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Abstract 
This study deals with the democracy mission of school, in which democratic 

working methods are a central part. The aim is to contribute with 

knowledge about how teachers as professional actors construct meaning of 

and shape to the democracy mission of school. Six teachers working in 

grades 4-6, have been interviewed on two occasions each, and one social 

science lesson by each teacher has been observed. 

The study is based on a social constructionist basis. The teachers are 

regarded as actors in the construction of the democratic mission of school. 

The results show different democracy theoretical influences operating in the 

teachers' constructions, and that the didactic dimensions are complex. The 

teachers value the democracy mission as important and always present in 

their everyday practice, but at the same time, it appears to be invisible and 

implicit. The results can be read as a story that begins in a perceived 

problem where teachers talk about the democracy mission as diffuse, in 

competition with other obligations, and associated with different dilemmas. 

However, when the teachers continue their stories, they start to fill the 

democracy mission with legitimacy, meaning and content. Examples of 

possible meanings that emerge are to promote respectful interaction 

between all persons in school, to offer students influence and choices, to 

encourage students to develop a willingness to participate in and influence 

the society and an everyday school practice permeated with democratic 

values. 

When the teachers describe the meanings of democratic working methods 

they talk about establishing formal student participation, non-formalized 

student participation, methods of work which involve cooperation between 

the students and the learning processes in which the students gradually 

develop the ability to exercise influence on their learning. 

The teachers regard the democratic mission as a matter of concern for all 

school subjects, but the social sciences are given a particular position in 

relation to both working methods and content. 

 

Keywords: Grades 4-6, democracy mission, democratic working methods, 

social sciences, teacher 
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Förord 

Under fyra års tid har jag bedrivit forskarstudier på halvfart samtidigt som 

jag tillbringat den andra delen som lärare i grundskolan. Det har varit en på 

flera sätt berikande men också utmanande kombination. Som doktorand 

har jag fått ta del av intressanta forskarutbildningskurser, spännande 

internat och givande konferenser. Jag har fått lyssna på och träffa många 

både roliga och kloka människor.  

Forskarstudierna har bedrivits inom ramen för ett samarbete mellan 

Karlstads universitet och Högskolan Dalarna. Studierna har finansierats av 

PUD (Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna). Tack för det! Vid Karlstads 

universitet vill jag tacka alla de personer som haft anknytning till den 

forskarutbildning som jag fått ta del av. Vi doktorander har mötts av 

kunniga lärare och en klippa till fakultetsadministratör. Tack också 

publiceringsstöd och tryckeri för hjälpsamt bemötande under den intensiva 

slutspurten. 

Vid Högskolan Dalarna har jag haft glädjen att tillhöra forskarskolan 

Skolnära som Monika Vinterek varit föreståndare för. Ett stort tack till dig 

Monika för ditt fantastiska engagemang och allt som du ordnat för oss. Vid 

Högskolan Dalarna har jag också fått ta del av många berikande möten och 

sammanhang, ett av dem är den kollegiala SO-didaktiska mötesplatsen med 

Maria Olson som gruppledare. Tack för alla engagerade och intressanta 

diskussioner. 

Tillsammans med mina doktorandkollegor i forskarskolan Skolnära blev det 

åtskilliga bilfärder till Karlstad. Och att det medhavda kaffet smakar bäst 

där vägarna möts vid svamparna, det tror jag vi alla är överens om. Så tack 

skolnäravänner Erica Aho, Steven Hunter Lindqvist, Maria Karp, Maria 

Larsson, Göran Morén och Karen Stormats för sällskapet på denna 

doktorandresa mot licentiatexamen. Tillsamman med er har jag kunnat 

dela tvivel, insikter och glädjeämnen och med flertalet av er har jag också 

delat arbetsrum. Tack till Maria L för hjälp med engelskan och tack Karen 

för din granskande blick på referenslistan. 

Det som varit helt avgörande för denna uppsats tillblivelse är det stora 

engagemang och generösa bjudande på kunskap som mina handledare 

bidragit med. Jag har haft förmånen att ha två fantastiska handledare som 

följt med från start till mål. Tack huvudhandledare Sara Irisdotter 

Aldenmyr för ditt sätt att vara handledare som räckt långt utanför vad jag 

kunnat förvänta mig. Din mejlbox har alltid varit öppen för mina mejl och 

ofta har dina skärpta svar studsat tillbaka snabbare än jag trott varit 

möjligt. Tack för din kritiska men alltid konstruktiva blick på all text jag 
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producerat. Du lärde mig att våga visa mina famlande försök. Tack 

biträdande handledare Getahun Yacob Abraham för din lugna klokskap, 

dina kritiska eftertänksamma frågor och din ständiga vänlighet. Jag har 

alltid gått från våra handledningstillfällen med förnyad energi. 

Några andra personer som också haft betydelse för uppsatsen är de som läst 

den vid olika seminarier. Tack Eva Hultin (första seminariet), Johan 

Liljestrand (50%-seminariet) och Kerstin von Brömssen (90%-seminariet). 

Ni bidrog alla med värdefulla synpunkter som jag tagit med mig. 

Det finns dessutom ett antal grundskollärare spridda på olika platser i 

landet som ska ha ett jättetack för att de mitt i sin redan hektiska 

yrkesvardag släppte in mig i sina klassrum och också lät sig intervjuas. Ett 

fång med rosor vill jag sända till er! 

Sedan vill jag också skicka ett stort tack till nya och gamla arbetskamrater 

och chefer för stöd, förståelse och visat intresse. Ingen nämnd och ingen 

glömd. 

Stina Persson, dig vill jag tacka för att du trollade fram tid och hjälpte mig 

med korrekturläsning. Det var ovärderligt! 

Så till de allra närmaste, Jonatan, Emanuel, Olof, Hilda, Nils, lilla 

barnbarnet Vide och svärdöttrar, mitt i slutspurten av uppsatsen blev det jul 

och vi samlades alla här hemma. Jag är så glad för det! Tack för att ni finns i 

mitt liv. Micke tack för all uppmuntran och ovärderlig hjälp med stort och 

smått under uppsatsens tillblivelse. Tack också för att du för drygt för fyra 

år sedan tog din cykel på lunchen och stressade uppför backarna och såg till 

att lämna in min ansökan till doktorandtjänsten i tid. Utan dig ingen 

uppsats! Och Nils, den sista meningen jag skriver är till dig. Nu ska vi ut i 

skogen på nya äventyr! 

Falun, januari 2018 

Anna Henriksson Persson 
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1 Inledning och bakgrund 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund”, så inleds grundskolans 

läroplan (Skolverket, 2011, s. 7). I skollagen slås vidare fast att: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta 

och utveckla kunskap och värden. […] Utbildningen ska också förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. (Skollagen, SFS 2010:800, § 4) 

Skolans demokratiuppdrag finns beskrivet i läroplanens första kapitel 

Skolans värdegrund och uppdrag. Där tydliggörs en samhällelig 

ambition om en undervisning som dels förmedlar kunskap om 

demokratiska värderingar, dels bedrivs i demokratiska arbetsformer. 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. (Skolverket, 2011, s. 8) 

Det är lärarens uppgift att utifrån sin professionalitet förhålla sig till, 

göra mening av och gestalta demokratiuppdraget i enlighet med 

skollagen och styrdokumentens formuleringar (Sannerstedt, 2001). 

Skolan har sedan tiden efter andra världskriget haft ett dubbelt 

uppdrag (SOU 1948:27) som innefattar både fostran och 

kunskapsförmedling. När det kommer till demokratiområdet 

innefattar detta dels det övergripande demokratiuppdraget som har 

en fostrande, etisk och ideologisk ambition som greppar över hela 

skolverksamheten, dels demokrati som kunskapsstoff som handlar 

om att via undervisning om demokrati och demokratiska principer 

förbereda eleverna för deras deltagande i samhället. Den senare 

varianten återfinns idag främst i kursplanerna (Skolverket, 2011) för 

ett antal olika skolämnen, däribland SO-ämnena (samhällskunskap, 

historia, geografi och religionskunskap). Kunskap om demokrati och 

närliggande begrepp finns således med som en del av SO-ämnenas 

syftesbeskrivningar och centrala innehåll medan det mer 

övergripande demokratiuppdraget, som omfattar alla skolämnen, 

formuleras i läroplanens inledande kapitel. 

Skolvardag är en komplex praktik och det kan därför ibland vara 

otydligt vilka syften som ligger bakom olika undervisnings-
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arrangemang och arbetsformer. Styrdokumentens formuleringar om 

skolans demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer kan tolkas 

och gestaltas på olika sätt utifrån olika demokratisyner (se kapitel 3) 

och sätt att förstå skolans demokratiuppdrag (Jonsson & Roth, 2003). 

I denna studie lyfter jag fram lärarnas erfarenhet och professionella 

överväganden så som de gestaltas i deras tal om skolans demokrati 

och i deras SO-undervisningspraktik, utifrån perspektivet att lärare är 

aktörer som är medskapare av skolans demokratiska uppdrag. 

Studien handlar således om hur några lärare förhåller sig till skolans 

demokratiuppdrag, så som de själva uppfattar det, inom ramen för 

SO-undervisningens och skolvardagens situationsbundna villkor. 

Skolans demokratiuppdrag i historisk belysning 

För att förstå varför demokratibegreppet blivit så centralt i en svensk 

utbildningskontext och för att sätta in skolans demokratiuppdrag i ett 

sammanhang behöver vi blicka bakåt. Idén om att skola och 

utbildning har ett särskilt ansvar för demokratisk fostran har 

diskuterats länge och tanken om skolans medborgarfostrande uppgift 

går tillbaka till tiden för när den allmänna rösträtten infördes 

(Hartman, 2012). I svensk utbildningshistoria från den tidigare 

hälften av 1900-talet finns flera förgrundsgestalter som inspirerats av 

John Deweys tankar om utbildning och demokrati, till exempel Ellen 

Key och Fridtjuv Berg (Hartman, Roth & Rönnström, 2003). Hartman 

och Lundgren (1980) beskriver ett samband mellan svenska 

pedagogiska reformsträvanden och Deweys pedagogiska arbeten och i 

samband med grundskolereformens tillblivelse under 1940- och 

1950-tal tilldelades Deweys teorier om demokrati och progressivism 

en central position. Dewey skrev, under tidigt 1900-tal, om skolans 

betydelse för samhällsutvecklingen och några av hans texter kom att 

översättas till svenska (Hartman, Roth & Rönnström, 2003). Dewey 

lyfter fram demokrati som ett uppdrag för utbildning med 

utgångspunkt i en helhetssyn på människan. I Demokrati och 

utbildning från 1916 beskriver Dewey hur sambandet mellan 

utbildning och demokrati kan förstås och motiveras utifrån dels ett 

ytligt, dels ett mer djupt förhållningssätt beroende på tolkning av 

demokratibegreppet. Utifrån ett ytligt förhållningssätt träder 

demokrati främst fram som ett styrelseskick, med allmän rösträtt med 

mera och till detta behövs väljare som är utbildade. Det frivilliga 
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engagemang och intresse, som är en förutsättning för medborgerligt 

deltagande i det demokratiska samhället, skapas genom utbildning. 

Den djupare förklaringen bygger på tanken att demokrati är mer än 

en styrelseform och kan beskrivas som ett sätt att leva eller vara 

tillsammans med andra. Utifrån Deweys betraktelsesätt är demokrati 

”en form av liv i förening med andra, av gemensam, delad erfarenhet” 

(Dewey, 1916/1999, s. 127). 

Efter andra världskrigets slut följde i Sverige en debatt om politisk 

propaganda vilket resulterade i att vikten av skolning i kritiskt 

tänkande kom att framhävas som en central uppgift i ett demokratiskt 

samhälle. Diskussionen om en skola för alla var påverkad av denna 

debatt (Richardsson, 2006; Hartman, 2012). År 1946 tillsattes en ny 

skolkommission där demokratiuppdraget lyftes fram som centralt och 

något som skulle genomsyra såväl skolans inre arbete som yttre 

utformning. Kommissionen kom bland annat fram till att alla 

skolformer skulle slås ihop till en gemensam skola för alla (Hartman, 

2012). Det skulle dock dröja fram till år 1962 innan det beslutades om 

den nya grundskolan. Den 9-åriga grundskolan (enhetsskolan) 

innebar ett slut för parallellskolesystemet (folkskola, realskola och 

flickskola) och betoningen av skolans uppgift att fostra kom att 

stärkas ytterligare (Richardsson, 2006). 

Under 1960- och 1970-talen fortsatte arbetet med att skapa ”en skola 

för alla”, och för en skola i förändring, vilket bland annat kom till 

uttryck i läroplanen Lgr69. Skolan skulle inte bara följa med i 

samhällsförändringar utan också i vissa delar leda dem. Progressiva 

idéer och alternativa pedagogiska rörelser påverkade utvecklingen. 

Bland annat minskade stoffcentreringen och istället växte ett mer 

elevcentrerat förhållningssätt fram. Diskussionerna kring skolans 

grundläggande värden hade tydlig bäring på skolans demokratiska 

uppdrag och tydliga värdegrundsskrivningar finns exempelvis i Lgr80 

om internationell solidaritet och rättvisa (Hartman, 2012). 

Under 1980-talet kom resultatet av efterkrigstidens skolreformer att 

studeras, utvärderas och debatteras, vilket så småningom ledde fram 

till de avgörande politiska vägval som i förlängningen, tillsammans 

med andra tongivande samhällsförändringar, resulterade i stora 

omstruktureringar av svenskt skolväsende under 1990-talet, med 
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bland annat upplösning av centrala organ, kommunalisering, och 

friskoleetableringar (Hartman, 2012). 

Under 1990-talet genomfördes genomgripande förändringar av 

skolsystemet med ambitionen att höja resultaten och förbättra 

kvalitén. Reformerna i skolan hängde samman med samhälleliga 

förändringar av ideologisk karaktär och handlade till stor del om 

decentralisering och ökad valfrihet (Skolverket, 2009). Under den 

första hälften av 1990-talet fattade den dåvarande svenska regeringen 

ett antal beslut som innebar att statens inflytande över skolan 

minskade, att betydelsen av konkurrens mellan skolor ökade och att 

utrymmet för föräldrars möjlighet att välja skola för sina barn stärktes 

(Lundahl, 2002). Decentralisering, segregering, differentiering och 

individualisering är samhällsfenomen som starkt påverkat svensk 

grundskola från 1990-talet och fram till tidigt 2000-tal. Den svenska 

skolan gick från en stark centralisering till ett av västvärldens mest 

avreglerade skolsystem. Skolan fick ett förändrat huvudmannaskap 

från stat till kommun och förändrade styrdokument med ökat 

utrymme för (lärares) tolkningar med syfte att öka professionellt 

ansvarstagande (Skolverket, 2009). 

Skolverket identifierade i en studie år 2009 stora variationer mellan 

skolor under 2000-talets första decennium gällande gestaltande och 

hantering av skolans demokratiuppdrag. Under denna period 

diskuterades bristande likvärdighet mellan skolor i både 

forskningssammanhang och samhällsdebatt. Decentralisering och 

valfrihetsreformer hade öppnat upp för större variationer mellan 

skolor och större tolkningsutrymme gällande demokratiuppdraget 

(Skolverket, 2009). 

En nyligen publicerad internationell studie (ICCS 2016) kring årskurs 

8 elevers kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, 

demokrati- och samhällsfrågor som genomfördes 2016, visar att 

svenska elever har goda kunskaper i demokratifrågor. Även i de 

värdegrundsmässiga delarna ligger svenska elever högt. Det finns till 

exempel ett stort stöd för uppfattningen att alla grupper i samhället 

ska ha lika rättigheter och för att män och kvinnor ska ha samma 

möjligheter (Skolverket, 2017b). 
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Demokratiuppdraget i policy- och styrdokument 

Följande avsnitt handlar om hur skolans demokratiuppdrag och 

demokratiska arbetsformer beskrivs i några policytexter och 

styrdokument. 

I läroplanerna Lpo94 (Skolverket, 1994) och Lgr11 (Skolverket, 2017a) 

är demokratiuppdraget formulerat så att det förväntas genomsyra och 

prägla skolverksamheten i sin helhet. Före 1990-talet (Lgr80) hade 

läroplanen ett mer explicit framskrivet demokratiuppdrag tydligare 

knutet till ett specifikt innehåll (Skolverket, 2009). I en rapport från 

Skolinspektionen år 2012 definieras skolans demokratiska uppdrag 

enligt följande: 

Skolans demokratiska uppdrag syftar till att främja elevernas 

medborgerliga kompetens genom att arbeta för att eleverna ska dela de 

grundläggande värderingar som värdegrunden fastslår, utveckla kunskap 

om samhälle och politik samt besitta vissa medborgerliga förmågor som 

krävs för att verka i ett demokratiskt samhälle. En del av detta är att 

skolarbetet faktiskt sker i demokratiska former, så att eleverna tränas i ett 

demokratiskt förhållningssätt, där uppmärksamhet fästs på alla individers 

demokratiska rättigheter så väl som skyldigheter i form av inflytande, 

delaktighet och ansvarstagande. (Skolinspektionen, 2012, s. 56) 

I citatet ovan skönjs det dubbla demokratiuppdraget då eleverna dels 

ska utveckla demokratikunskap och medborgerliga förmågor, dels 

delta i skolarbete som bedrivs i demokratiska former. Några centrala 

aspekter av skolans demokratiuppdrag som lyfts fram är värdegrund, 

inflytande, delaktighet och ansvarstagande. Med begreppet 

värdegrund avses i skolans styrdokument: 

[…] människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor samt 

solidaritet med svaga och utsatta. (Skolverket, 2017a, s. 7) 

Olika förståelse av demokratiuppdraget ger variationer i skolors 

demokratiarbete. Skolinspektionen efterlyser en helhetssyn och 

gemensam hållning kring demokratiuppdraget, samtidigt som de 

varnar för vad de kallar en falsk konsensus, det vill säga ett 

gemensamt förhållningssätt som saknar ett kritiskt perspektiv 

(Skolinspektionen, 2012). 

Skolinspektionen konstaterar i en rapport från år 2012 att det råder 

ett klart samband mellan en resursstark hemmiljö och god 
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medborgarkompetens. De enskilda lärarnas roll betonas starkt 

samtidigt som behovet av en gemensam ram lyfts fram utifrån ett 

likvärdighetsperspektiv. I rapporten beskrivs också två olika 

övergripande förhållningssätt till demokratiuppdraget. Det ena är 

demokratiuppdraget som ”latent och oreflekterat” (Skolinspektionen, 

2012, s. 19). Här finns i viss grad medborgarfostrande inslag 

integrerat i ämnesundervisningen. Detta stöds av en skolkultur med 

icke-hierarkiska relationer mellan lärare och elever. Det sker dock 

oreflekterat och utifrån olika tolkningar av demokratiuppdragets 

centrala begrepp. Det andra är ”demokrati- och värdegrunds-

uppdraget som medveten men åtskild satsning” (Skolinspektionen, 

2012, s. 19), vilket innebär att när demokratiuppdraget lyfts mer 

medvetet och reflekterat tenderar det att genomföras åtskilt från 

vardagsundervisningen i form av temadagar, projekt, studiebesök 

eller speciellt inriktade lektioner. I Skolverkets rapport Delaktighet 

för lärande (2015) beskrivs ett behov av mer forskning kring hur 

elever blir delaktiga i och får inflytande över den undervisning som 

erbjuds. 

När skolans styrdokument tar upp skolelevers rätt till inflytande 

identifieras, enligt Hägglund, Quennerstedt och Thelander (2013), tre 

olika motiv. Det första handlar om att fostra framtidens medborgare, 

det andra om främjande av utbildningsmiljön och det tredje om 

inflytande som en fråga om rättigheter. Att fostra framtidens 

medborgare är nära sammanlänkat med fostran för demokrati och 

här finns motivet framförallt i elevens framtida position som vuxen. 

När det gäller att främja utbildningsmiljön handlar det om 

antagandet att inflytande öppnar upp för ökat lärande samt att det 

kan ha andra positiva effekter som ökad känsla av meningsfullhet, 

minskad stress och ökad trivsel. När det gäller inflytande som 

rättighet är det däremot inte för att uppnå något specifikt yttre 

ändamål utan för att elever i sin egenskap av redan varande 

medborgare har rätt att delta och att få möjlighet att utöva inflytande 

här och nu (Hägglund, Quennerstedt & Thelander, 2013). När 

forskning om mänskliga rättigheter knyts till barns inflytande i skola 

och utbildning som rättighet ligger det, utifrån min läsning, nära 

demokratitemat. Quennerstedt (2015) skriver om mänskliga 

rättigheter som värdefundament, kunskapsobjekt och inflytande. 

Hennes läroplansanalys visar bland annat att inflytandegraden är 
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högst i gymnasieskolans läroplaner och lägst i skolans tidigaste 

årskurser. Inflytande är således något som enligt styrdokumenten ska 

öka i takt med stigande ålder. 

