt sin uppfattning av hur han använder det 

demokratiska uppdraget så tror han att eleverna får ta del av även värdegrunden genom hans 

agerande i klassrummet. Främst genom att han behandlar alla lika, lyssnar på alla och låter 

dem förstå att de är precis lika viktiga.  

4.3.3 Lisa 

Tillskillnad från Lars och Hans så hade Lisa lätt för att framföra sin tolkning av 

värdegrunden, hennes svar var följande:  

Värdegrunden för mig det just det att du är unik att varje människa är unik, allting bygger på den 

grundtanken att vi måste respektera varandra, spelar ingen roll om vi är en mil ifrån varandra när det 

gäller om vad vi gillar, hur vi ser ut, vad vi har för bakgrund, vad vi har för social status det spelar ingen 

roll. Vi andas alla samma luft och vi är bara människor och att man aldrig får sätta sig över andra p.g.a. de 

sakerna. 

Som exempel på denna praxis i undervisning tog hon upp Usama bin Ladens död. Det var en 

elev som hade tagit upp det under en lektion som hade tyckt att det var något bra som hade 

hänt, att de amerikanska soldaterna skjutit ihjäl honom. Då hade Lisa poängterat att även om 

han var skyldig till en massa terrordåd och många människors död så ska skulle han behandlas 

som vilken människa och haft rätt till en rättegång. Lisa sa till klassen att reaktionen att skjuta 

honom direkt är en primitiv sådan, det måste vi människor gå utanför om vi ska leva en i 

demokrati och efter en gemensam värdegrund. Hennes poäng med exemplet Usama bin Laden 

är att värdegrunden och demokratiska principer måste gälla, inte bara när människor gör det 

som förväntas från dem av det övriga samhället.  

4.3.4 Eva 

Värdegrunden för Eva betyder att hon tillsammans med sina elever kommer fram till ett 

förhållningssätt gentemot varandra, hur de ska förhålla sig till kunskap och till det 

demokratiska arbetet. Eva definierar inte värdegrunden närmare en så här men det är tydligt 

att hennes svar är likt svaren från de övriga respondenterna, hur man ska behandla varandra, 

allas lika värde, är demokratiska värderingar helt i linje med hur jag själv definierat 

värdegrunden samt respondenternas svar.  
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I hennes undervisning så vill Eva jobba med värdegrunden på ett sätt så att eleverna för sätta 

sig in vad det verkligen är. Hon menar att i ämnet samhällskunskap så finns det en mängd 

begrepp som är färdiga och som kommer ovanifrån. Därför vill hon att hennes elever bryter 

isär begreppet i dess delar för att sedan skriva ner det som de tycker är dess kärna. Det är ett 

bra sätt enligt henne då eleverna får skapa något eget, då blir det lättare för eleverna att ta till 

sig det.  

4.4 Lärarnas påverkansgrad av elevernas demokratiska förhållningssätt med hjälp av 

värdegrunden 

I detta avsnitt tänker jag inte redogöra respondenternas svar var för sig då deras svar är lika. 

Jag kommer att summera och redogöra vad de sagt i löpande text, dock så kommer jag vara 

tydlig med vem som sagt vad.  

Varje respondent var övertygad att de kan påverka elevernas demokratiska förhållningssätt 

genom sin undervisning, det som skiljde dem åt var hur mycket. Alla fyra poängterade att 

genom dialog och utmaning av elevernas åsikter så kan de fostra dem till att ha ett mer 

demokratiskt förhållningssätt. Hans och Lars var mer restriktiva när det gällde i hur hög grad 

de kan påverka och hänvisade till yttre faktorer som påverkar eleverna såsom hemmiljön. 

Dessa yttre faktorer menade även Lisa och Eva var viktiga men inte i lika mycket som de två 

manliga respondenterna.  