Skolans styrning  

Att skolans styrning innehåller flera organisatoriska nivåer (statlig 

nivå, kommunal nivå och skolnivå) bidrar i hög grad till 

demokratiuppdragets komplexitet. För dem som arbetar i skol-

vardagen direkt med undervisningen kan de olika nivåerna ibland 

skicka motstridiga signaler. Det handlar således om statliga politiska 

beslut och kommunala politiska beslut vars intentioner ska 

förverkligas i styrningen av den lokala skolenheten och i skolvardagen 

(Berg, 1999). Lärare behöver i utövandet av sina uppdrag beakta 

relationer mellan kollegor, elever och ett flertal aktörer inom 

utbildningsområdet, både textmässiga (skollag, läroplan med mera) 

och institutionella, till exempel Skolverket, kommunala politiker och 

tjänstemän och rektorer (Boström & Lidholt, 2006). Det finns en 

svårighet för centrala beslutsfattare att känna till och förstå alla de 

aspekter och stadier som en plan eller ett beslut berörs av eller 

passerar genom och som kan påverka resultatet eller utfallet 

(Lindensjö & Lundgren, 2014). 

Det är förvaltningar och tjänstemän som har att implementera de 

politiska besluten och lärarna som ska förverkliga styrdokumentens 

intentioner i den vardagliga verksamheten. Målstyrningen innebär att 

tillämparen har ett stort tolkningsutrymme. Många gånger kan de 

politiskt beslutade målen vara både vaga och motsägelsefulla. Den 

som ska implementera parlamentariskt fattade beslut måste förstå 

besluten samt kunna och vilja genomföra dem (Sannerstedt, 2001). 

För att beskriva de nivåer och aktörer som samverkar i styrningen av 

och i skolan använder Lindensjö och Lundgren (2014) begreppen 

formuleringsarenan, transformerings- och medieringsarenan samt 

realiseringsarenan. Formuleringsarenan utgörs av flera aktörer så 

som intressegrupper, politiska beslutsfattare och Skolverket. 

Transformerings- och medieringsarenan syftar på det som sker på 

vägen från formuleringsarenan till realiseringsarenan då reformer, 

propositioner, utredningar och politiska beslut transformeras 

medialt. Realiseringsarenan utgörs av olika processer, dels den 

tolkning som sker när tjänstemän utifrån de politiska besluten 
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formulerar olika riktlinjer, dels det slutliga genomförandet som utförs 

av ”street level bureaucrats”, i detta sammanhang lärarna. 

Lindensjö och Lundgren (2014) beskriver hur det blivit allt svårare för 

formuleringsarenan att fatta beslut och hur dessa beslut blivit alltmer 

abstrakta i syfte att åstadkomma ett brett tolkningsutrymme. Det 

breda tolkningsutrymmet har sedan bidragit till att formuleringarna i 

texterna har kunnat få stöd från olika grupper och intressesfärer. 

Lindensjö och Lundgren (2014) beskriver också ett ökat avstånd 

mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan, det vill säga 

mellan beslut om övergripande mål och innehåll för utbildningen 

respektive nivån för förverkligandet av de övergripande målen.  

I denna studie har jag ambitionen att bidra med fördjupad kunskap 

om hur lärarna som professionella aktörer är medkonstruktörer av 

skolans demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer. 

Komplexiteten som råder runt styrningen av skolan utgör en viktig 

bakgrundsförståelse för detta konstruerande. 

SO-ämnena och demokrati som dubbelt uppdrag 

Jag väljer att betrakta skolans demokratiuppdrag som ett i viss mån 

dubbelt uppdrag. Dels det övergripande demokratiuppdraget som har 

en fostrande, etisk och ideologisk ambition som greppar över alla 

skolämnen och hela skolverksamheten, dels demokrati som 

kunskapsstoff i till exempel SO-ämnena (det vill säga samhälls-

kunskap, geografi, historia och religionskunskap). Inom SO-ämnena 

framträder det dubbla uppdraget på ett sätt som kan vara värt att 

särskilt beakta. Även om demokratiuppdraget omfattar hela skolans 

verksamhet vill jag argumentera för att det finns ett särskilt band 

mellan demokratiuppdraget och skolans SO-ämnen, dels historiskt i 

kraft av att vara ett kunskapsområde med särskilt ansvar för 

medborgarfostran, dels utifrån ämnenas centrala innehåll (Bronäs, 

2003). Därför blir SO-ämnena, utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, intressant som arena för gestaltande av 

demokratiuppdraget i skolan. I detta textstycke riktar jag fokus mot 

demokratiuppdragets ämnesrelaterade innebörd gällande skolans 

SO-ämnen. 

Valet att uppmärksamma de fyra SO-ämnena i denna studie har också 

sin grund i att dessa ämnen delar vissa övergripande syften som, 
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utifrån min förståelse, kan hänga samman med demokratiska 

förmågor och förhållningssätt. Sådana övergripande syften handlar 

till exempel om kunskap om samhällsliv och människors 

levnadsvillkor. (Irisdotter Aldenmyr & Henriksson Persson, 2017). På 

Skolverkets hemsida (2016) skrivs medborgerliga kunskaper, 

individens roll i samhället och ämnenas föränderlighet i takt med 

samhällsutveckling fram som exempel på gemensamma drag delade 

av alla SO-ämnen. 

SO-ämnena är ett sätt att socialisera in eleverna i samhället och syftet har 

länge varit att fostra demokratiska medborgare. (Skolverket 2016) 

SO-ämnenas ansats bär i sig på en demokratisk ambition där 

förståelse för sammanhang är centralt. Berg och Irisdotter Aldenmyr 

(2016) belyser möjligheter till att samhällsorienterande undervisning 

inte enbart bidrar med faktakunskaper utan också till elevers förmåga 

att se sammanhang och skapa förståelse för samhället. Uppgiften att 

arbeta med demokratiska arbetsformer blir särskilt intressant utifrån 

en sådan förståelse av SO-ämnena som bärare av en ambition att 

skapa mening och sammanhang. 

Hösten 2000 tog Skolverket fram en strategi för sitt arbete med att 

hjälpa, stimulera, bedöma och värdera förskolor och skolor i deras 

arbete med värdegrunden. I samband med denna strategi gjordes ett 

ställningstagande för att förskolor och skolor har i uppdrag att 

utveckla demokratisk kompetens hos barn och unga (Englund, 2000). 

Demokratisk kompetens definierades då som förmåga att kunna: 

reflektera kring, känslomässigt bearbeta, förhålla sig till och agera 

utifrån de grundläggande demokratiska värderingarna (värde-

grunden), ta ställning till olika frågor, delta i samtal och förstå egna 

och andras ställningstaganden samt påverka i demokratiska 

beslutsprocesser (Englund, 2000). I denna utredning läser jag in 

parallella spår i definitionen av demokratisk kompetens där 

kunskapsinnehåll utgör det ena och fostran till vissa värden det 

andra. 

I den nationella utvärderingen av grundskolans samhällsorienterande 

ämnen år 2003 (NU03) prövades bland annat årskurs 9 elevers 

demokratiska kompetens, deras kunskaper om och attityder till 

demokrati (Oscarsson, 2005). I rapporten hävdas att samhälls-
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orienterande ämnen haft och har ett särskilt ansvar för skolans 

demokratiuppdrag och för elevernas medborgerliga kompetenser. 

De samhällsorienterande ämnenas viktigaste uppgift är att fördjupa och 

implementera grundläggande medborgerliga kompetenser. Ämnet 

samhällskunskap har haft, och har, ett särskilt ansvar för att stärka 

skolans demokratiuppdrag. Frågan är emellertid vad som innefattas i 

detta uppdrag och vad som avses med demokrati. (Oscarsson, 2005, s. 11) 

I kursplanen för ämnet samhällskunskap står det att eleverna genom 

undervisningen ska: 

[…] ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt 

granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. […] Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga 

erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina 

ställningstaganden i mötet med andra uppfattningar. Därigenom ska 

eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte 

om samhällsfrågor. (Skolverket, 2017a, s. 218) 

Under rubriken ”Centralt innehåll” i kursplanerna behandlas vilket 

faktainnehåll som undervisningen ska ta fasta på i de olika 

skolämnena. I samhällskunskapsämnet för årkurs 4-6 finns formu-

leringar som direkt rör kunskap om demokrati och demokratiska 

beslutsprocesser. Ett exempel på sådant innehåll står att läsa under 

rubriken Beslutsfattande och politiska idéer: 

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala 

beslutsfattandet, till exempel elevråd och föreningar. Hur individer och 

grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val 

eller skapa opinion i sociala medier. (Skolverket, 2017a, s. 221) 

Ovanstående citat kan förstås som ett kunskapsstoff som bidrar till 

förmågan att kunna påverka i demokratiska beslutprocesser. 

På liknande sätt som för samhällskunskapsämnet, finns demokrati-

relaterade formuleringar i de andra tre SO-ämnenas syftes-

beskrivningar och centrala innehåll. Det gäller både demokrati som 

mål för fostran och som kunskapsstoff. I kursplanen för geografi-

ämnet betonas till exempel individens ansvar för jordens framtid och i 

ämnets centrala innehåll ingår kunskap om hur val och prioriteringar 

i vardagen kan påverka och bidra till hållbar utveckling. I 

geografiämnets syftesbeskrivning behandlas globala rättvisefrågor 

och idén om ett gemensamt ansvar för alla människors levnadsmiljö 
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blir synlig (Grahn, 2011). Citaten nedan utgör exempel på innehåll 

som relaterar till elevers utvecklande av förmåga att ta ställning och 

påverka (i detta exempel jordens framtid). 

Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar 

utveckling blir möjlig. […] Undervisningen ska också medverka till att 

eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning 

mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla. (Skolverket, 2017a, s. 190) 

I geografiämnets centrala innehåll betonas demokratirelaterad 

kunskap om globala rättvisefrågor och om arbete för att förbättra 

människors levnadsvillkor. 

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till 

utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande 

orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att 

förbättra människors levnadsvillkor. (Skolverket, 2017a, s. 193) 

I kursplanen för ämnet historia finns både värderelaterade 

formuleringar, som nedanstående exempel från syftesbeskrivningen 

visar, och demokratirelaterat faktainnehåll. Undervisningen ska: 

[…] bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och 

skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska 

eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadsätt. 

(Skolverket, 2017a, s. 199) 

I historieämnets centrala innehåll ingår ett historiskt perspektiv på 

framväxten av den svenska statens organisation, parlamentarism, 

partiväsende, nya lagar i Sverige och demokratiska beslutsprocesser. 

”Den svenska statens framväxt och organisation. […] Framväxten av 

parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige” (Skolverket, 

2017a, s. 201-202). 

Inom religionskunskapsämnet lyfts elevernas förmåga att ta ansvar 

fram och i ämnets syftesbeskrivning står det till exempel att 

undervisningen ska bidra till att: 

[…] eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarfullt i förhållande till 

sig själva och sin omgivning. (Skolverket, 2017a, s. 209) 

I kursplanens inledningstext lyfts också förmågan till ömsesidig 

förståelse fram som önskvärt i ett samhälle präglat av mångfald. 
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I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om 

religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig 

förståelse mellan människor. (Skolverket, 2017a, s. 209) 

I det som beskrivs som religionskunskapsämnets centrala innehåll 

behandlas för skolår 4-6 etiska begrepp och värden som kan 

förknippas med demokrati som livsform. Där står att undervisningen 

ska behandla: 

[…] några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och 

solidaritet. (Skolverket, 2017a, s. 212) 

I detta textavsnitt har jag visat på innehåll och syften som skrivs fram 

i styrdokumentens kursplaner för de fyra SO-ämnena och som har 

relevans förskolans demokratiuppdrag. I kapitel 2 finns det mer att 

läsa om studier som berör SO-undervisning och demokrati samt 

innebörder och utformning av skolans demokratiuppdrag och 

demokratiska arbetsformer.  

Studiens centrala begrepp 

I denna studie är de två begreppen demokratiuppdrag och 

demokratiska arbetsformer särskilt centrala. Jag vill här kort 

redogöra för min förståelse av dessa begrepp och börjar med att åter 

referera till samma citat som inleder denna uppsats.  

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet.” (Skolverket, 2017a, s. 8) 

Citatet visar att lärare ges ett särskilt uppdrag som har med demokrati 

att göra, vilket jag väljer att referera till som ”skolans 

demokratiuppdrag”, inom vilket också ”demokratiska arbetsformer” 

inkluderas. 

Jag vill här ge en inramning till vad som åsyftas när jag använder 

begreppen skolans demokratiuppdrag och demokratiska arbets-

former. Det hör till denna studies intresseområde att undersöka hur 

lärare uttrycker och gestaltar och därmed konstruerar demokrati-

uppdraget och demokratiska arbetsformer. Jag tar min utgångspunkt 

i en vid förståelse av demokratibegreppet där demokrati kan ses som 

både en beslutsform och som ett förhållningssätt (jfr Biesta, 2003). 
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Det betyder att jag i analyser av mitt empiriska material både 

intresserar mig för när lärarna formulerar och gestaltar demokrati i 

en snäv mening, där procedurer för gemensamma beslut står i fokus, 

och i en vidare mening då demokratiska förhållningssätt och attityder 

åsyftas. Det är lärarnas beskrivna uppfattningar av och förhållnings-

sätt till demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer som är av 

intresse. Studiens fokus är således inte att kontrollera eller utvärdera 

lärarnas uttryck, uppfattningar eller agerande utifrån utbildnings-

politiska utgångspunkter, det vill säga redan gjorda tolkningar av 

intentioner eller definitionsliknande formuleringar i styrdokumenten.  

För att behålla en öppenhet som tillåter empirin att tala väljer jag att 

också göra en vid tolkning av begreppet demokratiska arbetsformer. I 

demokratiska arbetsformer inkluderar jag konkreta arbetssätt och 

modeller, men är också öppen inför att lärarna kan inkludera 

förhållningssätt och klassrumsklimat i sina reflektioner kring och 

uppfattningar om detta begrepp. En avgränsning är att det främst 

handlar om det som sker i klassrummet, men olika former av 

elevdemokratiska forum kan också inkluderas. Klassrummet ska i 

detta sammanhang förstås som de rum där undervisning sker och kan 

således inkludera mer än ett traditionellt klassrum. 

Syfte och frågeställningar 

Denna studie handlar om grundskolans demokratiuppdrag där 

demokratiska arbetsformer utgör en central del. I studien undersöks 

hur lärare i grundskolans mellanstadium talar om och gestaltar 

demokrati, vilket inkluderar demokratiska arbetsformer, med fokus 

på SO-undervisning. Syftet är att bidra med kunskap om hur lärare 

som professionella aktörer konstruerar mening i, innebörd av och 

form åt skolans demokratiuppdrag. 

Utifrån syftet har följande frågor formulerats: 

1. Vilka innebörder framträder i lärarnas tal om skolans över-

gripande demokratiuppdrag? 

2. Vad uttrycker lärare för innebörder av demokratiska arbets-

former och hur gestaltas demokratiska arbetsformer inom 

SO-undervisning i årskurs 4-6? 
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3. Vad framträder angående relationen mellan skolans 

demokratiska fostransuppdrag och kunskapsuppdrag inom 

ramen för SO-undervisning, i lärarnas tal om 

demokratiuppdraget? 

4. Hur kan lärarnas konstruktioner av demokratiuppdraget 

förstås såväl didaktiskt som demokratiteoretiskt? 

 

Svaren på dessa frågeställningar gör det möjligt att föra en fördjupad 

diskussion om demokratiteoretiska tankefigurer och didaktiska 

överväganden som framträder i lärarnas tal och i deras undervis-

ningspraktik. 

Disposition 

I kapitel 1 sätter jag in studien i ett sammanhang, genom att ge en 

bakgrund och ringa in problemområdet samt redogöra för studiens 

syfte och frågeställningar. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning 

om skolans demokratiuppdrag, demokratiska arbetsformer och 

skolans SO-ämnen. Det är ingen kartläggning utan ett urval av studier 

som jag har bedömt ha relevans för föreliggande studie. I kapitel 3 

beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter och några centrala 

begrepp. Därpå följer studiens metodavsnitt i kapitel 4 i vilket jag 

redogör för metodval, genomförande, analysmetod och etiska 

överväganden. Kapitel 5 är det första av två resultatkapitel. Här 

beskrivs uppfattningar och gestaltningar som träder fram i de 

intervjuade lärarnas tal om demokratiuppdraget, demokratiska 

arbetsformer och SO-undervisning. Det andra resultatavsnittet, 

kapitel 6, bygger på material från observationer och efterföljande 

intervjuer (intervju 2) och avslutas med en tematisk analys. I kapitel 7 

sammanfattas resultatredovisningen och i kapitel 8 diskuteras 

studiens resultat i relation till tidigare forskning och några 

demokratiteoretiska tankefigurer. 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning om skolans demokratiuppdrag, 

demokratiska arbetsformer och samhällsorienterande ämnen. 

Ambitionen har varit att behålla ett praktiknära fokus och att sätta in 

den egna studien i ett sammanhang. 

Det finns en stor mängd forskning, såväl internationellt som 

nationellt, som på olika sätt knyter an till området utbildning och 

demokrati. I följande textavsnitt väljer jag att visa fram tidigare 

forskning som har relevans för min studie. Det är företrädesvis svensk 

forskning som belyses då den mer explicit knyter an till det 

sammanhang som föreliggande studie utforskar. Med utgångspunkt i 

de begrepp som är centrala i denna studies syftesformulering och 

frågeställningar har jag valt att fokusera forskning som knyter an till 

såväl innebörder som gestaltande av skolans demokratiuppdrag. Jag 

har sökt forskning som handlar om hur demokratiska arbetsformer, 

som en del av skolans demokratiska fostrans- och kunskapsuppdrag, 

tar form i olika undervisningspraktiker inom skolans samhälls-

orienterande ämnen. Kapitlet berör också forskning om företeelser 

och begrepp som har koppling till demokrati och demokratiska 

arbetsformer, så som till exempel delaktighet, inflytande, 

medbestämmande, medborgarskap och barns rättigheter. Forskning 

om skolans mellanår och samhällsorienterande ämnen uppmärk-

sammas också. Då grundskolans mellanstadium är ett område som 

det inte finns så mycket forskat om, så ingår i flera av kapitlets avsnitt 

presentation av forskningslitteratur som bygger på empiri från 

skolans högstadium och från gymnasienivå. I dessa fall har jag 

bedömt att studierna tar upp sådana aspekter som kan äga giltighet 

även för denna studies huvudsakliga intresseområde som är 

grundskolans mellanår. 

Kapitlet är indelat i tre huvudrubriker som handlar om skolans 

övergripande demokratiuppdrag, demokratiska arbetsformer och 

skolans SO-ämnen i relation till demokratiuppdraget. 

Skolans övergripande demokratiuppdrag – fostran och kunskap 

I det här avsnittet presenteras forskning som belyser olika aspekter av 

demokrati som demokratifostran, demokratisk kompetens och som 
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kunskap. Jag inleder med ett textstycke med en utbildningsfilosofisk 

anknytning till medborgarfostran och synen på barnet som varande 

eller blivande medborgare. Därefter presenteras didaktiskt inriktad 

forskning om lärares och elevers uppfattningar och erfarenheter av 

skolans demokratiuppdrag. 

Medborgarfostran 

Det finns forskare som närmar sig skolans demokratiuppdrag utifrån 

begreppen medborgarskap och medborgarfostran (Carlsson, 2006; 

Dahlstedt & Olson, 2014). I diskussionen om medborgarfostran och 

medborgarutbildning finns ett spänningsfält mellan föreställningen 

om utbildning för ett framtida medborgarskap och utbildning i 

enlighet med ett redan rådande medborgarskap. Det handlar med 

andra ord om eleven som blivande demokratisk medborgare och 

eleven som varande demokratisk medborgare (Beach & Öhrn, 2011; 

Gordon, 2006). 

There is a difference whether […] school students […] are expected to 

learn and act in order to become adult citizens in the future, whether they 

are encouraged to act like citizens whilst their duties are emphasized 

more than their rights, or whether they are allowed and encouraged to act 

citizenship in everyday life in the present. (Gordon, 2006, s. 3) 

Oftast är utbildning i skolan mer inriktad mot den framtida vuxna 

medborgaren och tar sin utgångspunkt i de kompetenser eller 

egenskaper som antas känneteckna denne (Beach & Öhrn, 2011; 

Gordon, 2006). 

Således kan elevens deltagande i demokratin ses från två skilda 

perspektiv, dels utifrån en demokratisyn där eleven uppfattas som 

blivande demokratisk medborgare, dels utifrån en demokratisyn där 

eleven betraktas som redan varande demokratisk aktör. I praktiken 

handlar det dock inte om att välja det ena eller det andra perspektivet. 

Liljestrand (2011) argumenterar för att istället se det som 

kompletterande perspektiv som kan öppna upp för processer där 

eleven kan utveckla demokratiska kompetenser som kan användas för 

deltagande i undervisningssammanhang här och nu, samtidigt som 

detta ger erfarenhet som ger kunskap för framtiden (Liljestrand, 

2002, 2011). 
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Det finns en etablerad idé om att skolan och dess pedagoger spelar en 

viktig roll i formandet av dagens och morgondagens medborgare. Den 

medborgarfostran som äger rum i skolan sker alltid i ett historiskt 

sammanhang och idealen för skolans fostrande funktion har 

förändrats och förändras över tid och under olika samhälleliga 

skeenden. Dahlstedt & Olson (2014) manar till reflektion kring frågor 

runt etiska och didaktiska överväganden i lärarens roll som fostrare 

av framtidens medborgare. För att belysa och rama in sitt 

resonemang, kring frågan om utbildningens uppdrag att forma 

morgondagens medborgare, tar de avstamp i fyra tätt samman-

hängande idéer eller föreställningar. Föreställningen om: den goda 

medborgaren, hur fostran av den goda medborgaren ska gå till, vad 

det är för slags samhälle som medborgaren ska fostras för, vad 

utbildningen har och bör ha för roll i samhällsbygget (Dahlstedt & 

Olson, 2013; Dahlstedt & Olson, 2014). 

Lärares uppfattningar och undervisningspraktik 

Broman (2009) har intervjuat gymnasielärare om deras uppfattningar 

om och inställningar till skolans demokratiska uppdrag. Lärarna 

beskrivs som relativt samstämmiga i sina intervjusvar på frågan om 

sin huvudsakliga uppgift som lärare. De lyfter fram 

kunskapsförmedling och bidragande till elevers individuella 

utveckling. Dock visar det sig att det skiljer sig åt vad de menar med 

och hur de ser på relationen mellan kunskapsuppdrag och fostran. 

Flertalet av lärarna sätter skolans kunskapsmål som första prioritet. 

De övriga sätter antingen elevernas sociala egenskaper och 

förhållningssätt gentemot andra människor först eller väljer att lyfta 

fram elevernas utvecklande av ett kritiskt förhållningssätt som första 

prioritet, vilket Broman (2009) skriver fram som att dessa lärare 

uppfattar kunskap och fostran som lika viktigt. Sammanfattningsvis 

finns det hos lärarna i Bromans undersökning, en samstämmighet 

kring demokratiuppdragets vikt men också kring att det inte är 

överordnat skolans övriga uppdrag. Lärarna är eniga om att det i 

demokratiuppdragets grundprinciper ingår att påverka eleverna 

angående deras demokratiska värderingar, till exempel genom att 

överföra tolerans och förståelse för andra människor och för deras 

uppfattningar. En tanke som också kommer fram är att om eleverna 
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lär sig ett demokratiskt förhållningssätt gentemot varandra i skolan så 

ska de sedan kunna ta med sig detta till andra sammanhang. 

Bland övriga uppfattningar, som lärarna ger uttryck för i olika hög 

grad, syns idén om att visa att skolan står för demokratiska 

värderingar och att uppdraget inrymmer att undervisa om statsskick, 

det svenska politiska systemet och demokrati som styrelseskick. 

Lärarna lyfter fram att demokratiuppdraget är ett ansvar som 

omfattar alla som arbetar på skolan, men samtidigt ger flera lärare 

uttryck för att huvudansvaret ändå hamnar hos dem som undervisar i 

samhällskunskap. I Bromans (2009) studie är lärarna också i hög 

grad eniga om att skolan, för att leva upp till demokratiuppdraget, 

måste ha en organisation med beredskap för elevdemokrati och 

elevdeltagande. Lärarna ger uttryck för en uppfattning om krav på 

direkt inflytande för eleverna, angående såväl hur verksamheten ska 

bedrivas som undervisningens innehåll, och lyfter fram det som 

problematiskt då de uppfattar att många faktorer antingen försvårar 

eller omöjliggör ett verkligt elevinflytande. 

Hjelmér (2012) har undersökt demokratifostran i två olika 

gymnasieprogram med, vad hon benämner som, köns- och 

klassmärkning. Hennes resultat tyder på stora skillnader i elevernas 

möjlighet att utöva inflytande och i vad de kan utöva inflytande över. 

Hon visar också att undervisningen om demokrati, i de klasser som 

hon besökt, framstod som oreflekterad och oplanerad. Fokus låg på 

elevernas möjlighet att göra val, deras ansvarstagande och plikter. 

Undervisningen handlade mest om demokrati som styrelseskick där 

eleverna fick lära sig hur man röstar med mera. Däremot var det 

mindre av att öva sig i att diskutera och ta kollektiva beslut i en grupp 

(Hjelmér, 2012). 

En forskare som ifrågasätter idén om en delning mellan fostran och 

kunskap är Fritzén (2003) som med utgångspunkt i Habermas 

kommunikationsteori undersökt huruvida demokratisk kompetens 

kan vara en del av en ämneskompetens och vice versa. Med stöd i sitt 

resultat argumenterar hon för att båda delarna ska ses som en 

integrativ helhet. 

Mycket av den svenska forskning som gjorts kring demokrati, 

undervisning och samhällsorienterande ämnen riktar sitt fokus mot 

gymnasienivå. När det gäller forskning med fokus på små barn är 
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Ribaeus (2014) ett exempel. Hennes forskning handlar om demokrati 

i förskolemiljö. Ribaeus studie visar att förskollärarna talar om 

demokratiuppdraget som ett viktigt uppdrag, men att de samtidigt ger 

uttryck för att det är svårt att genomföra och gestalta i det vardagliga 

arbetet med barnen. Förskollärarna i studien förstår demokrati-

uppdraget som barns möjlighet till inflytande. Ribaeus beskriver att 

fokus i förskoleverksamheten har gått från att tidigare främst riktats 

mot gruppen till att nu bygga på ett mer individinriktat fokus.  

Elevers uppfattningar och erfarenheter av demokrati i skolan 

I avhandlingen Framtidens demokratiska medborgare skriver 

Grannäs (2011) om skolans demokratiuppdrag utifrån elevernas 

uppfattningar. Hans empiriska material består till största delen av 

semistrukturerade intervjuer med ungdomar i åldern 16-19 år. 

Intervjuerna handlar om ungdomarnas uppfattningar om och 

erfarenheter av demokratifostran i skolan. Studien är utformad som 

en flerfallstudie där tre olika fall studeras och förutom intervjuerna 

har ett begränsat antal direkta observationer, statistik från 

Skolverkets databaser samt olika former av dokument utgjort 

empiriskt underlag. Teoretiskt är Grannäs (2011) inspirerad av texter 

om radikal demokrati som riktar fokus mot konflikt (dissensus) som 

drivkraft för demokrati (se Mouffe, 2008; Todd, 2010). Med 

utgångspunkt i studiens resultat argumenterar Grannäs för en vid 

förståelse av demokrati som inte enbart rymmer demokratiska 

beslutsprocesser utan också inkluderar vardagliga förhandlings-

processer mellan lärare och elever. Resultatet visar att villkoren för 

det demokratiskt levda livet i skolorna skiljer sig åt mellan de olika 

skolorna (fallen) som Grannäs studerat. I två av fallen visar flertalet 

av eleverna både kunskaper om demokrati som företeelse och kritisk 

förmåga att diskutera hur demokratin fungerar i skola och samhälle. I 

det tredje fallet är ungdomarnas resonemang mindre utvecklade, 

kortfattade och beskrivs av Grannäs som närmast läroboks-

redovisande i sina formuleringar. Mot bakgrund av de skillnader 

gällande skolmiljö i relation till demokratiska möjligheter som 

synliggörs i studien drar Grannäs (2011) slutsatser angående olika 

sorters spänningar inom skolans demokratiuppdrag: 

Skolans demokratiuppdrag är komplext och fyllt av juridiska, sociala, 

ideologiska och etiska spänningar. […] Det framstår därför som 
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nödvändigt att demokratiuppdragets intentioner kräver både systematiskt 

arbete och riktlinjer för skolpersonal, elever, föräldrar i syfte att skapa en 

skolmiljö som motsvarar uppdraget. (Grannäs, 2011, s. 184) 

Avhandlingen lyfter därutöver också tydligt fram relationernas 

betydelse, såväl relationer mellan elev och elev som mellan lärare och 

elev och betonar betydelsen av kamratgruppssocialiseringen. 

Demokratiska arbetsformer i skolan 

Skolans arbetsformer varierar över tid, skolor och klassrum och olika 

arbetsformer kan ses som uttryck för olika värderingar. Mycket av den 

forskning som gjorts kring arbetsformer i skolarbetet har fokuserat på 

hur eleverna kan lära sig något på bästa sätt. Det har funnits ett slags 

effektivitetsperspektiv (Österlind, 2005). Det finns också forskning 

som undersöker olika arbetsformers innebörd. I detta sammanhang 

kan arbetsformer ses som uttryck för olika värderingar. Skolans 

arbetsformer kan också hänga samman med övergripande 

samhällsförhållanden som till exempel olika villkor på arbets-

marknaden (Österlind, 1998). Jag har valt att belysa forskning om 

arbetsformer i skolan ur ett demokratiperspektiv. I min läsning 

förstår jag arbete med och arrangerande för delaktighet och 

inflytande i skolan som ett av många demokratiska arbetssätt eller 

förhållningssätt. 

Undervisningens villkor och utformning 

En i skolvardagen vanlig arbetsform, som i vardagligt tal ofta 

omnämns som demokratisk, är grupparbeten i olika utformning. 

Tholander (2005) problematiserar skolans grupparbete ur ett 

demokratiperspektiv efter att ha studerat elever i årskurs 7-9 som 

jobbar självständigt i grupp. Han är intresserad av den informella 

elevdemokratin där eleverna får inflytande genom att skolans 

undervisning bedrivs i demokratiska former. Tholander har utifrån en 

samtalsanalytisk ansats haft ambitionen att inte stanna vid elevers 

uppfattningar, utan att gå vidare och genom observationer få tillgång 

till att undersöka det ”levda demokratiska livet” (Tholander, 2005, 

s. 23). Han visar i sin forskning exempel på hur en demokratisk 

diskurs iscensätts konkret i skolvardagen genom val av arbetsformer. 

Lärarna i studien fortsätter att arbeta med iscensättandet hela tiden 

under lektionen. Här poängterar Tholander att detta visar att 
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demokrati inte kan tas för givet genom att enbart utgå från en viss 

arbetsform. Han visar också att eleverna ofta knyter an till lärarens 

demokratidiskurs. Ibland använder dock elever diskursen för att 

uppnå syften som inte harmonierar med lärarens intentioner, till 

exempel för att få någon annan att göra ett visst arbete. Hans resultat 

lyfter fram att eleverna agerar som om demokrati, inflytande och 

medbestämmande är viktigt för dem, även om resultatet inte säger 

något om deras kompetens angående det samma. Tholander kommer 

fram till att demokrati inte är något som lärarna, i hans studie, tar för 

givet genom val av arbetsform. Demokrati är något som förhandlas, 

görs och används i konkreta situationer. Till sist, belyser studien att 

det som ska föreställa demokratiska arbetsformer eller ordningar inte 

alltid är produktiva när det gäller själva uppgiften som ska göras 

(Tholander, 2005). 

Klassrumsklimat och förhållningssätt 

En lärare i grundskolans lägre åldrar kan göra mycket för att 

åstadkomma ett demokratiskt klassrumsklimat. Det visar Vinterek 

(2010) i en studie där resultatet pekar på att läraren genom ett 

varierat sätt och medvetet pedagogiskt arbete åstadkommer en 

undervisningssituation och fostran som möjliggör ett demokratiskt 

förhållningssätt i skolvardagen. Vinterek använder några exempel på 

handlingar hos eleverna som kan ses som tecken på ett demokratiskt 

klassrumsklimat: vilja hos eleverna att uttrycka sina tankar och 

åsikter, vilja hos eleverna att lyssna, förmåga hos eleverna att visa 

respekt och tolerans, självkänsla och tilltro till den egna förmågan. 

Dessa kännetecken, på ett demokratiskt klassrumsklimat, kan sättas i 

samband med lärarens förhållningssätt, handlingar och sätt att 

arrangera arbetet i klassrummet. Genom att som lärare uppmuntra 

och medvetet arrangera undervisningssituationer skapas en 

vardagspraktik som främjar ett demokratiskt förhållningssätt. Det 

resulterar i en levd demokrati på klassrumsnivå. Vid en jämförelse 

mellan Vintereks (2010) kännetecken och Tholanders (2005) resultat 

framgår det att några av dessa handlingar återkommer, om än i lite 

olika form, i båda studierna. Till exempel liknar lågstadieelevernas 

vilja att uttrycka sina åsikter och tankar högstadieelevernas agerande 

för inflytande och medbestämmande. 
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Även Almgren (2006) har i sin avhandling undersökt demokratiska 

arbetsformer i grundskolan och argumenterar för en form av 

skoldemokrati som hon kallar för klassrumsklimat. Det innebär ett 

klassrum där eleverna diskuterar samhällsfrågor från olika perspektiv 

och där de med en öppen dialog argumenterar sig fram till ett 

gemensamt bästa. Almgrens forskning är inte knuten till något enskilt 

skolämne. Hon ställer bland annat frågan om vad som krävs, och vilka 

kunskaper eleven behöver, för att bli en aktiv aktör i det demokratiska 

samhället. Almgren (2006) visar på ett samband mellan ett öppet 

klassrumsklimat och skolor med höga testresultat och stor andel 

högutbildade föräldrar. Ett öppet klassrumsklimat är, enligt Almgren, 

den aspekt som har störst positiv effekt på elevernas kunskap och 

kompetens i och om demokrati. Även elevdemokrati och elevdel-

tagande kan förstås som exempel på hur styrdokumentens 

formuleringar om demokratiska arbetsformer kan ta form i praktisk 

skolvardag. Elevinflytande och elevdeltagande kan, beroende på 

utformning och motiv, betraktas och förekomma som såväl informellt 

förhållningssätt som didaktisk strategi. Almgren (2006) beskriver 

risker med en alltför ensidig tilltro till elevinflytande i direkt 

demokratisk utformning. Hennes forskning bygger på data från ett 

kunskapstest för högstadieelever. Almgrens forskning visar att 

elevinflytande i sig själv inte är en effektiv metod för att öka elevernas 

kunskap om demokrati och samhälle. Detta resultat ligger i linje med 

en av Tholanders (2005) slutsatser, nämligen att det som ska 

föreställa demokratiska ordningar inte alltid är produktiva när det 

gäller själva uppgiften som ska göras. Tholander (2005) delar in 

skolans demokratiuppdrag i tre olika kategorier: teoretisk, formell 

och informell demokratifostran. Teoretisk demokratifostran utgörs av 

demokratiundervisning på abstrakt nivå. Formell demokratifostran 

handlar till exempel om klass- och elevråd eller att eleven har rätt att 

göra vissa val inom ramen för kursplanen. Informell demokratifostran 

sker dels genom informell elevdemokrati där eleven får inflytande 

över skolvardagen genom att delta i planering, genomförande och 

utvärdering av undervisningen, dels genom att organisera tillfällen för 

samtal kring grundläggande demokratiska värderingar. Tholanders 

uppdelning av skolans demokratiuppdrag i teoretisk, formell och 

informell demokratifostran är relevant för att belysa olika aspekter av 
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hur lärare tolkar innebörden av begreppet demokratiska arbetsformer 

och hur de beskriver att det iscensätts i skolvardagen. 

Deliberativa samtal lyfts ibland fram som en metod för demokrati-

lärande och diskuterades mycket under 2000-talets första år. Larsson 

(2007) har studerat deliberativa samtal i samhällskunskaps-

undervisningen på gymnasienivå och ser det inte som en metod, utan 

vill att det ska betraktas som ett förhållningssätt. Han visar i sin 

avhandling att elever avstår från att yttra sig inför risken att deras 

argument inte ska vinna. Övervägande samtal kan motverka detta och 

i förlängningen, menar Larsson (2007), även utveckla elevernas 

kunskaper gällande ämnesinnehåll och värdedimension. 

Demokratiuppdraget och SO-ämnena 

Demokrati i relation till skolans samhällsorienterande ämnen och 

mellanstadium är inte något område som uppmärksammats särskilt 

mycket inom svensk forskning (Johnsson Harrie, 2011). Detsamma 

gäller SO-ämnena som samlat fält. Den ämnesdidaktiska forskning 

som bedrivits i Sverige har främst genomförts inom de enskilda 

ämnena historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap 

(Odenstad, 2014). På senare år har det vuxit fram ett antal 

forskarskolor med inriktning mot SO-ämnen där även grundskolans 

mellanstadium varit studieobjekt i flera licentiatuppsatser och 

avhandlingar, men även dessa har oftast haft fokus på enskilda SO-

ämnen (Odenstad, 2014). Mycket av den forskning som handlar om 

SO-ämnena (då i form av enskilda ämnen) och demokratiuppdraget 

riktar fokus mot gymnasienivå och grundskolans högstadium. 

Johnsson Harrie (2011) har gjort en inventering av svensk 

ämnesdidaktisk forskning inom SO-ämnena, som omfattar år 2000 

till och med första halvan av 2011. Johnsson Harrie konstaterar att få 

studier riktat sitt fokus mot låg- och mellanstadiet och efterlyser 

forskning om vad som händer i klassrummet när elever undervisas i 

de samhällsorienterande ämnena. Sedan dess har dock ett antal 

studier med fokus på grundskolans lägre åldrar och mellanår kommit 

till inom ramen för ett antal forskarskolor. Ett exempel på detta är de 

forskarskolor som bedrivits vid Centrum för de samhällsvetenskapliga 

ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet som uppmärk-

sammat behovet av forskning riktad mot SO-ämnena och skolans 

mellanår och där flera studier varit inriktade mot samhälls-
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orienterande ämnen i skolår 4-6. Ett exempel, med viss anknytning 

till demokratiområdet, är Anderströms (2017) studie som handlar om 

lärares samtal om etik och riktar fokus mot både mellanstadiet och 

skolans SO-ämnen.  

När det gäller samhällskunskap och skolans demokratiuppdrag har 

Bronäs (2003) undersökt svensk skolforskning från 1950-talet till 

slutet av 1990-talet. Bronäs skriver: 

Samhällskunskapsämnet tillskapades med den explicita uppgiften att ge 

medborgarna den kunskap som de behöver för att kunna handla som 

ansvarstagande demokratiska medborgare. (Bronäs, 2003, s. 189) 

Vad detta innebär och vilka kunskaper som avses har sedan 

förändrats under åren. Ibland har fokus legat på kunskaper om 

samhället och ibland på fostran till vissa värderingar och handlingar. 

Samhällskunskapsämnets innehåll och fokus förändras i takt med 

rådande samhällsförändringar. Inom skolforskningen i samhälls-

kunskap finns ett antal skiljelinjer när det gäller fokus. Bronäs (2003) 

ser i huvudsak tre inriktningar. Det handlar dels om forskning kring 

ramfaktorer, till exempel läroplaner och kursplaner, dels om 

forskning som undersöker läromedels innehåll och utformning. 

Därutöver finns också forskning med fokus på själva undervisningen. 

Forskning från senare år om samhällskunskapsämnet visar exempel 

på hur elevers erfarenheter kan användas som en resurs i det 

ämnesburna demokratilärandet. Jonasson Ring (2015) har intervjuat 

samhällskunskapslärare som undervisar i årskurs 7-9 om deras 

undervisning i och uppfattningar om samhällskunskapsämnet. Hon 

har sedan analyserat lärarnas tal utifrån ett antal medborgerliga 

kompetenser samt undersökt vad i deras tal som kan kopplas till 

demokratiskt deltagande. Kompetenserna är perspektivtagande, 

kritiskt tänkande, reflexivitet och reflektion samt självständighet. Det 

som Jonasson Ring (2015) lyfter fram som studiens viktigaste bidrag 

är att lärarna säger att de använder sig av elevernas individuella 

erfarenheter och initiativ för att utveckla elevernas medborgerliga 

kompetenser. Elevernas erfarenheter blir på så sätt en resurs för att 

skapa sammanhang mellan undervisningens faktainnehåll, demo-

kratiskt deltagande och, de ovan nämnda, medborgerliga kompe-

tenserna. En annan studie som också kan nämnas i detta 

sammanhang har gjorts av Kristiansson (2014) som undersökt 
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samhällskunskapsämnet på mellanstadiet med fokus på ämnes-

markörer. I hans resultatbeskrivning framstår samhällskunskaps-

ämnet mer otydligt än andra SO-ämnen. Demokrati är dock det 

område som dominerar och som av lärarna lyfts fram på ett mer 

sammanhängande sätt än andra områden. Störst utrymme ges 

principer för beslutsfattande. Främst sker detta inom skolan i form av 

klass- och elevråd men också med fokus på principer för 

beslutsfattande utanför skolan till exempel i samband med valtider 

(Kristiansson, 2014). 