Tillvägagångssättet var bland de fyra lärarna mycket lika. Även om de inte sa det rätt ut så 

använder de värdegrunden som bas när de hamnar i diskussioner med någon/några som har 

åsikter som utmanar demokratin. De hänvisar till demokratiska värderingar och normer som 

det svenska samhället är uppbyggt på och som jag nämnde i förra avsnittet. Allas lika värde, 

att man får vara och tycka olika samt respekt mot dina medmänniskor, vilket i grunden är 

normer som värdegrunden vilar på. En mycket intressant aspekt var hur de använde dessa 

normer för att bemöta antidemokratiska åsikter. Varje lärare betonade vikten av att skapa ett 

klimat i klassen där elever med sådana åsikter tordes yttra dem och att då som lärare att inte 

säga åt dem att så får de inte säga utan att bemöta dem på ett demokratiskt sätt. Att prata och 

lyssna på dem och komma med motargument, att helt enkelt föra en demokratisk diskussion 

om något odemokratiskt, det tyckte alla var ett bra sätt att påverka eleverna. De var alla även 

villiga att ta sådana diskussioner eftersom som om det kommer upp så kan de ta tag i det 

snarare att eleverna sitter på sina åsikter så att de inte för möjlighet att utmana dem på grund 

av att de helt enkelt inte känner till dem.  
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Eva hade ett konkret exempel där hon kände att hon lyckas fostra en elev till ett demokratiskt 

förhållningssätt från ett icke demokratiskt. Exemplet var följande:  

Jag har ett konkret exempel, han som sa denna stora provaktion mot invandrare, han är idag i årskurs tre 

och är politisk ordförande för ett parti som inte alla har någonting emot invandrare. När jag tänker på den 

här personen så brukar jag tänka att han personifierar den här utvecklingen från att provocera mig och inte 

riktigt veta varför till att nu vara där han egentligen ville vara från början men han hade inte medel, han 

hade inte verktygen, han hade bara intresset. Så genom att provocera mig så kom han dit, det var en bit på 

hans väg. Från att vara att man nästan trodde att han sov på lektionerna till att bli ordförande i ett politiskt 

ungdomsförbund. 

Här var hon dock tydlig med att det inte endast var hon som lyckats fostra eleven till ett mer 

demokratiskt förhållningssätt men det märktes att hon var stolt över att hon direkt när eleven 

sagt det provocerande mot invandrare stått upp och tagit diskussionen med denne och på så 

sätt utmanat elevens tankar.  

Jag nämnde ovan att alla fyra lärarna tyckte att de yttre faktorerna också var viktiga för 

elevens demokratiska förhållningssätt eller bristen på det, om än i olika grad. De var dock 

samstämmiga om hemmiljöns betydelse, råder det ett demokratiskt klimat i hemmet där saker 

och ting diskuteras öppet så kommer eleverna in i skolan med den inställningen. Det finns 

givetvis det motsatta där det inte råder en demokratisk miljö hemma där föräldrarna kanske 

har starka antidemokratiska åsikter då tar eleverna med sig dessa åsikter in i skolan. 

Respondenterna var eniga om att det är dessa elever som är svårast att påverka då de först 

måste bryta igenom fördomar och inställning som sitter i elevernas ryggmärg, men att även 

det är möjligt genom dialog, diskussioner i klassen och att utmana dessa tankar. De kanske 

inte lyckas varje gång men de kan åtminstone så ett frö och på så sätt få igång en process som 

kan leda till att eleven utvecklar ett mer demokratiskt förhållningssätt.  

4.5 Det fenomenologiska resultatet 

Jag skrev i metodavsnitt att mina intervjuer skulle ha en fenomenologisk karaktär. Det var 

mitt mål att inte bara lyssna på vad de sa utan att även se deras uppfattningar eller åsikter, 

attityder och övertygelser samt känslor och emotioner genom att observera dem. Till att börja 

med vill jag säga att det inte var lätt att ha en fenomenologisk infallsvinkel på intervjuerna. 