Grahn (2011) har undersökt geografiämnets undervisning om hållbar 

utveckling utifrån ett demokratiperspektiv. Han har använt demo-

kratibegreppet som ett kriterium för att diskutera olika typer av 

undervisning om hållbar utveckling. Resultatet visar tre typologier av 

undervisning vilka genererar olika demokratiska konsekvenser och 

olika demokratiska implikationer. Den första typologin, som bygger 

på att lärarens undervisning, riktas främst in mot naturvetenskapliga 

bakgrundsfakta. Denna typ av undervisning genererar en demokrati-

process som kommer efter undervisningen i så motto att eleven rustas 

med relevanta faktakunskaper för att kunna delta i samhällets 

angelägenheter. Däremot uppmuntras eleven inte till demokratiskt 

deltagande i själva undervisningssituationen. Typologi 2 kan beskri-

vas som samhällsvetenskapligt normativ och här beskrivs 

demokratiprocessen ligga före undervisningen med motiveringen att 

det redan på förhand är givet vilka attityder som eleven ska tillägna 

sig. Inom typologi 3 däremot uppmuntras eleven att debattera och 

argumentera utan att några rätta svar presenteras. Det öppnar upp för 

eleven att öva demokratiska förmågor i själva undervisningsprocessen 

(Grahn, 2011). 

Stolare (2014, 2016) som skrivit om undervisning i historia och SO på 

mellanstadiet konstaterar att det fortfarande saknas omfattande 

forskning om historieundervisning gällande årskurs 4-6. Han lyfter 

dock fram Samuelsson (2015) som ett exempel på befintliga studier 

inom detta område. Samuelsson har i en studie undersökt 

mellanstadielärares bedömningspraktik i historieämnet. Ett annat 

exempel på forskning med fokus på årskurs 4-6 och historieämnet är 

Perssons (2017) avhandling om det nya uppdrag som införandet av en 

ny läroplan (Lgr11) inneburit för lärare och deras undervisning i 
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historia. I avhandlingen träder demokratifostran fram som ett (av 

flera) exempel på det i undervisningen eftersträvansvärda, bland en 

grupp av de intervjuade lärarna (Persson, 2017). 

En annan nyligen publicerad studie handlar om etikundervisning på 

mellanstadiet i skolans SO-ämnen och riktar särskilt fokus mot 

religionskunskapsämnet (Anderström, 2017). I den visas, med hjälp 

av fokusgruppsintervjuer och teorier om sociala representationer, att 

det i de deltagande lärarnas samtal framkommer fyra sociala 

representationer av etikundervisning. En av dessa är särskilt 

intressant i detta sammanhang och benämns som Etikundervisning 

som demokratifostran. Den bygger på aspekter av skolans 

demokratiuppdrag som de deltagande lärarna relaterar till etik, vilket 

nedanstående citat belyser. 

De två primära element som ger denna representation dess mening är: att 

utveckla förmågan att bilda och uttrycka en åsikt och att utveckla 

kunskap om och respekt för mänskliga rättigheter. (Anderström, 2017, 

s. 73) 

Lärarna berättar att eleverna får öva på förmågan att bilda och 

uttrycka åsikter genom fyrahörnsövningar och klassråd medan 

kunskap om och respekt för mänskliga rättigheter beskrivs som 

lämpligt att ta upp under speciella temaveckor (Anderström, 2017). 
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3 Teoretiska perspektiv och begrepp 

I följande kapitel presenteras teoretiska perspektiv och begrepp som 

på olika sätt berör och fördjupar förståelsen för skolans 

demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer. Ambitionen är att 

belysa lärares aktörskap med utgångspunkt i ett socialkonstruk-

tionistiskt perspektiv. Jag vill vidare visa hur lärares uttryck och 

görande av demokrati och demokratiska arbetsformer kan analyseras 

utifrån några av didaktikens klassiska frågor (vad, hur och varför). I 

strävan efter att erhålla en fördjupad förståelse för demokrati-

uppdragets innebörd och gestaltande kommer det empiriska 

materialet också att läsas utifrån ansatserna om, för, i och genom 

demokrati (se kapitel 4). I kombination med frågorna vad, hur och 

varför skrivs dessa ansatser, i kapitlets sista stycke, fram som 

demokratididaktiska analysredskap. Tillsammans kan kombinerandet 

av de didaktiska frågorna och demokratididaktiska ansatserna bidra 

till att förstå såväl innebörder som skeenden i lärarnas konstruerande 

av skolans demokratiuppdrag. Prepositionerna om, för, i och genom 

(demokrati) kan i relation till demokrati förstås som aspekter, 

förhållningssätt och förklaringsmodeller. I föreliggande studie väljer 

jag att betrakta och benämna dessa prepositioner som 

demokratididaktiska ansatser. 

Under rubriken Perspektiv på demokrati har jag för avsikt att belysa 

något av demokratibegreppets komplexitet samt att i övergripande 

drag beskriva de tre demokratiperspektiven liberal, kommunitär och 

deliberativ demokrati. I mötet med mitt empiriska material fungerar 

dessa demokratiperspektiv som analytiska referenspunkter i så motto 

att det i lärarnas utsagor ibland kan skönjas spår av influenser från 

liberala, kommunitära och deliberativa tankefigurer (se kapitel 8).  

Läraren som professionell aktör 

I denna studie tar jag utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv vilket här får som konsekvens att de deltagande lärarna ses 

som aktörer i konstruktionen av skolans demokratiuppdrag (jfr 

Gustafson, 2010).  

Så väl undervisningspraktiken som demokratiuppdraget betraktas 

som sociala konstruktioner som lärarna i egenskap av aktörer är 
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delaktiga i och medskapare av. Lärarna förstås som professionella 

aktörer som är medkonstruktörer av demokratiuppdraget samtidigt 

som de navigerar i en kontext av en mängd olika faktorer som 

styrdokument, skolkultur, föräldrainflytande och samhällsdiskurser 

med mera. 

Inom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv anses världen skapas 

kommunikativt och socialt. Människor ingår i praktiker och 

strukturer, men är också medskapande aktörer i dessa. Det innebär 

att lärarna är inkluderade i socialt konstruerade praktiker där de 

samtidigt är aktörer (Berger & Luckmann, 1967; Hacking, 1999; Burr, 

2015). Således kan lärarna och deras undervisningspraktik inte 

betraktas som isolerade öar utan som ingående i sammanhang där 

diskurser, till exempel olika demokratiteoretiska perspektiv, såväl 

som situationsbundna villkor spelar in. Lärarna kan dock i egenskap 

av aktörer både göra motstånd och bjuda medhåll, samtidigt som de 

måste förhålla sig till rådande omgivande strukturer och villkor 

(Söreide, 2006). Detta motiverar att studera lärarprofessionen och 

hur lärare bidrar till såväl den övergripande sociala praktiken i form 

av skolan i vid mening, som sin egen undervisningspraktik. 

I formuleringarna rörande studiens teoretiska utgångpunkt är jag 

inspirerad av teorier om hur professionella aktörer konstruerar och 

skapar identitet (jfr Söreide, 2006; Gustafson, 2010). I denna studie 

är det dock lärarna som demokratiska aktörer och vad de i kraft av sitt 

aktörskap bidrar till att skapa när det gäller demokrati inom 

SO-området, som är i fokus. 

Perspektiv på demokrati 

Begreppet demokrati kan förstås utifrån en mängd synsätt och 

definitioner. I en vardaglig förståelse kan demokrati ses som 

beteckningen på en styrelseform där folket bestämmer, det vill säga 

demokrati som folkstyre. En sådan definition harmonierar med 

ordets etymologiska rötter men vid en kritisk granskning uppstår ett 

antal frågor som visar på problemen med en fast förenklad definition 

av demokratibegreppet (Cohen, 1971). 

Nedanstående beskrivningar av några demokratiteoretiska perspektiv 

motiveras av att vi som människor utifrån ett socialkonstruk-

tionistiskt perspektiv influeras av, reproducerar och omskapar 



39 

 

dominerande språkliga mönster och föreställningar som kan förstås 

som diskurser. Demokratidiskurser ska här förstås som 

reproducerade föreställningar om och sätt att tala om demokrati. I 

denna studie väljer jag att betrakta de demokratiteoretiska perspektiv 

som här presenteras som samhällsdiskurser om demokrati. Utifrån 

detta antagande blir det intressant att fråga sig hur och om 

demokratiteoretiska traditioner och tankefigurer kan kännas igen i 

lärarnas hållningar och beskrivningar. Två dominerande klassiska 

traditioner är liberal respektive kommunitär demokratiteori vilka 

presenteras längre ner i detta textavsnitt. Därefter beskrivs också 

deliberativ demokratiteori vars plats i denna studie motiveras av en 

central position i många utbildningsorienterande texter, inte minst 

texter med myndighetsanknytning som till exempel Demokrati-

utredningen (SOU 2000:1), dokument från tidigare Myndigheten för 

skolutveckling och Skolverket. 

Olika demokratisyner tar sin utgångspunkt i olika samhällsteoretiska 

grundantaganden. Det finns en spänning mellan liberal och 

kommunitär demokratisyn. Dessa två demokratiperspektiv intar olika 

positioner i synen på stora samhällsfilosofiska dilemman så som 

statens roll och förhållandet mellan individualism och gemenskap 

(Karlsson, 2007). Liberal demokrati betonar individens frihet medan 

kommunitär demokrati har en mer kollektiv utgångspunkt och riktar 

fokus på de gemenskaper som människor ingår i. Enligt Habermas 

(1995) handlar den största skillnaden mellan olika demokrati-

uppfattning om förståelsen av den demokratiska processen och dess 

roll. Synen på medborgarskap, rättsbegreppet och politisk vilje-

bildning skiljer sig åt. 

Grundläggande idéer för den moderna demokratins utformning, som 

allmän rösträtt och fri åsiktsbildning, har sitt ursprung i John Stuart 

Mills arbeten (Eriksson & Frängsmyr, 1992). Mill beskriver demokrati 

som en skola i medborgaranda samtidigt som demokrati kräver en 

viss utbildning hos medborgare för att de ska vara kvalificerade att 

delta. Några centrala och gemensamma drag i liberal politisk teori är 

framhållandet av den enskilda människans frihet från tvång och 

restriktioner samt tilltron till införandet av institutioner som 

demokrati och marknadsekonomi. Kärnan i liberalismen kan 
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beskrivas som individens frihet att själv styra sitt liv (Anderson, 1998; 

Callan & White, 2003). 

Liberal demokratiteori bygger på John Rawls idéer och principer om 

skillnad, frihet och offentlig neutralitet. Skillnadsprincipen innebär 

att ojämlikhet kan godtas om ”alla får samma chans och skillnaderna 

gynnar de sämst ställda” (Lindensjö, 1999, s. 77). Principen om frihet 

står för rättvis konstitution och jämlikt medborgarskap. Tanken om 

det offentligas neutralitet handlar om att statens offentliga 

institutioner bör förhålla sig neutrala gentemot individer och deras 

livsplaner (Lindensjö, 2003). Liberal demokratisyn kännetecknas 

bland annat av idéer om medborgarnas rätt till sin individualitet, 

medborgarnas egenintresse som drivkraft och demokratins 

utformning efter det, förespråkande av majoritetsdemokrati och 

förnekande av objektivt allmänintresse (Karlsson, 2007). 

När det gäller liberala ideal som utbildningsfilosofi är det centralt 

med förmåga att styra sina egna liv, individburen demokratisk 

kunskap och fostran till goda, välinformerade medborgare med 

förmåga att delta, välja och orientera i det demokratiska samhället. 

Vikten av valfrihet knyts till möjligheten till personlig frihet (Callan & 

White, 2003). Ibland diskuteras nyliberalism eller neoliberalism som 

rådande samhälls- och utbildningsdiskurs. Neoliberal styrning vilar 

på antaganden som till exempel att konkurrensmentalitet och öppet 

redovisade resultat på en fri marknad per automatik leder till 

förbättring av resultat och att utbildning i första hand finns till för att 

svara på och tillgodose utifrån kommande kravbilder. I ett neoliberalt 

sammanhang är syftet med utbildning att förse samhället, marknaden 

och potentiella arbetsgivare med självgående, självlärande, 

anställningsbara, flexibla och rationella individer som är kapabla att 

ta vara på sig själva utan att belasta samhället (Jankowski & Provezis, 

2014). 

Utifrån ett kritiskt perspektiv med kommunitär utgångspunkt vilar 

liberala politiska principer på en alltför smal och begränsad idé om 

det goda livet och det goda samhället. En konsekvens av denna kritik 

är tanken att liberala föreställningar om utbildning riskerar att 

motverka individuellt och socialt välbefinnande. 

At stake are rival understandings of what makes human lives and the 

societies in which they unfold both good and just, and derivatively, 



41 

 

competing conceptions of the education needed for individual and social 

betterment. (Callan & White, 2003, s. 96) 

Kommunitär 1  demokrati betonar medborgarnas samhörighet och 

fokus riktas mot de gemenskaper som människor ingår i. Individer 

har ett ansvar och skyldigheter mot det kollektiva (Karlsson, 2007). 

Utifrån en kommunitär demokratiidé är tanken om en gemensam 

vision central, moral knyts till politik, där även normativa frågor ryms 

inom gemensam politik. Dessa kan inte betraktas som endast en fråga 

för privatmoral (Lindensjö, 2003). Denna tanketradition lyfter fram 

värdet av medborgerligt handlande och sammanhållning. Identiteten 

är inte endast ett privatprojekt, utan något som i viss mån bestäms av 

gemenskapen. Konstitutiva gemenskaper hjälper människor att 

värdera, handla och tänka meningsfullt. Gemenskapen är inte något 

som människor har utan något som de är en del av. Människors mål 

bestäms i hög grad av den gemenskap som de tillhör. Inom en 

gemenskap finns det ett mer eller mindre kollektivt öde och själva det 

gemensamma har ett egenvärde i sig. Idealet är att alla bör ingå i 

gemenskaper som bestäms utifrån våra traditioner, kollektiva 

erfarenheter och ideal. Inom demokratiska processer avgörs och 

förhandlas ”vilka vi är och vilka vi – gemensamt – vill vara” 

(Lindensjö, 1999, s. 21). 

Även om kommunitarism, i modern form, ofta beskrivs som en 

tankeströmning som formats som ett kritiskt svar på Rawls idéer, så 

finns det en filosofisk bakgrund med trådar bakåt i tiden. Gemensamt 

för kommunitarismens företrädare är att de tar avstamp i idén om 

människan som samhällsvarelse. Denna tanke har rötter i Aristoteles 

idéer om människan som en social varelse som endast tillsammans 

med andra kan utveckla sina anlag. En människa som lever utanför 

samhället kan, enligt Aristoteles, liknas vid ett djur och den bästa 

samhällsformen bygger på intressegemenskap (Held, 1995; Nordin, 

1995; Reeve, 1998). I boken Identitet, frihet och gemenskap tonar 

Taylor (1995) ner motsättningarna mellan liberaler och 

                                                

 
1  Kommunitära tankeströmningar förknippas med teoretiker som Sandel, Taylor, Walzer och 

MacIntyre och beskrivs ibland som svåra att ringa in på ett enhetligt sätt, men eventuella inneboende 

motstridigheter förenas framförallt i sin kritik av liberalismen (Lindensjö, Mörkerstam & 

Reinikainen, 1996). 
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kommunitarister. Han skriver att det visserligen finns genuina 

skillnader, men att det också handlar om att företrädare ibland talar 

om och fokuserar olika saker. 

I både liberal och kommunitär demokratiuppfattning är samtalet en 

central företeelse. Samtalets roll leder oss vidare in mot en tredje 

demokratiteoretisk tradition, den deliberativa. Idealen i den 

deliberativa demokratin kan betraktas som möjliga att tillämpa inom 

båda de två andra perspektiven (Karlsson, 2007; Irisdotter Aldenmyr, 

2011). Den deliberativa demokratiteorin skiljer sig från de ovan 

beskrivna i så motto att den inte gör anspråk på att betraktas som ett 

fristående alternativ till andra perspektiv eller teorier. Deliberativ 

demokrati kan närmast beskrivas som en proceduralistisk teori som 

visar hur människor bör kommunicera och fatta beslut. Deliberativ 

demokrati handlar om att alla som berörs av en fråga ska kunna ha 

reellt inflytande över densamma och i fokus står framförallt formerna 

för kommunikation (Englund, 2007; Gutmann & Thompson, 2004; 

Lindensjö, 2003). Deliberativ demokrati har haft stort genomslag i 

skolforskning i Sverige och är således intressant att beakta i detta 

sammanhang. Ett deliberativt demokratiperspektiv kan ses som en 

teoretisk orientering, som kan inrymma och synliggöra såväl liberala 

som kommunitära aspekter, när den tar form i praktiska 

undervisningssammanhang i elevers skolvardag. 

Den deliberativa demokratin kan beskrivas som en kvalificering av 

deltagardemokrati, och som ett komplement till majoritetsprincipen, 

utifrån ambitionen att skapa en fördjupad demokrati byggd på 

välgrundade och legitima beslut. Utifrån ett deliberativt perspektiv är 

det inte tillräckligt med deltagande och votering i sig. Det som är 

centralt och avgörande är själva kvaliteten i deltagandet, där noggrant 

övervägande av samtliga alternativa åsikter beaktas av alla som är 

berörda. En central idé är också att beslut blir legitima först då 

tillvägagångssätten för beslutfattandet, det vill säga då procedurerna 

att komma fram till besluten, har skett på ett legitimt sätt (Englund, 

2007; Hultin, 2007). 

Gutmann & Thompson (2004) lyfter fram skolan som en institution 

med stor potential att, hos eleverna, utveckla sådana kvalitéer som 

associeras med deliberativ demokrati. En sådan skola bör sträva efter 

att eleverna utvecklar förmåga att: förstå andras perspektiv, dela med 
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sig av sina egna uppfattningar, delta i samtal präglade av givande och 

tagande av argument med ambitionen att fatta välgrundade beslut 

utifrån att man enats om det bästa argumentet (Gutmann & 

Thompson, 2004, s. 61). Genom samtalet finns möjligheten att forma 

och omforma preferenser, vilket innebär något mer än att bara lösa 

problemet med preferensmotsättningar. För många forskare är den 

deliberativa idén starkt knuten till Habermas kommunikativa teori 

och hans önskan att kunna etablera en ideal samtalssituation. En 

sådan samtalssituation präglas av förnuft och eftertanke och kan 

ställas i motsats till propagandism, fördomar och schabloner 

(Hadenius, 2006). 

Enligt Demokratiutredningen, var det officiellt eftersträvade 

styrelseskicket i Sverige i början av 2000-talet en ”deltagardemokrati 

med deliberativa kvaliteter” (Premfors & Roth, 2004, s. 7). Det fanns 

en förhoppning om att stärka och utveckla demokratin på 

samhällsnivå genom att ge det deliberativa samtalet en framträdande 

plats i skolors värdegrundsarbete och verksamhet. En deliberativ 

demokratisyn sågs också som en väg att vidareutveckla och göra 

skolans demokratiska uppdrag mer tydligt (Englund, 2000). I linje 

med detta hävdar Andersson (2012) att deliberativ demokratiteori 

rymmer ambitionen att förbättra demokratin och dess institutioner. 

En deliberativ demokratisyn kan, till exempel i skolsammanhang, ta 

form som deliberativa samtal. Roth (2003) förespråkar deltagande i 

deliberativa samtal utifrån en diskursetisk betydelse och utgår till 

stora delar från Habermas tankegods. Han anser att med 

diskursetiken kan giltigheten hos kunskaper, värden och 

handlingsnormer undersökas för att på så sätt klargöra i vilken 

utsträckning de motiveras av det bättre argumentet. 

Demokratididaktiska frågor och begrepp 

I all undervisning såväl under planering som genomförande finns de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför inbyggda och aktiverade 

(Wahlström, 2016; Uljens, 1997). I ett ämnesdidaktiskt sammanhang 

handlar frågan om vad om vad som är viktigt att kunna i ämnena, 

vilka förmågor som är centrala, och vilket lärande som betraktas som 

önskvärt. Frågan om hur handlar om utformning av undervisningen 

det vill säga hur ett visst innehåll ska presenteras och bearbetas. 
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Frågan om varför söker svar på vad som motiverar undervisningens 

innehåll och utformning. Varför ska ett visst innehåll läras? Varför är 

innehållet viktigt för elever och samhälle? Varför ska undervisningen 

utformas på ett visst sätt? (Odenstad 2014). 

Frågorna kan betraktas som lärares professionella redskap i 

allmänhet men kan, menar jag, också aktiveras i relation till skolans 

demokratiuppdrag. I denna studie argumenteras för att de didaktiska 

frågorna är angelägna i relation till skolans demokratiuppdrag, där 

både fostran och kunskapsstoff ryms som centrala delar och knyter an 

till vad, hur och varför. De tre frågorna betraktas här som helt 

beroende och avhängiga av varandra (jfr Irisdotter Aldenmyr & Olson, 

2017). De kan ibland också överlappa varandra då till exempel en viss 

demokratisk arbetsform i någon mån kan svara upp mot både ett vad 

och ett hur. Genom att använda dessa didaktiska frågeställningar 

finns en möjlighet att bidra med en fördjupad förståelse för lärarnas 

perspektiv och överväganden. Ytterligare en ambition med att belysa 

lärarnas tal om demokratiuppdraget utifrån vad, hur och varför är att 

möjliggöra ett synsätt där demokrati kan betraktas som såväl ett 

kunskapsområde som ett förhållningssätt i undervisning. I kapitel 4 

beskriver jag mer utförligt hur de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför kan förstås i relation till skolans demokratiuppdrag. 

Här närmast vill jag lämna vad, hur och varför en stund för att istället 

rikta blicken mot ett annat sätt att diskutera demokrati i utbildning. I 

Sverige och Norden beskrivs ofta demokratisk utbildning som 

utbildning om, för eller genom demokrati (Lundahl & Olson, 2013; jfr 

Ribaeus, 2014) och ibland används även i demokrati (jfr Vinterek, 

2010). I denna studie används ansatserna om, för, i och genom som 

demokratididaktiska analysredskap utifrån ambitionen att fördjupa 

förståelsen för lärarnas professionella uppfattningar och 

ställningstaganden samt för att belysa demokratiuppdragets innebörd 

och gestaltande. Jag väljer att betrakta och benämna prepositionerna 

om, för, i och genom demokrati som demokratididaktiska ansatser, 

vilket jag fortsättningsvis också skriver. Nedan förklaras de 

demokratididaktiska ansatsernas användning och innebörd utifrån 

texter av Biesta (2003) och Vinterek (2010). 

Biesta (2003) problematiserar demokratiuppdraget och 

demokratibegreppet genom att utgå ifrån perspektiven för och genom 
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demokrati. Det vanligaste sättet att förstå sambandet mellan 

utbildning och demokrati är att utbildning ges uppgiften att förbereda 

eleverna för det framtida deltagandet i det demokratiska 

samhällslivet. Utbildning genom demokrati bygger däremot på 

antagandet att elever lär sig bäst från situationer som de är 

inbegripna i. Ett sådant perspektiv ställer krav på skolor att ha en 

demokratisk inre organisation. Utbildning för demokrati handlar, 

utifrån Biesta (2003), om att förbereda eleverna för deras framtida 

deltagande i samhället genom att undervisa om demokrati som 

kunskapsinnehåll, färdighet, förmåga att fatta kollektiva beslut och 

hantera olikhet samt stödja tillägnandet av demokratiska värden. 

Följande citat visar Biestas beskrivning av perspektivet för demokrati:  

Det mest vanliga sättet att förstå relationen mellan utbildning och 

demokrati är en förståelse där utbildning ges rollen att förbereda barnen 

– och ’nykomlingarna’ i vidare mening – för deras framtida deltagande i 

det demokratiska livet. Med detta synsätt blir utbildningens uppgift att 

undervisa om demokrati och demokratiska processer (demokrati som 

kunskapsinnehåll), att underlätta tillägnandet av demokratiska 

färdigheter som att deliberera, att fatta kollektiva beslut och att handskas 

med olikhet (tillägnandet av vissa demokratiska färdigheter) samt att 

stödja tillägnandet av positiva attityder gentemot demokrati (tillägnandet 

av värden). (Biesta, 2003, s. 63) 

Utifrån perspektivet att utbilda genom demokrati blir poängen tanken 

att det bästa sättet att utbilda för demokrati sker genom att bedriva 

undervisningen i demokratiska arbetsformer. Det innebär att hela 

skolvardagen omfattas av ett demokratiskt förhållningssätt. Biestas 

(2003) slutsats belyses genom följande citat.  

Utbildning genom demokrati bör ses som ett specifikt sätt att utbilda för 

demokrati, vilket vilar på antagandet att bästa sättet att förbereda för 

demokrati är genom att delta i demokratiska livsformer. (Biesta, 2003, 

s. 63) 

Detta resonemang kring utbildning genom demokrati knyter an till 

demokratiska arbetsformer i skolvardagen utifrån ett vitt perspektiv 

som inbegriper hela skolors sätt att vara och organisera sin 

vardagsverksamhet och visar på delar av den komplexitet i skolans 

demokratiuppdrag som skolans aktörer har att förhålla sig till. Att 

undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer är en tydlig 

ambition i riktning mot Biestas (2003) tankar om att det bästa sättet 
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att lära för demokrati är att undervisningen bedrivs genom 

demokratiska utbildningsformer (Biesta, 2003). 

Demokratisk kompetens kan också förstås som kunskap och 

kännedom om demokrati och kunskap i demokrati. Vinterek (2010) 

använder begreppen demokratiska färdigheter (democratic skills) och 

demokratisk hållning (democratic stance) för att fånga in det som 

ryms i undervisning utifrån perspektivet i demokrati. Kunskap i 

demokrati står för förmågan att agera och handla på ett demokratiskt 

sätt i det offentliga och i familjelivet. Att undervisa elever utifrån 

perspektivet i demokrati handlar såväl om att ge elever förmåga att 

kunna delta i demokratiska processer, val och samhällsinstitutioner, 

som förmåga att kunna överväga och ge röst åt olika åsikter och 

alternativ. Kunskap i demokrati inkluderar förhållningssätt, attityder, 

åsikter och agerande i relation till demokrati och här ryms också en 

etisk dimension. 

It encompasses a person’s attitudes and ways of considering things based 

on democratic values and as such moral/ethical knowledge. (Vinterek, 

2010, s. 369) 

Kunskap om demokrati står för kännedom om demokrati som 

företeelse utan att inkludera elevens attityder, åsikter och handlingar. 

By dividing democracy knowledge into these three different characters, it 

can be described as a democratic object, democratic skills and a 

democracy stance. I argue that the first type of knowledge is about 

democracy […]. The first aspect does not include a person’s attitudes or 

actions; it just says that someone knows about democracy as a concept. 

(Vinterek, 2010, s. 369) 

Hittills har jag beskrivit om, för, i och genom utifrån de två texter som 

jag utgått ifrån och inspirerats av i utformandet av föreliggande 

studies teoretiska och analytiska redskap och utgångspunkter. I 

nedanstående figur åskådliggör jag min förståelse av relationen 

mellan Vintereks (2010) om och i (demokrati) samt Biestas (2003) för 

och genom vad gäller de tre kännetecken på demokratisk kunskap 

(democratic objects, democratic skills, democratic stance) som 

Vinterek beskriver. 
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För 

(förberedande) 

Genom 

(deltagande / erfarande) 

Om 
Kunskapsinnehåll 

(democratic objects) 
   

I 

 
Demokratiska färdigheter 

(democratic skills) 
 

   
Attityder och värden 

(approach / democratic stance) 

Figur 1. Figur över hur jag förstår om, för, i och genom demokrati utifrån 

Vinterek (2010) och Biesta (2003). Om och för består till stora delar av 

samma beståndsdelar (kunskapsinnehåll) men Biestas för, tycks till 

skillnad från Vintereks om, i viss mån kunna omfatta även demokratiska 

färdigheter, attityder och värden, åtminstone utifrån ett 

framtidsperspektiv. Jag väljer dock att uppfatta det som att för vetter mer 

mot lärande av demokratiskt kunskapsinnehåll än mot demokratiska 

färdigheter, attityder och värden. 

I kapitel 4 redogör jag för min definition av hur de demokrati-

didaktiska ansatserna om, för, i och genom förstås och fungerar som 

analysredskap i föreliggande studie. Jag är således inspirerad av 

texterna av Vinterek (2010) och Biesta (2003) och använder dem som 

teoretisk och analytisk inspiration men använder inte om, för, i och 

genom (demokrati) identiskt med dessa forskare. 
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4 Metod 

I följande kapitel redogör jag för de ställningstaganden och 

antaganden jag gjort gällande metod för datainsamling, urval, metod 

för analys samt för etiska överväganden. Jag beskriver också hur 

studien har planerats, utformats och genomförts. Syftet med detta 

textavsnitt är att bidra med trovärdighet genom att så transparent 

som möjligt beskriva motiv, urval och procedurer för att begripliggöra 

tillvägagångssätt, analys och underlag för studiens resultat. 

Metodval 

Denna studie bygger på intervjuer och på observationer som 

tillsammans utgör en helhet. Jag har träffat varje intervjuperson vid 

två tillfällen. Vid första träffen gjordes en intervju och vid andra 

tillfället genomfördes en observation av en lektion och en uppföljande 

intervju.  

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att 

jag har haft en intervjuguide över specifika frågor och teman, 

samtidigt som intervjupersonerna har haft möjlighet att formulera 

svar och tankar på ett ganska fritt sätt. Denna öppna utformning har 

gett möjlighet till både konkreta vardagsreflektioner, men också mer 

abstrakta, teoretiskt hållna resonemang. Intervju var en lämplig 

metod eftersom jag ville undersöka människors uppfattningar. I 

denna form av intervju fanns det möjlighet att ställa följdfrågor och 

be om förtydliganden. Det gick också att välja grad av öppenhet och 

struktur. Den kvalitativa forskningsintervjun är användbar när man 

vill förstå de intervjuades uppfattningar och erfarenheter (Kvale, 

1997) och ligger således i linje med undersökningens syfte och 

frågeställningar. 

Inom flera kvalitativa forskningsansatser kan begreppet 

datainsamling vara problematiskt i så motto att det kan signalera att 

data är något som oberoende av sammanhang kan samlas in och 

bearbetas av forskaren. Ett alternativt begrepp är datakonstruktion 

som indikerar att forskaren och sammanhanget är medskapare i de 

data som då snarare produceras än samlas in (Fejes & Thornberg, 

2009). I föreliggande studie bör datamaterialet ses som resultatet av 

en datakonstruktion. 
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För att generera empiriskt underlag som möjliggör besvarande av 

fråga 2 (som handlar om hur demokratiska arbetsformer gestaltas i 

klassrummet, inom ramen för SO-undervisningen) har observationer 

använts. För att få tillgång till vad som händer i till exempel ett 

undervisningssammanhang eller ett klassrum krävs något mer än 

intervjuer. Då är någon form av observation en lämplig metod. 

Observationer gör det möjligt att ta del av vad som sker i olika 

situationer. “Only observation allows the researcher to empirically 

explore how people actually act rather than how they say they act” 

(Loseke, 2013, s. 88). Den största fördelen med observation är således 

att det är en metod som kommer åt och ger tillträde till vad 

människor gör. Observation kan möjliggöra för forskaren att få 

inblick i vardagsbeteende som annars riskerar att tas för givet (Cohen, 

Manion & Morrisson, 2007). I denna studie har observationerna gett 

möjlighet att lyfta företeelser och skeenden som annars riskerat att 

passera obemärkt. Observationerna gav tillgång till situationer som 

gemensam erfarenhet för mig och deltagande lärare och blev därmed 

en gemensam utgångspunkt för den efterföljande intervjun. 

Därutöver bidrog denna metod med ökad möjlighet till kontextuell 

förståelse. 

Ambitionen med intervju 1 var att konstruera datamaterial som utgör 

underlag för att besvara forskningsfrågorna 1, 3, 4 och delar av fråga 

2. I samband med intervju 2, intervjun efter observationerna, har jag 

haft ambitionen att ge utrymme för resonemang med utgångspunkt i 

den, för läraren och mig, gemensamt upplevda lektionen. Här har de 

deltagande lärarna fått kommentera och reflektera kring 

undervisningssituationen, situationsbundna villkor, eventuella 

händelser och de val som gjorts under lektionens gång i relation till 

demokratiska arbetsformer och skolans demokratiuppdrag. Denna 

intervju syftade till att ge underlag för att besvara studiens samtliga 

forskningsfrågor, men med särskilt fokus på fråga 2. Intervju 1 har 

varit mer övergripande till sin karaktär, medan intervju 2 i högre grad 

fokuserat på uttryck i den konkreta undervisningssituationen. 
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Urval 

För att avgränsa undersökningsområdet har jag valt att fokusera på 

lärare som undervisar elever i grundskolans mellanår 1 . Lärare i 

studien har lite olika utbildningsbakgrund, till exempel mellanstadie-

lärare, 1-7 lärare svenska/SO eller mer ämnesinriktade varianter av 

lärarutbildning. 

I december 2014 kontaktades ett tjugotal skolledare genom e-post och 

uppföljande telefonsamtal. Samtliga var skolledare på skolor som 

bedriver undervisning i årskurs 4-6. Tillsammans med detta utskick 

bifogades ett informationsbrev riktat till skolledaren och ett riktat till 

lärare. I informationsbreven (se bilagor ) fanns information om 

studiens syfte, upplägg samt beskrivning av samtycke till deltagande i 

studien, i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer i God 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Vid denna första kontakt-

omgång svarade endast ett fåtal skolledare på mejlförfrågan. Vid 

påminnelse och telefonsamtal fick jag kontakt med ytterligare ett par 

skolledare. De som svarade var intresserade och positiva till studiens 

tema. Några lovade att skicka vidare förfrågan till sin personal medan 

andra avböjde med hänvisning till personalens arbetsbelastning. 

Slutligen fick jag genom denna första sökomgång kontakt med en 

lärare som kunde tänka sig att delta i studien. Vi bestämde tid och 

plats för en första intervju, vilken genomfördes i februari 2015. 

Denna procedur med e-postutskick till skolledare upprepades i början 

av våren 2015 och nu kontaktades även lärare direkt, utan att gå via 

skolledaren, på skolor där det gick att få fram e-post via 

kommunernas hemsidor. Även denna gång beskrev många 

ämnesområdet som angeläget men många hänvisade till hög 

arbetsbelastning respektive svår arbetssituation och tackade därför 

nej till att delta. Under hösten 2015 togs ytterligare kontakter inom ett 

större geografiskt område och jag bokade tid för intervjuer och 

observationer med ytterligare tre lärare, vilka genomfördes från 

september 2015 till januari 2016. 

                                                

 
1 Med grundskolans mellanår avses årskurs 4, 5 och 6 det vill säga samma period som också benämns 

mellanstadiet. 
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Denna studie bygger således på ett målstyrt urval vilket innebär att 

deltagarna har valts på ett strategiskt sätt i syfte att försöka skapa 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011). 

Jag sökte efter lärare med minst fem års lärarerfarenhet 1 , aktivt 

undervisande i SO-ämnen, utbildning eller behörighet i SO-ämnen 

och undervisning i årskurs 4-6. Behörighet att undervisa i ett 

skolämne kan förutom rätt utbildning också erhållas genom att 

åberopa minst åtta års erfarenhet av undervisning under de senaste 15 

åren i ett visst ämne. I sådana fall framgår detta av lärar-

legitimationen. 

Därutöver tillkommer ytterligare aspekter som har haft betydelse för 

urvalet, såväl principiella som praktiska. Det har varit viktigt för mig 

att inte ha någon personlig relation till deltagande skolor och lärare 

som ingår i studien. En personlig relation skulle kunnat påverka mitt 

sätt att uppfatta informanternas svar och också mitt sätt att ställa 

följdfrågor. Kommunerna, rektorsområdena och skolorna är valda så 

att de ligger inom ett geografiskt område som har fungerat utifrån 

praktiska omständigheter, så som till exempel rimligt långt 

reseavstånd. Den givna tidsramen för studien spelade också roll i 

detta sammanhang. Att det har varit svårt att hitta lärare som önskat 

delta i studien, har också inneburit vissa konsekvenser och 

begränsningar gällande antal lärare att välja på. Jag upphörde med att 

söka efter fler lärare när jag hade funnit ungefär det antal lärare som 

jag hade planerat för. 

Alla deltagande lärare har lång lärarerfarenhet men olika varianter av 

lärarutbildning. De sex lärare som ingår i studien har alla uppfyllt de 

krav som jag har haft i sökandet efter lärare som ville delta. Tabell 1 

visar lärarnas utbildning, år i yrket och behörighet samt vilket SO-

ämne som läraren undervisade i då observationen genomfördes. 

Pågående SO-ämne eller tema vid observationstillfället var inte i 

förväg bestämt med undantag av det sista observationstillfället då jag 

bad om att få komma när det pågick undervisning i samhällskunskap. 

Detta för att det vid de tidigare observationer som hade genomförts 

                                                

 
1 Valet att söka lärare med minst fem års erfarenhet beror på min önskan att träffa lärare som hade 

hunnit arbeta så pass länge att de inte längre är nya i yrket och att de därmed rimligtvis bör ha samlat 

på sig erfarenhet av skolmiljö och undervisning. 
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pågått undervisning i något av de övriga tre SO-ämnena, men 

samhällskunskapsämnet saknades ännu. 

Tabell 1. Lärarnas utbildning, behörighet, yrkeserfarenhet och den årskurs som 

de vid studiens genomförande arbetade med, samt vilket ämne som de 

undervisade i vid observationen. 

Lärare Utbildning Behörighet 
SO 

Yrkes-
erfarenhet 

Nuvarande 
undervisning 

Undervisade i 
ämne vid 
klassrums-
besök 

Anita Grundskollärare 
1-7 ej SO 

Ja, SO enligt 
lärarlegitimatio
n 

Cirka 8 år Årskurs 4 Historia 

Birgitta Mellanstadie-
lärare 

Ja, SO ingår Cirka 30 år Årskurs 4 Geografi 

Cecilia Mellanstadie-
lärare 

Ja, SO ingår Cirka 15 år Årskurs 6 Geografi 

Doris Mellanstadie-
lärare 

Ja, SO ingår Cirka 25 år Årskurs 5 Religions-
kunskap 

Elisabeth Grundskollärare 
4-9 SO 

Ja, SO ingår Cirka 9 år Årskurs 6 Religions-
kunskap 

Frida Grundskollärare 
4-9 SO 

Ja, SO ingår Cirka 12 år Årskurs 5 Samhälls-
kunskap 

 

Skolorna är geografiskt placerade i sex olika kommuner i 

Mellansverige. Kommunerna består av såväl landsbygdskommuner 

som små, medelstora och stora stadskommuner. Storlek på klasserna 

och elevsammansättningen varierar på de olika skolorna.  

Genomförande av intervjuer och observationer 

Sökandet efter lärare till studien har varit en pågående process under 

en period av ett år. Det har inneburit att intervjuer, observationer, 

transkribering och skrivande pågått parallellt med arbetet att finna 

lärare med intresse för deltagande. Under hösten 2014 utarbetades en 

intervjuguide och ett observationsprotokoll1 (se bilagor). Inför detta 

gjordes en testintervju och en testobservation i syfte att få stöd i 

arbetet med utprovning och utformning av intervjuguide och 

observationsprotokoll. 

                                                

 
1 I en del av observationsprotokollet har jag inspirerats av Vintereks ”Signs of democracy” (2010, 

s. 371). 
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Under våren 2015 fortsatte jag att på olika sätt kontakta lärare och 

skolledare. Jag gjorde också sökningar efter förstelärare med 

inriktning mot SO-ämnen och kontaktade dessa i hopp om att hitta 

intresserade lärare med möjlighet att delta. Vid vårterminens slut 

hade jag sammanlagt fått kontakt med tre lärare som ville delta i 

studien och genomförde fem intervjuer och två observationer med 

dessa lärare. Intervjuerna transkriberades löpande och utifrån 

observationernas fältanteckningar (samt i ett fall ljudupptagning) 

gjordes renskrivna minnesanteckningar. 

Det sammanlagda datamaterialet består av 12 intervjuer med 6 lärare 

samt 6 observationer (se tabell 2). Varje deltagande lärare 

intervjuades först vid ett tillfälle. Därefter bestämdes tid för 

observation och intervju 2. Jag har valt att, för enkelhetens skull, kalla 

intervjuerna för intervju 1 och intervju 2. Intervjuerna var mellan 40 

och 60 minuter långa och observationerna varade mellan 60 och 120 

minuter. De genomfördes under ordinarie lektioner då det pågick 

undervisning inom något samhällsorienterande ämne. Vid en 

observation genomfördes ljudupptagning i kombination med 

fältanteckningar. Vid de övriga observationerna avstod jag från 

ljudupptagning på grund av svårigheter med att få samtycke från 

samtliga vårdnadshavare. Jag förde då enbart fältanteckningar. Det 

innebär att det är handskrivna fältanteckningar som huvudsakligen 

utgör underlag för de minnesanteckningar som jag har skrivit efter 

observationerna. Jag valde att genomföra intervju 2 i nära anslutning 

till observationerna. Detta för att både jag och den deltagande läraren 

skulle ha de observerade lektionernas utformning, innehåll och 

händelser i färskt minne. Det var viktigt för att observationerna skulle 

kunna fungera som en gemensam utgångspunkt och erfarenhet, för 

läraren och mig, under intervju 2. Lärarna var ombedda att arbeta och 

undervisa som vanligt under mitt klassrumsbesök och att inte ta 

någon hänsyn till min närvaro. Dock visste både lärarna och eleverna 

om vilken lektion som jag kommer att besöka. Det är således rimligt 

att anta att min närvaro i någon mån påverkade lärarens och 

elevernas agerande inför, under och efter lektionen. Datum för 

intervjuer och observationer framgår av tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt datainsamling med datum för intervjutillfälle 1, observation 

och intervjutillfälle 2 för var och en av de sex deltagande lärarna i 

studien. 