Eftersom det var min första gång jag överhuvudtaget gjorde intervjuer krävde den största 

delen av min fokus på att underhålla och om det behövdes styra intervjuerna så att vi inte 
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hamnade på fel spår. Med det sagt så fanns det dock några intressanta fenomenologiska 

företeelser som är värda att ta upp här.  

Denscombe tar upp två varianter av fenomenologi, jag har valt att applicera den europeiska 

varianten på mina intervjuer. Kort sagt handlar den europiska versionen att undersöka den 

mänskliga erfarenhetens essens.
63

 För min undersökning innebär det att söka essensen i de 

intervjuade lärarnas erfarenhet i att tolka och praktisera det demokratiska uppdraget och 

värdegrunden. Denscombe betonar dock att denna variant är användbar för att identifiera de 

breda essentiella kvaliteterna i denna erfarenhet, de är värdefulla för att nå en avslutning i en 

specifik undersökning men inte en avslutning i sig när det gäller forskningen.
64

  

Något som var mycket tydligt under varje intervju var respondenternas glädje och brinnande 

övertygelse av vad vi pratade om. Det syntes på dem att det demokratiska uppdraget var något 

de tyckte var oerhört viktigt. Visserligen så sa de det men de utstrålade det också, det var 

framför allt tydligt när jag ville veta hur de praktiserar det uppdraget i klassrummet. Lärarnas 

svar ovan visar att det gör det på mer eller mindre samma sätt men det som var intressant att 

se att de alla visade stor entusiasm för det. De sken upp och använde hela kroppen när de 

berättade om sin undervisning. De fann en stor mening i sina erfarenheter från sin praxis av 

det demokratiska uppdraget. Även när det gällde lärarnas påverkansgrad av elevernas 

demokratiska förhållningssätt fanns samma glödande entusiasm och glädje. De alla trodde de 

kunde påverka dock återigen mer eller mindre, men faktum kvarstår att de ansåg sig kunna det 

med hjälp av demokratiska värderingar och värdegrunden. Detta leder fram till en intressant 

aspekt. Jag skrev i min problemformulering att det är upp till lärarna att tolka det 

demokratiska uppdraget och värdegrunden innan de kan praktisera dem i klassrummet. 

Intervjuerna har redan visat att de i stort tolkar dessa begrepp på samma vis men essensen i 

deras erfarenhet utifrån deras praxis är att de finner en stor mening i det, vilket är ytterligare 

ett tecken på att de tolkar uppdraget och värdegrunden på samma sätt då de alla poängterar 

hur viktigt dessa begrepp är.  

4.6 Analys 

Respondenternas svar på hur de tolkar värdegrunden är på många sätt lik den betydelse som 

värdegrunden tillskrivs i Lpf 94. Redovisningen av intervjuerna visar att alla lärare efter en 
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viss tvekan var inne på just dessa värden då de ofta till exempel prata om alla likas värde och 

vikten av att respektera varandra oavsett om man tycker eller ser olika ut.   

Även lärarnas tolkningar av det demokratiska uppdraget är mycket likt det som jag fann i 

litteraturen och styrdokumenten vilket inte är konstigt utan bra då lärare ska följa 

styrdokumenten så att en likvärdig undervisningen bedrivs. Det var dock intressant att se det 

som jag skrev ur Orlenius även var framträdande hos Lars, Lisa och Eva. Orlenius menade att 

uppdraget var tudelat och bestod av socialisation och kvalifikation. Den socialiserande delen 

handlar om att eleverna ska efter avslutat skolgång kunna leva som ansvariga och medvetna 

medborgare, anpassa sig för att leva och verka tillsammans med andra människor och kunna 

ta moraliskt ansvar. Kvalifikation innebär att skolan ska rusta eleverna för att kunna möta 

samhället och möta dess krav. Detta var Lars, Lisa och Eva inne på när det skulle tala om för 

mig hur de tolkar det demokratiska uppdraget. Framför allt Eva som nämnde 

kunskapsuppdraget som ett viktigt komplement till det demokratiska uppdraget, om eleverna 

inte är kvalificerade till att möta samhället och dess krav på grund av att de saknar kunskap så 

kommer det inte vara möjligt för dem att verka som demokratiska medborgare. Lars betonade 

vikten av att skapa ett politiskt rum i klassrummet så att eleverna vågade synas och göra sig 

hörda vilket är en socialisationsprocess inför samhället. Han tyckte att det även var viktigt att 

eleverna verkligen får diskutera demokratins innehåll så att de förstår att demokrati handlar 

om att tillsammans skapa någonting de alla kan leva efter. Lisa visade att hon också 

praktiserar uppdraget såsom Orlenius tolkat det. Hon tyckte att det var viktigt att inte vara en 

diktator i klassen och att vara lyhörd mot eleverna och deras önskemål, helt enkelt att vara en 

demokratiskt förebild vilket är en socialisationsprocess på samma vis som Lars och Eva 

arbetade med uppdraget. Dock så var Lisa noga med att eleverna inte får bära sig åt hur som 

helst i klassrummet, som exempel så ska inte bara den som har hög röst höras i diskussioner 

utan alla ska komma till tals. Detta ser jag som kvalifikation ur det perspektiv Orlenius har, då 

denna egenskap är viktigt för att en individ ska kunna leva i ett demokratiskt samhälle.   

Vad som är intressant med mitt resultat och litteraturgenomgången är likheten mellan de 

intervjuer som Wikman gjorde i sin undersökning och mina egna. Det är tydligt att Wikmans 

respondenters tolkning och praxis av det demokratiska uppdraget och värdegrunden är mycket 

likt mina respondenters svar. De strävar alla efter att vara en demokratiskt förebild för sina 

elever, de vill att eleverna ska känna att de kan diskutera i klassrummet. Även om det inte 

använder samma ord eller beskrivningar så tycker jag ändå att det finns stora likheter. De 

lärarna som Broman intervjuat i sin avhandling liknar i sina svar mina respondenters och även 
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Wikmans. Broman intervjuade lärare framhöll vikten av att förmedla och överföra ett 

demokratiskt förhållningssätt framförallt respekt, förståelse och tolerans mot andra människor 

och deras uppfattningar till sina elever. Detta är något som mina respondenter betonade och så 

även Wikmans. 

Jag skrev att en del av uppsatsens syfte var att förklara eventuella likheter eller olikheter 

mellan mitt resultat och den tidigare forskningen. Som mitt resultat visar så är likheterna 

mycket större än olikheterna. Det finns inga nämnvärda olikheter därför kommer jag fokusera 

detta avsnitt till att analysera och diskutera likheterna.  

En enkel väg att ta för att genomföra i sådan analys vore att hänvisa till att alla skolor i 

Sverige har samma styrdokument att följa. Det är dock en förklaring som i sig fungerar men 

jag vill finna en annan djupare förklaring. För att göra det så kommer jag använda mig av 

Deweys verk som jag redan använt i min litteraturgenomgång. Jag nämnde då, men det är värt 

att göra igen att han skriver att: "En demokrati är mer än en styrelseform, den är i första hand 

en form av liv i förening med andra, av gemensam delad erfarenhet."
65

 Detta är intressant 

eftersom detta svar kom fram i mina intervjuer när det handlade om hur de praktiserar det 

demokratiska uppdraget i klassrummet samt från Wikmans och Bromans undersökningar. Det 

visar att alla de intervjuade lärarna har, om inte exakt samma syn som Dewey men deras 

liknar hans. Vidare skriver Dewey att ett demokratiskt samhälle är rörligt och där finns 