Datum Anita Birgitta Cecilia Doris Elisabeth Frida 

2015-02-02 Intervju 1      

2015-03-04 Observation 
Intervju 2 

     

2015-03-24  Intervju 1     

2015-05-05  Observation 
Intervju 2 

    

2015-06-14   Intervju 1    

2015-09-16    Intervju 1   

2015-11-04     Intervju 1  

2015-11-05    Observation 
Intervju 2 

  

2015-11-12      Intervju 1 

2015-11-18     Observation 
Intervju 2 

 

2015-11-19   Observation 
Intervju 2 

   

2016-01-18      Observation 
Intervju 2 

 

Jag använde mig av ljudupptagning vid samtliga intervjuer. Ljud-

inspelningarna transkriberades sedan löpande. Allt intervjumaterial 

transkriberades ordagrant med skriftspråksliknande karaktär. 

Påtagliga pauser markerades och ambitionen var att i transkriptionen 

ligga nära de sagda orden. Mitt intresse har inte varit att göra en 

lingvistisk analys utan mer av en kvalitativ innehållsanalys. Vid 

observationerna har fältanteckningar varit den viktigaste 

dokumentationsformen även om dessa kompletterats av 

observationsprotokoll och i ett fall ljudupptagning. Att ljudupp-

tagning endast användes vid ett observationstillfälle berodde på att 

det saknades medgivande från vårdnadshavare vid de andra 

observationstillfällena. Fältanteckningarna och observationsprotokoll 

har tillsammans utgjort underlag för sammanställning av minnes-

anteckningar. Det ger cirka 12 timmars inspelat intervjumaterial samt 

cirka 40 sidor handskrivna fältanteckningar. Sammanlagt resulterade 

datainsamlingen i följande material enligt tabell 3. 
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Tabell 3. Tabell över studiens datamaterial. 

Material Kvantitet 

Ljudinspelningar från intervjuer  10 timmar 

Transkriberad text  120 sidor text 

Fältanteckningar (handskrivna)  Ca 40 sidor 

Observationsprotokoll 6 protokoll 

Minnesanteckningar gjorda utifrån sammanlagt observationsmaterial  25 sidor text 

 

Den del av studien som inte byggde på intervjuer genomfördes som en 

öppen observationsstudie. I de fall då ljudupptagning gjordes hade 

elevernas vårdnadshavare gett sitt medgivande. Elever, vårdnads-

havare och lärare hade fått information om min närvaro. Jag fyllde 

ingen aktivt deltagande roll utan min uppgift var att observera hur 

några aspekter knutna till skolans demokratiuppdrag gestaltades i 

klassrummet. 

Samtliga intervjuer genomfördes på de skolor som respektive lärare 

arbetade vid. Intervjuerna genomfördes i ett vilrum, fyra klassrum, ett 

personalrum och ett arbetsrum. 

Viktigt att beakta är också att efter det att utskrifterna kommit till 

utgör de undersökningens empiriska material. Utskrifterna är dock 

inte grunddata utan en konstruktion av den muntliga kommuni-

kationen (Kvale, 1997). 

Analysmetod 

Denna studie tar sin utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, där lärares tal, från såväl intervju som observation, 

betraktas som bidrag till att skapa mening kring demokratiuppdraget 

och föreställningar om demokratiska arbetsformer (se kapitel 3). 

På ett flertal ställen i denna studie förekommer begreppen uttryck, 

beskrivning och uppfattning. När dessa begrepp används görs det i 

linje med en vardaglig förståelse av dem utan anspråk på några 

speciella teoretiska implikationer. Det är min mening att 

uppfattningar aldrig går att helt komma åt via det talade språket, det 

vill säga, det som lärarna uttrycker i intervjuerna. Jag vill 

argumentera för att det utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, där läraren ses som aktör, går att ta utgångspunkt i 
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antagandet att det lärarna säger också kan förväntas spegla eller säga 

någonting om deras uppfattningar, förhållningsätt och agerande. 

Studien vilar på antagandet att innebörden av begrepp kan skifta över 

tid, mellan sammanhang och mellan människors tolkningar. Jag har 

förstått lärarnas tal som skapade meningsbärande konstruktioner, 

dels förankrade i lärarnas erfarenheter över tid, dels skapade i 

stunden. I denna studie diskuteras hur ett antal lärare talar om 

skolans demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer samt hur 

det gestaltas i skolvardagen. En utgångspunkt är att formuleringar 

och begrepp som demokratiska arbetsformer ges betydelse, mening 

och tar form via språkliga processer och handlingar. 

Analysarbetet har skett kontinuerligt med början under delar av den 

period då intervjuerna och observationerna genomfördes. Redan 

under transkriptionsfasen påbörjades det analytiska tankearbetet. Jag 

började med att läsa igenom utskrifter av transkriptionerna från 

intervjuerna för att bli mer bekant med materialet. Därefter läste jag 

med överstrykningspenna i handen och markerade ord och textavsnitt 

som hängde samman med studiens frågeställningar, innebörder av 

demokratiuppdraget, innebörder av demokratiska arbetsformer och 

SO-ämnenas relation till demokratiuppdraget. På så vis gjordes en 

första sortering av lärarnas utsagor i likhet med en kvalitativ 

innehållsanalys (Bryman, 2011). I samband med detta trädde ett antal 

innehållsliga teman fram som sattes i relation till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Dessa teman har förändrats och bearbetats under 

upprepad läsning men har sedan resulterat i tre övergripande 

rubriker: det övergripande demokratiuppdraget, innebörder av 

demokratiska arbetsformer och SO-ämnenas roll i relation till 

demokratiuppdraget. 

Den första sorteringen har resulterat i ett deskriptivt tematiskt 

framskrivet resultatavsnitt som sedan bearbetats vidare analytiskt. 

Transkriptionsmaterialet från intervju 2 har använts dels tillsammans 

med intervju 1, dels då det lästs i relation till minnesanteckningarna 

från observationerna. I figuren nedan försöker jag åskådliggöra 

förhållandet mellan forskningsfrågor, datamaterial och 

resultatframskrivning genom att visa vilken datainsamlingsmetod 

som genererat vilken typ av datamaterial, och vilket material som ger 

underlag för att besvara studiens olika frågeställningar. 
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Figur 2. Figur över vilken datainsamlingsmetod som genererat vilken typ av 

datamaterial, och vilket material som ger underlag för att besvara 

studiens fyra frågeställningar. De streckade pilarna symboliserar den 

möjlighet till inspel som funnits i undersökningens upplägg från det första 

intervjutillfället till observationen respektive det andra intervjutillfället. 

Pilarna från rutorna transkriberad text och minnesanteckningar visar 

vilket material som utgjort underlag för resultatkapitel 5 respektive 6. De 

båda resultatkapitlen sammanfattas i kapitel 7 och sedan avslutas studien 

med diskussionskapitel 8. 

För att fördjupa och belysa förståelsen av lärarnas gestaltande av och 

tal om skolans demokratiuppdrag har sedan de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför ställts i relation till demokratiuppdraget och fått 

fungera som analysredskap tillsammans med de analytiska 

ansatserna om, för, i och genom demokrati. Viktigt att beakta är dock 

att om, för, i och genom demokrati inte ska ses som motsatser eller 

kontraster till varandra utan kan ibland också överlappa eller gå in i 

varandra. En mer utförlig beskrivning finns nedan samt under 

rubriken teoretiska perspektiv. I läsningen av allt material, såväl 

transkriptioner från intervjuerna som minnesanteckningar från 

observationerna, har jag också riktat blicken mot lärarnas tal utifrån 

sökande efter igenkänning av några olika demokratiperspektiv. 

Exempel på detta är spår av föreställningar centrerade kring liberala 

ideal om självständiga individer, kommunitära tankar och 

formuleringar med utgångspunkt i värdegemenskaper och 

deliberativa processinriktade föreställningar om utformningar av den 

gemensamma praktiken.  
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Analysredskap  

Här närmast skriver jag fram hur frågorna vad, hur och varför och 

ansatserna om, för, i och genom används som analysredskap och hur 

de kan förstås i denna studie. Först beskriver jag mitt sätt att 

applicera de didaktiska frågorna på skolans demokratiuppdrag och 

demokratiska arbetsformer. Därefter redogör jag för hur jag förstår 

ansatserna om, för, i och genom demokrati och för hur de i denna 

studie får fungera som demokratididaktiska analysredskap. 

Vanligtvis, både i forskningslitteratur och i övriga skrifter, används 

bara två eller tre av prepositionerna för att diskutera demokrati i 

utbildningssammanhang. Dessa kombinationer är i och om demokrati 

(jfr Vinterek, 2010), för och genom demokrati (jfr Biesta, 2003) eller 

om, för och genom demokrati (jfr Ribaeus, 2014). Jag väljer dock att 

använda alla fyra eftersom jag argumenterar för att det går att se 

skiftningar mellan begreppen och att inget av dem helt överlappar 

något annat. 

Den didaktiska frågan vad handlar här om vilket innehåll skolans 

demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer består av. Vilket 

innehåll fylls demokratibegreppet med? Vad som är viktigt att lära 

och kunna utifrån lärarens förståelse av skolans demokratiuppdrag? 

Vilka demokratiska förmågor är centrala och vilket demokratilärande 

är önskvärt att eleverna får möjlighet att utveckla.  

Frågan om hur handlar om utformning av undervisningen. Hur 

demokratiuppdragets fostrans- och kunskapsinnehåll och 

demokratiska arbetsformer ska eller kan gestaltas, presenteras och 

bearbetas.  

Frågan om varför söker förklara vad som motiverar 

demokratiuppdragets innehåll och utformning. Varför ska ett visst 

innehåll läras? Varför är innehållet viktigt för elever och samhälle? 

Varför ska (demokratisk) undervisning utformas på ett visst sätt? 

Varför ska ett visst (demokratiskt) förhållningssätt råda? 

Nedan övergår jag till att beskriva min användning av de 

demokratididaktiska ansatser som i denna studie ses som analytiska 

redskap. Jag argumenterar för att dessa demokratididaktiska ansatser 

tillsammans med vad, hur och varför kan betraktas som 

demokratisdidaktiska analysredskap. Jag är, vilket beskrevs i 
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teorikapitlet, inspirerad av texter av Vinterek (2010) och Biesta 

(2003) men väljer att göra en egen definition av begreppen med delvis 

annan innebörd. Nedan följer en beskrivning av hur jag väljer att 

förstå och analytiskt använda de demokratididaktiska ansatserna om, 

för, i och genom. 

Kunskap om demokrati innefattar faktamässiga kunskaper om 

demokrati som fenomen på nationell och internationell nivå samt 

formella kunskaper om demokrati som styrform och organisation 

(Henriksson Persson & Olson, 2016). Det knyts i min version samman 

med framtidsinriktat lärande där skolan förmedlar de kunskaper om 

demokrati som eleven antas behöva som blivande samhälls-

medborgare.  

Utbildning för demokrati handlar också om att via 

kunskapsförmedling förbereda eleverna för deras framtida deltagande 

i samhället. För demokrati används för att beskriva den delen av 

demokratiuppdraget som hänger samman med att via 

kunskapsförmedling förbereda eleverna för deltagande i samhället. 

Kunskap och lärande för demokrati hänger även det ihop med ett 

framtidsperspektiv och en syn på barnet som blivande 

samhällsmedborgare med framtida demokratiska rättigheter och 

skyldigheter. Det som i min förståelse skiljer för från om demokrati är 

att för kan innefatta vilka kunskaper som helst så länge de är i 

demokratins tjänst eller behövs för elevens framtida deltagande i ett 

demokratiskt samhälle medan om syftar på kunskaper som handlar 

om just demokrati som styrskick och företeelse. 

Kunskap i demokrati står för förmågan att agera och handla på ett 

demokratiskt sätt i det offentliga och i familjelivet. I demokrati 

handlar om att undervisa elever så att de utvecklar förmåga att kunna 

delta i demokratiska processer på olika nivåer i samhället samt 

förmåga att kunna överväga och ge röst åt olika åsikter och alternativ. 

Kunskap i demokrati inkluderar förhållningssätt, attityder, åsikter 

och agerande i relation till demokrati och här ryms också en etisk 

dimension. I min version av den demokratididaktiska ansatsen i 

demokrati väljer jag att knyta samman den etiska dimensionen med 

demokrati som barns rättighet till inflytande och delaktighet.  

Att utbilda genom demokrati innebär att bedriva undervisningen i 

demokratiska arbetsformer. Det står för att hela skolvardagen 
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omfattas av ett demokratiskt förhållningssätt. Genom demokrati står 

för uppdragets övergripande, fostrande och ideologiska del och 

handlar om att erbjuda elever ett demokratilärande genom att själva 

vara delaktiga i, få erfarenhet av och praktisera demokrati. Det ligger 

mycket nära ansatsen i demokrati men utifrån min förståelse finns 

det en nyans av skillnad i så motto att genom demokrati tydligare 

trycker på att eleven får erfara demokrati genom att ”göra” eller 

praktisera demokrati i skolan. 

För att underlätta läsningen av resultat- och diskussionskapitlen 

sammanfattas de demokratididaktiska ansatsernas innebörder, så 

som jag valt att förstå och använda dem i denna studie, i tabell 4. 

Tabell 4. Schematisk översikt didaktiska prepositioner och innebörden av dessa. 

Didaktisk 

ansats 

Innebörd / sammanfattande förklaring 

om Faktamässiga och formella kunskaper om demokrati som 

styrform/-skick/-elseform/-elseskick 

för Alla faktamässiga kunskaper till gagn för framtida deltagande i 

demokrati (som samhällsmedborgare) 

i Förmåga att agera; deltagande (lyssna, tala, attityder); barns rätt 

genom Demokratiska arbetsformer; 

demokratiskt förhållningssätt; erfarande av demokratiska former 

för samvaro i skolan 

 

I analysarbetet har jag, utifrån det tematiskt framskrivna resultatet i 

kapitel 5, plockat ut utsagor som handlar om frågan om vad sedan har 

jag granskat dessa utifrån ansatserna om, för, i och genom demokrati. 

Därefter har jag gjort på samma sätt utifrån frågan om hur och frågan 

om varför. De didaktiska frågorna bidrar till förståelse för lärarnas 

perspektiv och överväganden. Tillsammans med de 

demokratididaktiska ansatserna fördjupas förståelsen för lärarnas 

professionella uppfattningar inbegripet demokratiuppdragets 

innebörd och gestaltande. 

Resultatpresentationens upplägg 

I kapitel 5 och 6 redovisar jag studiens resultat. Kapitel 5 bygger på 

material från intervju 1 och 2 och kapitel 6 bygger på intervju 2 och 

samtliga observationer.  
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Kapitel 5 behandlar lärarnas tal om demokratiuppdraget, 

demokratiska arbetsformer och SO-undervisning. Det är tematiskt 

framskrivet och avslutas med en demokratididaktisk analys. 

Kapitel 6 bygger på minnesanteckningar från observationerna 

tillsammans med lärarnas tal om de observerade lektionerna (delar av 

intervju 2) och är till övervägande del deskriptivt framskrivet. Kapitlet 

avslutas dock med en tematiskt organiserad analys. 

Inför läsningen av dessa två kapitel vill jag här ge en läsanvisning 

angående de intervjucitat som förekommer, se tabell 5. Det som står 

inom hakparentes ([]) har inte uttalats verbalt i intervjun. Det är 

sådant som är underförstått och som jag har skrivit ut samt 

kommentarer för att underlätta läsbarhet och förståelse av 

sammanhang. Tvekan, tankepauser och tystnad markeras med [paus]. 

Versaler markerar mycket stark betoning av ordet. När ord eller 

stycken hoppats över i citaten markeras detta med […]. 

Tabell 5. Läsanvisning till citat från transkriptionerna. 

Notation Förklaring 

[…] Markerar att ord eller stycken ej tagits med i citatet 

[paus] Markerar kortare eller längre tvekan, tankepaus eller tystnad 

[kommentar] Ej uttalat i intervjun, av författaren tillfogade ord eller 

kommentarer för att underlätta läsbarheten 

VERSALER Av den intervjuade mycket starkt betonade ord 

 

För att underlätta läsningen av resultatkapitlen och för att värna 

lärarnas anonymitet har jag namngivit de deltagande lärarna med 

fingerade namn. Lärare 1 kallar jag, Anita, lärare 2 Birgitta, lärare 3 

Cecilia, lärare 4 Doris, lärare 5 Elisabeth och lärare 6 Frida. 

Trovärdighet och tillförlitlighet  

Validitet handlar om huruvida det som undersökts kan ge svar på de 

frågor som ställts och reliabilitet avser undersökningsmetodens 

tillförlitlighet och säkerheten i svaren (Kylén, 2004). Det finns också 

forskare som föreslår vederhäftighet eller trovärdighet och äkthet som 

alternativa begrepp för kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 
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Jag väljer att använda begreppen trovärdighet och tillförlitlighet 

istället för validitet och reliabilitet som mer för tankarna till 

kvantitativa studier.  

I denna studie har jag använt mig av intervjuer och observationer för 

att generera datamaterial som underlag för att besvara studiens 

frågeställningar och uppfylla studiens syfte. Trovärdighet och 

tillförlitlighet handlar i kvalitativa forskningssammanhang i hög grad 

om att på ett så noggrant sätt som möjligt beskriva forsknings-

processens alla steg.  

Jag väljer att i detta stycke också skriva några rader om min egen 

förförståelse i egenskap av både forskare och lärare (jfr Repstad, 

2007). Att själv vara välbekant med den miljö och situation som är 

föremål för forskning kan innebära både fördelar och nackdelar. 

Fördelar i så motto att en välbekant miljö och ett välbekant 

sammanhang kan ge tillträde till en förståelse av ett sammanhang 

med avseende på utformning och skeenden. Nackdelen kan vara att 

jag bär på omedvetna förgivettaganden om den verksamhet som är 

föremål för undersökningen och att jag riskerar att inte se intressanta 

företeelser som utifrån en lärarblick kan uppfattas som självklara. I 

intervjusituationen finns det också en risk för att den egna 

lärarbakgrunden gör att det uppstår en känsla av kollegialitet i 

samtalet som skulle kunna påverka intervjun och i värsta fall utgöra 

risk för att lägga orden i mun på den intervjuade. Jag har under 

genomförandet av intervjuerna strävat efter att vara medveten om 

detta. 

När det gäller frågan om generaliserbarhet är detta en kvalitativ 

studie utan några större anspråk på generaliserbarhet. Jag vill dock 

hävda att även om studien främst visar hur dessa medverkande lärare 

uttrycker och gestaltar skolans demokratiuppdrag finns det anledning 

att anta att resultatet kan ha viss överförbarhet även på andra 

situationer och lärare. Därutöver kan studien också, i linje med dess 

syftesformulering, bidra till en fördjupad diskussion kring SO-lärare 

som professionella aktörer som skapar och konstruerar demokrati och 

demokratiska arbetsformer. 
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Etiska överväganden 

Under hela forskningsprocessen aktiveras olika typer av etiska 

överväganden. Jag ska här beskriva några av de etiska 

hänsynstaganden och överväganden som gjorts under arbetet med 

denna studie. 

De lärare som deltagit i denna studie har varit informerade om att de 

varit föremål för forskning. De intervjuade lärarna har också samtyckt 

skriftligt i förväg i enlighet med idén om informerat samtycke. 

Informerat samtycke handlar om undersökningspersonernas rätt till 

information om undersökningens syfte och utformning samt 

eventuella risker eller fördelar som kan hänga samman med att delta i 

undersökningen. Lärarna har också informerats om att de haft rätt att 

avbryta sitt deltagande när som helst utan några negativa 

konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2011). De deltagande lärarna har fått 

information om att det inte ska gå att härleda uttalanden eller andra 

delar av studiens resultat till enskilda lärare, klasser eller skolor. 