överallt en möjlighet till förändring, därför måste samhället se till att dess medlemmar fostras 

till att ta egna initiativ och förmågan att vara anpassningsbara.
66

 Jag vill hävda att 

samhällskunskapslärare är medvetna att ett demokratiskt samhälle präglas av detta. Det 

förklarar varför många av respondenterna betonar vikten av att få sina elever att förstå att ett 

demokratiskt samhälle faktiskt kräver något av sina medborgare. Detta var både Lars och Lisa 

inne på från min undersökning men även Nils och Elisabeth från Wikmans. Dewey skriver 

även att ett demokratiskt samhälle kräver den typ av utbildning som ger samhällsmedborgarna 

ett personligt intresse för sociala relationer och kontroll, samt  uppfattningar och kunskap som 

gör det möjligt att genomföra förändringar i samhället utan att oro uppstår.
67

 Denna typ av 

utbildning tycker jag de flesta av alla intervjuade lärarna försöker ge. Till exempel så ville 

Lars att hans elever ska förstå att i en demokrati så skapar medborgarna saker tillsammans, 
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vilket även Nils sa, Lisa betonade vikten av att eleverna lär sig lyssna och ta till sig andras 

åsikter likt det resonemang som Sofia förde.  

Mod bakgrund av min analys av varför lärarna har liknande tolkning och praxis av det 

demokratiska uppdraget och värdegrunden vill jag göra följande antaganden. Det första 

antagandet är med stöd av mitt resultat, litteraturgenomgång och analys att lärare och 

framförallt samhällskunskapslärare är för det första demokrater i den mening att de tror på 

demokratin som ett sätt att styra ett land men även som livsstil. Det andra antagandet kommer 

ur det första och är att de besitter en mycket god förståelse och kunskap vad ett demokratiskt 

samhälle är och hur det fungerar, därför vet de vad som krävs av dess medborgare vilket de i 

sin tur kan överföra och träna sina elever i. Därför är deras tolkning och praxis av det 

demokratiska uppdraget och värdegrunden likartade.  

Här vill jag koppla ovanstående antaganden till det fenomenologiska avsnittets reslutat. Jag 

skrev då att respondenterna under intervjun verkligen brann för ämnet som diskuterades och 

visade stor entusiasm. Jag kopplade då ihop deras liknande tolkning och syn på utförande av 

det demokratiska uppdraget med att de fann en stor mening med att undervisa i dessa 

områden. Detta fenomenologiska reslutat kan både förklara men även styrka ovanstående 

antaganden. Är de demokrater så är det rimligt att påstå att de vill fortsätta leva i en 

demokrati, därför brinner de och visar en stor mening för det demokratiska uppdraget och 

värdegrunden för att kunna fostra nästa generations demokrater.  

4.7 Sammanfattning av resultatet och analysen 

Mina respondenters tolkning av det demokratiska uppdraget är i sig lika varandra. De vill ge 

sina elever förutsättningar för att leva och agera men även påverka samhället. Alla fyra var 

tydliga med att de själva försöker agera som demokratiska förebilder i klassrummet så att 

eleverna påverkas genom det. De betonade till exempel vikten av att visa eleverna att de 

lyssnar på dem och att ingen röst är värd mer än någon annans. De vill skapa goda 

förutsättningar för diskussion i sina klassrum så att eleverna förstår att en demokrati handlar 

om att göra saker tillsammans. Deras tolkning och syn på hur de använder värdegrunden var 

också i grunden lika fast de uttryckte det på olika sätt, de nämnda alla viktiga demokratiska 

principer och värderingar när de ombeddes definiera värdegrunden. Även huruvida de kan 

påverka elevernas demokratiska förhållningssätt eller ej så hade de liknande svar. De tyckte 

att de kunde det men att det var viktigt att ha yttre faktorer i åtanke då sådana som till 

exempel hemmets miljö har stor inverkan på elevernas demokratiska förhållningssätt. 
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Respondenternas svar var alltså likartade och detta förklarade jag med hjälp av Dewey och 

mitt fenomenologiska resultat att de är för de första demokrater i den mening att de tror på 

demokratin som ett sätt att styra ett land men även en livsstil. Därför har de en god förståelse 