Lärarna och skolorna har avidentifierats redan vid 

transkriptionsfasen. All data som samlats in kommer att behandlas så 

att inga obehöriga kan ta del av dem. Karlstad universitet ansvarar för 

datamaterialet, vilket kommer att arkiveras i 10 år på Karlstads 

universitet.  

 

Observationsstudier är förenade med vissa etiska problem eller 

överväganden (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie förekommer 

endast öppna observationer och deltagarna vet därmed om att de är 

föremål för forskning. I det fall där ljudupptagning förekommer har 

elevernas vårdnadshavare i förväg gett sitt skriftliga samtycke till 

detta. Studien bygger inte på uppgifter som rör känsliga 

personuppgifter eller annat som rör personuppgiftslagen. En viktig 

aspekt i detta sammanhang är att fokus var riktat mot lärarens 

agerande och arrangerande av undervisningssituationer. Elevernas 

ageranden har endast skrivits fram i allmänna ordalag.  

Även intervjusituationen ger upphov till ett antal etiska överväganden 

och risker (Kvale, 1997). I denna studie har det handlat om att jag har 

försökt anpassa tid och plats för intervjuerna efter lärarnas önskemål. 

Det hänger samman med viljan att orsaka så lite besvär som möjligt. 

Det finns också en dimension av makt där den som intervjuar är den 
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som styr både frågorna som ställs och sedan i nästa skede är den som 

äger rätt att tolka svaren. Det är därför viktigt att vara självreflexiv i 

forskningsprocessens alla delar. Ytterligare ett etiskt övervägande i 

samband med intervjumetoden handlar om själva syftet med 

undersökningen. För att en intervjuundersökning ska legitimeras 

etiskt bör syftet motiveras av både vetenskapliga skäl men också av en 

ambition att bidra till förbättring av den situation eller praktik som 

undersöks (Kvale, 1997). Jag menar att kunskap om innebörder av 

och  olika sätt att gestalta skolans demokratiuppdrag i grundskolans 

mellanår är ett angeläget område att undersöka, vilket motiverar att 

lärare engageras i studien. 

Att skriva ut inspelat material för med sig en rad metodologiska och 

teoretiska problem samtidigt som det också ger upphov till vissa 

etiska överväganden. Språket i en intervju eller observation kommer 

till under de villkor som råder för tal, men överförs sedan under 

transkriberingen till skriftlig form. Det kan medföra att sådant som i 

det muntliga sammanhanget varit helt tydligt och begripligt, i skriftlig 

form kan framstå som obegripligt eller förvirrat. Det talade språket 

kommer till i en unik situation där röstläge och kroppsspråk också 

bidrar till förståelsen (Kvale, 1997). Det kan således finnas en etisk 

problematik när den som intervjuats får läsa citat från intervjun i så 

motto att det kan upplevas som besvärande eller förödmjukande att 

se sitt talade språk i skriven form. Jag har därför valt att fokusera på 

de betydelsebärande delarna av kommunikationen samt att använda 

ett språk nära skriftspråksformen i de citat från transkriberingarna 

som presenteras i uppsatsens resultatdel. 
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5 Tal om demokratiuppdraget, demokratiska 

arbetsformer och SO-undervisning 

I detta resultatkapitel skriver jag om uppfattningar och gestaltanden 

som framträder i de intervjuade lärarnas tal om demokratiuppdraget, 

demokratiska arbetsformer och SO-undervisning. Först kommer ett 

avsnitt som baseras på lärarnas tal om det övergripande 

demokratiuppdraget. Därefter behandlar texten lärarnas tal om 

innebörder av demokratiska arbetsformer och sedan riktas fokus på 

talet om SO-undervisning i relation till demokratiuppdraget. Jag har 

valt att presentera studiens SO-fokus i den senare delen av kapitlet 

eftersom det följer hur lärarna i intervjuerna först talar om 

demokratiuppdraget i allmänna ordalag och sedan i intervjuernas 

senare del talar mer specifikt om SO-undervisning och 

demokratiuppdraget. Slutligen avrundas kapitlet med en didaktisk 

analys där lärarnas resonemang ställs i relation till studiens 

didaktiska analytiska frågor (vad, hur, varför?) och demokrati-

didaktiska ansatser (om, för, i och genom). 

Det övergripande demokratiuppdraget 

Nedan beskriver jag lärarnas uppfattningar av innebörder av skolans 

övergripande demokratiuppdrag så som de träder fram i deras tal. Jag 

väljer att skriva övergripande för att särskilja det från demokratiska 

arbetsformer, som här betraktas som en del av skolans övergripande 

demokratiuppdrag, men som huvudsakligen behandlas i ett senare 

textavsnitt i detta kapitel. I lärarnas tal om demokratiuppdraget och 

demokratiska arbetsformer finns viss överlappning, vilket gör att 

vissa resonemang om demokratiska arbetsformer finns med under 

rubriken övergripande demokratiuppdrag och vice versa. Avgörande 

för sorteringen är vad som analytiskt ställs i för- respektive 

bakgrunden i de olika avsnitten. 

I talet om det övergripande demokratiuppdraget har jag identifierat 

fyra teman som bildar underrubriker i detta textavsnitt. Det första 

temat handlar om uppfattningar om demokratiuppdraget som diffust 

och outtalat i planering och undervisning. Nästa tema tar upp 

lärarnas upplevda dilemman och beskrivningar av olika 

förutsättningars betydelse för vad som kan göras av 

demokratiuppdraget. I det tredje temat legitimerar och motiverar 
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lärarna utformningen av sin undervisningspraktik utifrån hur de 

uppfattar demokratiuppdraget. Sist beskrivs vad som är 

demokratiuppdragets innebörd utifrån lärarnas uppfattning och 

beskrivna göranden. 

Det går således att läsa textavsnittet som en berättelse som börjar i en 

upplevd problembild där lärare talar om demokratiuppdraget som 

diffust, i konkurrens med annat och förknippat med olika dilemman. 

Sedan övergår texten till att beskriva hur lärarna, utifrån sina 

uppfattningar, fyller demokratiuppdraget med legitimitet, mening och 

innehåll. 

Demokratiuppdraget som diffust och outtalat  

Demokratiuppdraget och begreppet demokratiska arbetsformer är 

något som kan tas för självklart, men samtidigt framstår som 

oreflekterat och outtalat. Anita berättar att lärarna i hennes arbetslag 

pratar mycket om hur man kan jobba på olika sätt, men att de inte 

explicit nämner demokratiuppdraget eller demokratiska 

arbetsformer. I hennes tal går det att uppfatta en viss frustration över 

att det sällan finns utrymme för diskussioner i yrkesvardagen då det, 

enligt Anita, är så mycket annat som ska hinnas med och rymmas 

inom den lektionsfria tiden. 

Det är kanske inte så att man använder just de orden som du säger nu och 

tänker att nu ska vi jobba demokratiskt och vilka demokratiska 

arbetsformer, men när vi pratar undervisning, vi har ju våra planeringslag 

och planerar ihop, de som har samma årskurs framför allt [paus] då 

pratar vi mycket om hur man ska jobba på olika sätt. Fast vi använder nog 

inte ordet demokratiska arbetsformer [paus] fast det finns ju med i 

tankarna. […] Nä, inga medvetna diskussioner om demokratiskt 

arbetssätt, demokrati i läroplanen, det kan jag inte säga. (Anita) 

Det framstår inte som lätt att sätta ord på vad som menas med 

demokrati och vilka innebörder skolans demokratiuppdrag har. Vad 

det sedan innebär att agera inom ramen för demokratiuppdraget blir 

ytterligare en fråga som kan besvaras på många sätt utifrån olika 

förståelse av demokratibegreppet.  

Likaså Frida talar om skolans demokratiuppdrag som lite osynligt och 

luddigt och hon säger att det är svårt att veta vad som krävs av henne i 

egenskap av lärare.  
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[…] det är lite osynligt, luddigt, man vet inte riktigt vad det är som krävs 

av mig som lärare när det gäller just det. (Frida) 

I likhet med Anita tycker Frida att det är svårt att hitta tillfällen för 

gemensamma samtal och hon beskriver det som att hon aldrig riktigt 

hinner prata om demokratiuppdraget med sina arbetskamrater. Det 

är mer något som hon vet att det ”står där” och det ”finns där” och 

hon försöker genomsyra undervisningen på sitt eget sätt men är 

osäker på om hon är på rätt väg. 

[…] man hinner ju aldrig riktigt prata om det, utan det […] jag vet att det 

finns där och att det står där och jag försöker genomsyra undervisningen 

på mitt sätt men sedan om jag är på rätt väg? Det hoppas jag. (Frida) 

Detta kan tolkas som en föreställning där demokratiuppdraget är 

något som kan och ska utföras på det rätta sättet. Frida uttrycker en 

önskan om stöd för hur man kan tänka, göra och förhålla sig till 

demokrati i alla skolämnen.  

Jo, men att demokrati det är ju så, det är ju oftast man tänker att nu 

jobbar jag med det genom att alla får rösta här om vi ska ha […] hur vi ska 

jobba över rasten och jobba in tiden och att man ju har klassråd med 

elevråd, att man ser demokratin på det sättet eller man har några veckor 

när man pratar om valet, att man har demokrati så. Det är ju det liksom, 

men demokratiuppdraget vi har det ska ju gå in i alla ämnen, inte bara 

samhällskunskapen heller tänker jag, och hur gör man då? Hur gör man 

då? […] Finns det någon hjälp för mig? Finns det något arbetsmedel […] 

material som jag kan komma åt och få hjälp av när det gäller det? (Frida) 

I citaten från Frida och Anita synliggörs ett behov av att få ta del av 

eller skapa förutsättningar och forum för gemensamma samtal runt 

demokratiuppdraget.  

Dilemman och olika förutsättningar 

I detta avsnitt är det lärarnas tal om betydelsen av olika 

förutsättningar för genomförande av demokratiuppdragets 

gestaltande som fokuseras. Det ges också utrymme för lärarnas tal om 

några olika dilemman som de upplever att de behöver förhålla sig till, 

i relation till gestaltandet av skolans demokratiuppdrag. 

Birgitta som har arbetat många år i skolan talar om hur en elevgrupp 

kan utmana tidigare föreställningar och beskriver hur mötet med en 

ny klass gjort att hon inte längre utifrån sin långa lärarerfarenhet kan 
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säga att ”så här gör man på mellanstadiet” när det gäller 

demokratiuppdraget. 

Och just den här elevgruppen har det visat sig att här har jag inte kunnat 

göra som jag har gjort förut så att förr kunde jag säga att så här gör man i 

årskurs 4-6 i dom 25 år som jag jobbat där. Men i den här gruppen så kan 

jag ju se att det inte riktigt funkar av olika anledningar: klassens 

sammansättning och [elevernas] tidigare erfarenheter, skulle jag vilja 

säga. (Birgitta) 

Birgitta berättar vidare om hur hon har arbetat med sin elevgrupp. I 

hennes berättelse träder det fram en bild av att eleverna måste ha 

vissa grundläggande färdigheter, förmågor och erfarenheter för att 

kunna ha inflytande på undervisningens upplägg. I utdraget nedan 

förklarar hon hur den första terminen med hennes klass har präglats 

av försök att skapa en struktur för lektioner och undervisning. Jag 

tolkar det som att Birgitta ser det som en grund som läggs för att så 

småningom kunna lära eleverna ett demokratiskt förhållningssätt. 

Kring den här gruppen då, där har det handlat om i ett halvår att få 

barnen att gå från den dörren och att få barnen att sätta sig i sin bänk. […] 

Att då lägga upp en fråga att hur tycker ni vi ska lära oss det här om 

vikingatiden? Hur kan man jobba? Jobba det är liksom [paus] vi har 

jobbat med begreppet varför är vi här, vad är syftet med lektionen och att 

alla ska lära sig minst det här. Det där är erfarenheter som vi jobbar 

mycket med och att det gäller inte dom andra utan det gäller mig också! 

Nu börjar vi närma oss lite så. Alltså att vi diskuterar varför är vi här. Vad 

ska vi träna i skolan. […] Så dom får börja prova på lite och kan ha lite val 

där då också. (Birgitta) 

Här skönjs en bild av en slags kvalificeringsprocess för att eleverna 

som individer och i grupp ska få möjlighet till inflytande som en del 

av skolans demokratiuppdrag. I Birgittas berättelse är elevgruppen 

med lärarens hjälp och målmedvetna arbete på väg dit. Även Frida 

berättar om läraren som börjar i det lilla och succesivt låter elevernas 

inflytande öka. 

Ja, alltså det är ju en balansgång det där och sedan så är det ju så här 

också att det där är ju inte det första jag gör i min grupp som jag inte 

känner. Utan det är ju en process, en arbetsprocess som börjar med 

kanske att man har dom här lite lättare klassomröstningarna, den här 

dolda när man håller för ögonen. […] Sedan kanske man röstar öppet 

någon gång och så kanske man diskuterar tillsammans och så kanske man 

sitter två och två och får prata och diskutera, det är ju inte så […]. Det är 
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en väldig process, liksom att börja från minsta lilla liksom till att bygga 

det lite, lite, lite mer hela tiden så. (Frida) 

Det går att förstå Fridas resonemang som att själva arbetsprocessen, 

med att skola in eleverna i vad hon ser som ett demokratiskt 

arbetssätt, kan betraktas som ett uttryck för skolans 

demokratiuppdrag.  

När Birgitta talar om demokratiuppdraget återkommer hon vid flera 

tillfällen till möjligheten för eleven att välja. Utifrån en sådan 

förståelse beskriver Birgitta hur hon som ansvarig lärare kan uppleva 

att hon ställs inför motstridiga signaler eller uppdrag. Å ena sidan ska 

eleverna erbjudas inflytande över undervisningen, å andra sidan finns 

det behov av tydlig struktur och undvikande av valsituationer för att 

de elever Birgitta talar om ska få en fungerande skoldag där de kan 

känna att de lyckas. Nedanstående citat visar Birgittas dilemma. 

Men sen har jag ju vissa elever här som kräver en enormt strukturerad 

undervisning för att överhuvudtaget komma någon bit på vägen och som 

då gör, vad jag skulle vilja säga, fel val för å [att] komma vidare. […] det 

blir en konflikt där mellan uppdraget om att demokratiska arbetsformer, 

elevernas inflytande på planering, arbetssätt, stoff och utvärdering. 

(Birgitta) 

Birgittas uttalande kan förstås som ett exempel på en hög grad av 

komplexitet som läraren har att hantera när hon ska erbjuda eleverna 

ökad grad av inflytande och ansvar över den egna utbildningen och 

samtidigt förhålla sig till elevens specifika behov samt därtill ansvara 

för att eleven kunskapsmässigt ska nå så långt som möjligt. Hon lyfter 

fram sin erfarenhet som lärare och hur hon kan känna ansvar för att 

eleven lyckas och argumenterar för att ibland måste hon helt enkelt 

bara bestämma hur eleven ska göra. 

Därför att jag står här med, jag vet vad som är bäst och det ska jag 

förmedla och nu gör du banne mig som jag säger så kommer det bli bra 

va. Och jag menar, ja visst den erfarenheten har jag, att jag vet, jag vet om 

du gör på det här sättet så finns chansen att du lyckas är bättre än om du 

gör på det sättet. (Birgitta) 

Anita berättar att hon tycker att det är självklart att undervisningen 

ska bedrivas i linje med demokratiuppdraget, men samtidigt är det 

inte helt lätt. Hennes resonemang runt hur hon har att förhålla sig till 

motstridiga ambitioner liknar det som Birgitta ger uttryck för ovan. 
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Det förefaller som om Anita ger demokratiska arbetsformer en 

innebörd av att eleverna ska bestämma hur de vill göra någonting. I 

citatet visar hon hur hon har att hantera motstridiga krav. Ett 

dilemma blir tydligt då Anita å ena sidan säger att det är självklart att 

undervisningen ska bedrivas demokratiskt, men å andra sidan är det 

Anita som vet hur eleverna lär bäst. 

Ja, det känns inte enk [elt] [paus] alltså själva att du ska göra det är ju 

självklart [paus] men det är ju inte enkelt att genomföra det för det är ju 

så här att när man känner sina elever så vet man ju också att de sätt de 

själv vill och tycker att de lär sig bäst på kanske inte är det sätt som jag 

tycker att de lär sig bäst på så ibland får man ju vara med och styra ganska 

mycket ändå [paus] att det faktiskt inte är eleverna som önskar och 

bestämmer utan jag bestämmer något helt annat än vad de önskar för att 

[paus] det är så jag vet att det fungerar bäst, ibland. (Anita) 

I citatet ovan träder demokratiuppdraget fram som ett motstridigt 

och spänningsfullt uppdrag. En annan föreställning om lärarens 

alternativa sätt att idka demokrati i klassrummet, som inte inbegriper 

ett inkluderande i beslut som ska tas kring undervisningen, handlar 

om lärarens ansvar att se till individers behov och skydda eleverna 

genom att själv fatta nödvändiga beslut. 

Ja, dom utsätts ju för det här hela tiden. Egentligen. Det kan börja på 

morgonen. Vad ska jag ha på mig? Vad ska jag äta till frukost? Det här att 

göra dom där valen och det tror jag att för en del barn är det ju 

jättejobbigt. Och ibland så måste vi finnas och tala om att nu är det [det] 

här. Ja, man kan inte ha demokrati hela tiden. För en del behöver ha lite 

diktatur också. På ett bra sätt. (Doris) 

I Doris reflektioner träder den vuxne fram och befriar och beskyddar 

barnet från svåra valsituationer. Birgitta beskriver en spänning 

mellan att å ena sidan vara läraren med ansvar och erfarenhet och å 

andra sidan uppdraget att ge eleverna inflytande över skolarbetets 

utformning samtidigt som det finns ett kunskapskrav eller mål som 

ska uppnås. 

Man hamnar i lite […] [i] någon form av försvar eller att man inte riktigt 

[…] Och jag kan ju också känna det där ibland att ibland måste jag vara 

lite fascistisk och diktatorisk för att verkligen se att vi kommer DIT. För 

det är trots allt jag som har det ansvaret som lärare. (Birgitta) 

Birgitta berättar vidare att i och med införandet av Lgr11 och betyg i 

årskurs 6 så har stressen över att ”hinna med allting” ökat kravet på 
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effektivitet på mellanstadiet. Det gäller att inte ”sumpa en massa tid” 

om kursen ska hinnas med. Denna beskrivna stress kan vara ett 

hinder för undervisningsprocesser som tar tid och därmed visar detta 

också på något som kan vara en spänning mellan kunskapsuppdraget 

och uppdraget att bedriva undervisning i demokratiska arbetsformer. 

Det blev ju tydligare nu [med] införandet av Lgr11. Så det blev mer här att 

man måste alltså den här stressen som jag kunde känna [hos] många av 

mina kollegor: Hur ska vi hinna med allting innan betygsättningen? 

Kommer vi ha klart allting inför nationella proven? Det fanns ju inte här 

[åk 4-6] och nu finns det här också. Med nationella prov i de flesta 

teoretiska ämnena i årskurs 6. Så det flyttades ner hit och den stressen 

kunde också göra att: ”- Nä, nu bestämmer jag varje lektion precis vad vi 

ska göra. Jag har inte tid med och ta in ungarna i det här för då kommer 

[vi] att sumpa massa tid och vi hinner inte det vi ska med kursen”. Så det 

hör jag ju mer nu. (Birgitta) 

I citatet ovan blir det tydligt hur Birgittas uppfattar att hennes 

lärarkollegor navigerar och prioriterar mellan olika upplevda krav så 

som kunskapskrav, att hinna behandla respektive ämnes centrala 

innehåll och elevernas rätt till inflytande. Det går att tolka det Birgitta 

säger så som att lärare i en upplevt pressad situation väljer en lägre 

grad av elevinflytande, gällande undervisningens innehåll och 

utformning, än vad de faktiskt skulle önska och möjligen också 

uppfattar att de borde, utifrån en friare situation.  

Att legitimera och motivera sin undervisningspraktik  

I detta textstycke beskrivs hur lärarna i studien motiverar sin 

uppfattning av demokratiuppdragets innebörder samt hur det 

gestaltas i deras undervisningspraktik. Fokus riktas även mot lärares 

upplevda handlingsval i relation till skolans demokratiuppdrag. Här 

synligörs också argument för hur lärarna motiverar sin 

undervisningspraktik i relation till demokratiuppdraget. 

Formuleringar i lärarnas tal indikerar ett behov av att legitimera de 

olika val som de, trots och under inflytande av otydlighet, upplevda 

dilemman och situationsbundna villkor, måste göra. Flera av lärarna 

talar om att de i sin yrkesroll utför ett uppdrag som bestämts på 

demokratisk väg. Här tycks föreställningen finnas att om läraren 

genom sin roll som tjänsteman bara utför det som beslutats i god 
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demokratisk ordning, det vill säga följer läroplanen, så innebär det i 

sig att undervisningen är demokratisk. 