och kunskap vad ett demokratiskt samhälle är och hur det fungerar, därför vet de vad som 

krävs av dess medborgare vilket de i sin tur kan överföra och träna sina elever i. Därför är 

deras tolkning och praxis av det demokratiska uppdraget och värdegrunden likartade. 
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5. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samhällskunskapslärare på gymnasiet tolkar 

det demokratifostrande uppdraget och värdegrunden samt om de anser att värdegrunden är ett 

verktyg för att påverka elevernas demokratiska förhållningssätt och om de tror att det är 

möjligt. Ett underordnat syfte var att göra en analys av mitt resultat med tidigare forskningen 

inom samma område för att förklara eventuella likheter eller olikheter i 

samhällskunskapslärares tolkning och praxis av uppdraget och värdegrunden. Jag använde 

följande frågeställningar till att besvara mitt syfte:  

 Hur tolkar och använder de tillfrågade gymnasielärarna det demokratifostrande 

uppdraget som de har i sin undervisning? 

 Hur tolkar och använder de värdegrunden? 

 Anser gymnasielärarna att de med värdegrunden som verktyg kan påverka elevernas 

demokratisyn och fostra dem till ansvarskännande individer och medborgare? 

De lärare som jag intervjuat tolkar uppdraget och värdegrunden på ett liknande vis. De tolkar 

det demokratiska uppdraget som så att det är deras uppgift att förbereda eleverna inför ett liv i 

ett demokratiskt samhälle. Detta gör de genom att i undervisningen betona och förmedla 

demokratiska värderingar såsom allas lika värde, förmågan att släppa fram och lyssna på 

andras åsikter, skapa en god miljö i klassrummet för diskussion samt att vara demokratiska 

förebilder för att visa att eleverna faktiskt kan påverka genom att göra sin röst hörd. 

Tolkningen av värdegrunden var lite mer spridd men de landande ändå inom det området som 

jag tolkat värdegrunden i min litteraturgenomgång nämligen att värdegrunden bygger på ovan 

nämnda demokratiska principer. Respondenternas svar var kring värdegrunden var överlag 

kortare än vad de var när vi pratade om det demokratiska uppdraget. Detta faktum vill jag 

koppla till min analys. På grund av att de är demokrater och att värdegrunden bygger på 

demokratiska principer så har de svårt att definiera värdegrunden eftersom de i stor 

utsträckning tar dess principer som givna. För dem så behövs inget begrepp (värdegrunden) 

för hur de ska behandla och förhålla sig till andra människor, eftersom det faller sig naturligt 

att dessa principer följer med dem i deras undervisning, vilket jag tycker att intervjuerna och 

den tidigare forskningen visar. Samt att de trodde sig kunna påverka eleverna till ett mer 

demokratiskt förhållningssätt om än i olika grad, de betonade att det finns yttre faktorer som 

påverkar detta hos eleverna inte minst deras hemmiljö.  
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Ett underordnat syfte i min undersökning var att ge en förklaring till eventuella likheter och 

skillnader i lärarnas tolkning och praxis av det demokratiska uppdraget. Mitt resultat 

tillsammans med litteraturgenomgången visade att de lärarna i stort sett tolkade uppdraget på 

liknande vis. Detta förklarade jag med en analys utifrån Dewey att de är dels demokrater och 

att de har en god förståelse och kunskap av ett demokratiskt samhälle och vad som krävs av 

dess medborgare. Detta kan de förmedla och förbereda sina elever på vilket är en förklaring 

till att de tolkat uppdraget på liknande vis som ligger utanför det faktum att de följer samma 

styrdokument.  

Jag hade faktiskt förväntat mig olika tolkningar och uppfattning av utförande av det 

demokratiska uppdraget och värdegrunden då jag skrev om det i min problemformulering. 

Därför var det intressant att försöka förklara det med min analys utifrån Dewey för att ge en 

annan förklaring till det förutom styrdokumenten. De antaganden jag gjorde från min analys 

med hjälp av Dewey är rimlig därför att det dels finns stöd för dem i Dewey men framförallt 

att de mer rimliga än att de är orimliga. Det är med andra ord större chans att en 

samhällslärare är en demokrat än att den inte är det. Sen är mina antaganden inte generella 

men det var aldrig min mening heller. 

Min valda metod tyckte jag fungerade bra, den gav bra reslutat mot mitt syfte och 

frågeställningar. Möjligheten att ställa följdfrågor under intervjuerna var ovärderligt då jag 

verkligen kom åt djupet i deras svar samtidigt som jag kunde ha en fenomenologisk vinkel. 

Utan detta hade det varit svårt att avgöra om det verkligen var de intervjuades personliga 

åsikter eller om de bara svarade såsom de antog att jag förväntade mig, vilket hade vart en 

större möjlighet om det varit någon annan metod till exempel enkäter. Visst har de möjlighet 

att göra detta i intervjuerna också, vilket jag nämnde i min reliabilitet och validitetsdiskussion. 

De hade dock få anledningar att ljuga, jag var klar med att de skulle vara helt anonyma samt 

att jag hade den fördelen att jag redan innan hade en relation med dem, samt att jag får utgå 

ifrån att de svarade uppriktigt eftersom intervjun var den metod jag valde. Då finns det inte 

mycket utrymme att diskutera om deras svar stämmer med vad de gör i klassrummet eller om 

de svarar det de tror jag vill höra. 

Min undersökning är för liten för att kunna dra några generella slutsatser om 

samhällskunskapslärares tolkning och deras uppfattning av hur de använder det demokratiska 

uppdraget och värdegrunden i klassrummet, men det ger dels en bild utav det samt en djupare 

förklaring till varför de tycks tolka det på samma vis. Därför vore det intressant om 
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kommande forskning kring detta ämne var bredare. Att det med andra ord var många fler 

respondenter och även att metoden kompletterades med enkäter likt den Bromans 

undersökning. En annan metod som vore fruktbar i kombination med intervjuer och enkäter 

vore att göra observationer av lärarnas agerande i klassrummet. Det skulle eliminera 

problemet med att lärarna svarar på det sätt de tror är rätt, alltså vad jag som intervjuare vill 

höra.  Det vore intressant att sådan forskning gjordes så att det gick att dra generella slutsatser 

kring hur samhällskunskapslärare på gymnasiet tolkar och praktiserar uppdraget och 

värdegrunden. Samt att få till en ännu djupare analys än vad jag gjort, det vore mycket 

värdefullt för den pedagogiska verksamheten på skolorna.  

En sista slutsats jag dragit utifrån min undersökning som jag vill lyfta fram speglas i min 

valda titel. Det går inte och man får inte underskatta vikten av att en samhällskunskapslärare 

på gymnasiet är demokrat. Han/hon ska alltså tro på demokratin både som ett styrelseskick 

och ett sätt att leva. Det blir då lättare för dem att fostra näste generation av demokrater vilket 

är av vikt för att demokratin ska fortleva. Visst ligger inte hela ansvaret på 

samhällskunskapsläraren då de yttre faktorer som jag tagit upp i undersökning spelar stor roll 

men jag vill ändå hävda att lärare och framförallt samhällskunskapslärare har de facto en stor 

roll. Därför är de mycket viktigt att de är demokrater.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

– Hur tolkar du det demokratiska uppdraget som skolan och du har? 

– Hur använder du det demokratiska uppdraget i din undervisning? 

– Har du det demokratiska uppdraget och/eller värdegrunden i åtanke när du planerar? 

– Hur tolkar du värdegrunden? 

– Hur använder du värdegrunden i din undervisning? 

– Anser du att med värdegrunden som verktyg kan påverka elevernas demokratisyn och fostra 

dem till ansvarskännande individer och medborgare? 

 

 

 

 