[…] det blir ju lätt ganska mycket att det är jag som står och säger vad vi 

ska göra liksom, så är det ju. Och det känns ju inte så himla demokratiskt 

egentligen så, och så andra sidan så är det ju det jag är ålagd att göra, och 

det har ju kommit till form på demokratisk väg. Ja alltså [paus] jag vet 

inte, det genomsyrar ju undervisningen på något sätt genom att jag följer 

styrdokumenten. (Frida) 

I Fridas resonemang blir lojaliteten till styrdokumenten i 

kombination med att detta tydliggörs för eleverna att hon som lärare 

”utför det som beslutats demokratiskt” i sig, ett genomförande av 

demokratiuppdraget. Doris i sin tur talar om rättvisa och likvärdighet 

och tar sig själv som exempel för att visa sina elever att man ibland i 

en demokrati får underordna sig legitima beslut. Hon lyfter 

begreppen rättvisa och likhet för alla som synonyma eller tätt 

sammanbundna med demokrati. 

För jag säger ibland också att, ja men jag brukar ta Lgr11 och visa dom. 

”Här, ni tror att jag gör som jag vill”, det gör jag ibland [fniss], men här 

står det ju vad jag ska göra. Så att man även ser att jag inte får göra som 

jag vill. Utan det finns någon som talar om för mig också. Och att [jag] ska 

följa det här [Lgr11] för då ska det bli rättvist och lika för alla. Demokrati. 

(Doris) 

I vissa resonemang hos lärarna knyts förmågor, som till exempel att 

kunna argumentera och motivera, till demokratiuppdraget utifrån 

argumentet att de betraktas som centrala för att ha en demokratisk 

kompetens. Dessa förmågor är i lärarnas berättelser många gånger 

också något som, vid sidan av kunskapskraven, ska styra planeringen 

av undervisningen. Att öva eleverna i konsten att kunna motivera och 

argumentera för sina val blir för lärarna här ett sätt att både arbeta 

med förmågor som beskrivs i läroplanen och samtidigt utbilda för 

demokrati. 

Och sen får dom också motivera, tala om varför dom har valt att arbeta 

med det dom har valt […]. Just att kunna argumentera och motivera, det 

är viktigt. (Doris). 

Läraren Anita resonerar i linje med detta när hon föreställer sig att 

elever som erbjuds inflytande tycker att undervisningen är roligare 

och att detta i sin tur medför att eleverna lär sig mer. Utifrån ett 
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sådant resonemang blir inflytande en didaktisk strategi för ökat 

lärande och motiveras av antagandet att elevernas kunskaper ökar. 

Nedanstående citat ger en bild av detta. 

Man hoppas ju att eleverna ska tycka att det är roligare att lära sig och att 

de då lär sig mer [paus] ju mer man får vara med och tycka till ju roligare 

tycker man kanske att det är och då lär man sig förhoppningsvis mer. 

(Anita) 

Elisabeth resonerar på ett likande sätt när hon framhåller 

demokratiska arbetsformer som ett sätt att skapa engagemang hos 

eleverna. 

[…] det är ju på det sättet som man skapar engagemang hos eleverna, i 

alla fall ett ben i skapandet av engagemang. (Elisabeth) 

Hos flera av lärarna finns en föreställning om vikten av att fostra goda 

demokratiska framtida medborgare. Här skönjs ett framtidsmotiv där 

barnet som blivande fullvärdig demokratisk medborgare är 

utgångspunkten snarare än barnet med demokratiska rättigheter här 

och nu. Det blir ett demokratilärande för att åstadkomma en 

uppväxande generation med rätta kunskaper, förmågor och 

värderingar som kan säkra det goda samhället. 

Jo, men eftersom Sverige, alltså när vi läser om demokrati, alltså Sverige 

är ett demokratiskt land, våra grundlagar, allting vilar på demokratiska 

arbetssätt och ur ett historiskt perspektiv [paus]. Jag menar då är det ju 

en självklarhet att skolan framåt också vilar på den grunden och att vi på 

något sätt inte bara ska läsa ett kapitel i samhällskunskapsboken om vad 

demokrati är. Och [om] att alla människor har en röst och dom har lika 

värde och dom ska kunna räkna upp det här, utan det måste ju på något 

sätt genomsyra detta. För de här ungarna ska ju om femton år fungera 

som vuxna i vårt framtida samhälle som jag också vill ska vara 

demokratiskt. (Birgitta) 

Det räcker dock inte enligt Birgitta att teoretiskt läsa om vad 

demokrati är utan eleverna behöver få vara i en skolvardag och 

undervisning som genomsyras av tanken om allas lika värde och rätt 

att göra sig hörd.  

I läraren Fridas resonemang nedan går det att skönja en tankefigur 

där framtidsperspektivet väger tyngst, men samtidigt poängteras att 

nuet och framtiden hänger tätt ihop. Det som sker här och nu blir en 

förutsättning för det som ska komma sedan. 
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Jag tänker liksom tyngst är ju i och för sig framtiden för det är ju det jag 

gör [paus] jag är ju här för dom för att dom ska få en bra framtid liksom. 

Så framtiden väger ju lite mera kanske, men ändå så hänger det ju ihop 

för om dom inte jobbar och tränar på det nu så kommer det inte bli 

någonting bra sedan. Det är ju klart att jag måste ju tänka nu när jag är 

här, jag måste ju liksom jobba med dom här och nu men det är ju ändå: 

varför gör jag det? Jo, det är ju för att det ska bli bra sedan. (Frida) 

Doris berättar att hon tror att perspektivet ”här och nu” är viktigast 

för eleverna men som lärare måste hon agera långsiktigt utifrån sin 

vetskap om vilka kunskaper som eleverna behöver i framtiden.  

För eleverna tror jag ”här och nu” är viktigast. För mig som pedagog som 

ser ett steg till så väger de lite mera jämnt tror jag. Därför att det dom får 

nu och det ger ju ringar på vattnet längre fram. Och dom tänker ju inte så. 

Dom är här och nu och nu händer det här. Men jag vet ju oftast att när du 

kommer hit så krävs det här. Och det är ju det också att jag slussar dom 

vidare. För jag vet ju vilka kunskaper dom kanske behöver längre fram. 

Och det handlar inte bara om skolan. Det handlar om andra [paus] hur 

fungerar det i samhället? (Doris) 

Framtiden och nuet hänger ihop när Doris förklarar hur hon tänker. 

Hon anser att eleverna behöver få vara i en skolvardag där de får 

möjlighet att utveckla förmågan att se sammanhang och förstå 

konsekvenser. För Doris handlar det om att bygga en stabil grund för 

elevernas framtida deltagande och ansvarstagande genom att ”ta en 

byggsten i taget” och lära sig se sammanhang och konsekvenser av sitt 

eget handlande. 

Det gäller ju att dom ser ett sammanhang i det dom gör. […] Det gäller ju 

för mig att koppla ihop. Vad har det här med det här att göra? Ett 

samband, ett sammanhang och hur påverkar det mig som individ om jag 

gör så här nu? Och det handlar om konsekvenser […] kan vi komma in på 

också av sitt handlande. Och det här [paus] tycker du att nej, men det här 

behöver inte jag kunna. Det behöver inte jag lära mig. Det här vill jag inte 

ta ansvar för. Det är som att bygga en mur. Bygger du inte nedersta lagret 

då kan du inte bygga uppåt heller. För det kommer ju att rasa ganska 

snart. Det gäller ju att ha en stabil grund att stå på. […] Så att det är det vi 

bygger på helt enkelt. (Doris) 

Birgitta förtydligar att hennes personliga uppfattning harmonierar 

med det som styrdokumenten föreskriver. 

För det man har rätt att säga vad man tycker på ett schysst sätt förstås 

utifrån värdegrunden. Det är ett öppet klimat om jag [som elev] vill 
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komma med förslag hur vi skulle kunna göra. Det är både vad 

styrdokument och författning säger så är det ju och även min personliga 

uppfattning om hur samhället ska se ut i framtiden. (Birgitta) 

Lite senare i intervjun reflekterar Birgitta runt vikten av att inte ta 

demokratin för given. Här träder demokratiuppdraget fram som 

förmedlande av vissa värden där eleverna förväntas omfatta dem och 

också förstå varför. I citatet nedan förenas ett framtidsperspektiv med 

det som görs här och nu och läraren ser som sin uppgift att föra 

samman dessa till en självklar helhet. 

Och det ligger ju lite i det att vi måste ju fortsätta. Vi kan inte bara slå oss 

till ro och tro att nu har vi en demokrati. De såg en serie, relativt ny serie, 

som ligger på ur.se och heter just Diktatorn som utspelar sig i en fiktiv 

miljö. […] Och den satte skruv på dom [eleverna] här. Varför det var 

viktigt att dom förstod det här. Sen det här och koppla, och det är ju min 

sak att koppla till vad vi gör här. Det ska på något sätt bli en självklarhet. 

(Birgitta) 

Även Cecilia återkommer flera gånger under intervjun till att det är 

skolans uppgift att forma demokratiska människor med de 

kompetenser som behövs för att fungera väl i samhället. 

Jag vill ju att vi uppfostrar och utbildar barn till ett gott samhälle. Så att 

jag tycker ju om egentligen [paus] många är ju kritiska till de här 

kunskapskraven [paus] att dom ska lära sig att diskutera och argumentera 

och alltihopa, men liksom lyckas vi med det så måste det ju vara bra för 

det goda samhället och att vi utbildar till demokratiska människor […] jag 

tycker det är bra att det står. Jag tycker jättemycket om första delen i 

läroplanen [skratt]. (Cecilia) 

I nedanstående citat ryms också en förhoppning om att dagens barn 

eller elever ska kunna fatta kloka beslut i framtiden och därmed bidra 

till samhällsutveckling.  

Ja, men det är ju komplext för man tänker att vi formar demokratiska 

människor som ska klara av att fungera i ett samhälle. Dom behöver ju ta 

väldigt mycket kloka beslut i framtiden så som världen ser ut. (Cecilia) 

Anita resonerar kring grupparbete som form för att lära sig 

samarbete, hänsyn och att fungera i grupp. Något som utifrån Anitas 

resonemang anses vara viktiga och eftersträvansvärda egenskaper för 

en individ som ska fungera väl i framtiden. 
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Ja, men det är ju klart att ett grupparbete är ju mer [paus] ja, hur ska jag 

uttrycka det då [paus] i ett grupparbete får dom ju lov att arbeta på ett 

annat sätt. Man måste ju ta hänsyn till andra och bidra med sitt och det 

finns ju många här i klassen som inte [paus] som är väldigt så här: ”Jag 

vill göra själv, jag vill inte samarbeta”. För på många lektioner har vi ju att 

dom får välja. (Anita) 

Sammanfattningsvis skönjs i ovanstående textavsnitt först en logik 

där lärarna legitimerar delar av sin undervisning, som de inte ser som 

särskilt starkt demokratiskt utvecklad, med att de ”i alla fall” följer 

och arbetar i enlighet med styrdokument som i sig är demokratiskt 

beslutade. I senare delen av texten övergår lärarna till en något 

annorlunda logik där det handlar om att trycka på vikten av 

demokratiuppdraget och legitimera hur det konkret tar form i deras 

undervisning. 

Lärarnas tal om demokratiuppdragets innebörd 

Tidigare i detta resultatkapitel har demokratiuppdraget framställts 

som diffust, komplext och fyllt med dilemman. Här tonar istället ett 

meningsskapande fram kring det som lärarna uppfattar som 

demokratiuppdraget. 

Doris reflekterar kring något som kan liknas vid ett demokratiskt 

klassrumsklimat och här träder demokratiuppdraget fram som 

förmåga till acceptans av alla. Hon talar om att alla elever är olika på 

något sätt och betonar vikten av att eleverna erbjuds att lära sig 

acceptera alla människor, ge och ta och lyssna på varandra. 

Demokratiskt det handlar ju också om det här att man då ska acceptera 

alla som man är. Vi är ju väldigt olika. Vi har elever från andra länder. Vi 

har elever med olika behov [paus] ja. Och vi är en klass. Så det är ju också 

[paus] det är ju det här ge och ta och lyssna på varandra. (Doris) 

Demokrati förknippas hos Doris med begrepp som rättvisa, 

samhörighet och påverkan. Hon lyfter fram sin egen roll och förklarar 

att hon genom sin framtoning och inställning visar eleverna 

innebörden av dessa begrepp. 

Om det har med demokrati det är väl att […] vi i alla fall är en grupp. En 

samhörighet. Det är också bra. Men min inställning till ämnena, min 

inställning till att försöka vara så rättvis, alltså demokratisk, och låta dom 

vara med att påverka så mycket dom bara kan. (Doris) 
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Hon talar också om vikten av att eleven blir sedd av läraren som något 

som hänger samman med ett demokratiskt förhållningssätt. 

Det är min erfarenhet och dom vet ju också att man gör vissa saker därför 

att man bryr sig om. Och att man tycker om dom. För det tror jag också är 

a och o. Dom ska veta att du ser mig, du hör mig och du tycker om mig.  

(Doris) 

Det Doris beskriver handlar om ett genomsyrande klimat av tillit i 

klassrummet. Även Elisabeth talar om förhållningssätt och beskriver 

demokratiuppdraget som en ömsesidig respekt mellan lärare och 

elever där läraren förmår se individen bakom yta och attribut som 

kepsar eller liknande. 

Ja, men alltså jag tänker att om dom [paus] det finns andra sätt att visa 

respekt för mig än att ta av sig mössan. Jag försöker nog se individen 

bakom mössan. Och jag tycker att jag respekterar dom, jag menar inte att 

dom ska respektera mig enbart och jag får göra vad jag vill gentemot dom 

utan en ömsesidig respekt som inte har med mössa på eller av att göra. 

[…] Det genomsyrar det klimatet som finns i mitt klassrum […] det är väl 

så jag ser på demokrati. (Elisabeth) 

Doris lyfter fram vikten av upplevelsen av delaktighet och kopplar 

samman det med lustfyllt lärande. I nedanstående citat argumenterar 

hon för vikten av att eleverna känner sig delaktiga genom att de får 

säga vad de tycker. Förutom detta framstår det också som angeläget 

att eleverna möter en varierad och anpassad undervisning. 

Att det inte blir en monolog av mig där framme bara, då somnar dom ju 

efter två sekunder nästan. Utan man känner sig delaktig i diskussionen, 

att variera undervisningen, anpassa olika så att dom vet att: ja det händer 

någonting, bjuda på mig själv gärna lite [paus] man får ju liksom 

verkligen vara allt där framme. Så att det gäller ju att fånga in dom, det 

tycker jag är jätteviktigt. Men att dom känner att min röst är viktig, det 

jag tycker är viktigt. Det kanske inte är rätt och riktigt alla gånger, men jag 

är viktig, och jag ska våga säga det jag tycker. (Doris) 

Anita berättar att lärarna på hennes skola har gått en utbildning om 

jämställdhet och hon konstaterar att de pratar mycket om olika villkor 

för pojkar och flickor. Det kan tolkas som att hon ser arbete med 

jämställdhet som en del av demokratiuppdraget som inte bara finns 

med implicit i vardagsarbetet, utan något som faktiskt lyfts fram 

explicit i diskussioner och planering av undervisning. I intervjun ger 

hon uttryck för hur detta kan ta form i hennes undervisningspraktik: 
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Sen har vi bestämt, vi sa till barnen att vi har lottat, men vi har bestämt 

vilket område dom ska jobba med […] lite utifrån [paus], vi går ju en sån 

här På lika villkor utbildning också, jämställdhet. Och då såg vi till att det 

här med krig och vapen och de, som killarna säkert skulle ha slagits om 

och få det området, hamnade hos dom som vi tyckte att [dom] kan gärna 

få jobba med det. (Anita) 

Här finns ett antagande, möjligen utifrån vissa stereotyper, att killar 

gärna vill jobba med ”krig och vapen och sånt” och att de behöver 

vidga vyerna genom att få arbeta med andra områden samt att det är 

positivt för de elever som inte förväntas lockas av krig och vapen att få 

arbeta med detta område. Det finns i detta en föreställning att ett 

utmanande av invanda eller förväntade mönster är ett sätt att arbeta 

med jämställdhet. Att läraren tar upp jämställdhet i detta 

sammanhang gör att jag tolkar det som att hon ser arbete med 

jämställdhet som ett exempel på hur skolans demokratiuppdrag kan 

ta form. Hon säger dock inte något explicit om att detta kan ses som 

en del av demokratiuppdraget utan pratar om jämställdhetsarbetet På 

lika villkor som ett parallellt arbete. Anita berättar att 

demokratiuppdraget inte är någonting som lärarna pratar om, men 

lyfter fram att lärarna på hennes skola har gått utbildningen På lika 

villkor. När jag frågar om val av arbetsform för lektionen som jag fick 

besöka återkommer hon till att prata om ett jämställdhetsperspektiv 

och det är oklart om hon betraktar det som en del av det övergripande 

demokratiuppdraget eller som ett parallellt uppdrag. 

Tja, dom har ju inte valt alls [skratt]. Det är vi som har valt. Vårt val var 

mycket ur ett jämställdhetsperspektiv och att det här som är ”killiga” 

områden skulle vi ge till dom grupper där det kanske var två tjejer och en 

kille som inte alls är intresserad av krig och va[pen] [paus]. Alltså lite så. 

(Anita) 

Cecilia funderar högt kring elevers utvecklande av förmågor som 

behövs för att inte bara ta del av demokratiska rättigheter, utan också 

klara av att hantera demokratiska skyldigheter i form av 

ansvarstagande och förmåga att fullfölja uppgifter. Cecilias 

resonemang bygger på ett antagande att dessa förmågor är viktiga för 

att eleven i framtiden ska kunna fungera som en demokratisk 

samhällsmedborgare. 

Ja. [paus] Nej men det är ju [paus] som sagt demokrati är ju vitt. Ja, men 

det här att ta ansvar och fullfölja uppgifter under en längre tid men jag vet 
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inte om det hör till demokrati. Och vad som händer ja [paus] nej vi har en 

del att jobba på där [paus] Nej, men alltså visst arbetsformer och så där 

visst jag tycker att det finns men mycket så där hur man är mot varandra. 

Det är mycket att jobba med. Fast det är det väl överallt. (Cecilia) 

I slutet av citatet ovan tycks det som om Cecilia vidgar 

demokratiuppdraget till ett sätt att vara eller leva i skolan, när hon 

talar om att det handlar mycket om hur man är mot varandra. 

Demokratiska arbetsformer  

I detta textavsnitt beskrivs de innebörder av demokratiska 

arbetsformer som lärarna talar om. Lärarna lyfter inte fram några 

särskilda modeller eller metoder som demokratiska arbetssätt. Istället 

talar de om en föränderlig innebörd tätt sammanvävd med olika 

situationsbundna villkor, så som den kontext som de befinner sig i 

och de förutsättningar som råder gällande organisation, läroplan och 

elevgrupp. Efterhand träder det dock, såväl i lärarnas berättelser som 

i min läsning av materialet, fram en mer konkret bild över vad som 

kan vara eller förstås som demokratiska arbetsformer. Då handlar det 

om att som lärare arrangera undervisning som utgår från eleverna 

och deras förförståelse, elevernas inflytande i klassrum och 

undervisning, förhållningssätt och klassrumsklimat samt olika former 

för formellt elevinflytande. 

En föränderlig innebörd 

I lärarnas tal synliggörs en bild av att innebörden (eller innebörderna) 

av begreppet demokratiska arbetsformer är något som är föränderligt 

utifrån vilken läroplan som gäller och utifrån olika situationsbundna 

villkor så som vilken, elevgrupp som avses. 

Vad som är demokratiska arbetsformer och hur det gestaltas är, enligt 

Birgitta, något som kan förändras över tid. Hon berättar utifrån sin 

långa lärarerfarenhet om hur det har kunnat se ut under olika 

läroplaner. Jag tolkar Birgittas beskrivning som ett exempel på hur 

innebörden av demokratiska arbetsformer är något som förändras 

utifrån olika aspekter så som med rådande samhällsförändringar (jfr 

Bronäs, 2003, angående demokrati i samhällskunskapsämnet). 

Birgitta beskriver nedan hur hon uppfattar att demokratiska 

arbetsformer såg ut och gestaltades på 1990-talet: 
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[…] vad man under 90-talet sa, var demokratiska arbetsformer. Det jag 

beskrev i början som kanske inte alltid blev så bra. ”Sitt var du vill, gör 

vad du vill bara du har fyllt i ditt eget arbetsschema”. Nu överdriver jag 

lite men du kanske förstår vad jag tänker på. […] Det att eleverna ska veta 

vad de måste kunna och hjälpas åt att få klart för sig hur vägen dit är och 

det var ju nytt här. Och hur man då kunde göra struktur men samtidigt få 

in det här att eleverna kan välja arbetsformer eller till viss del stoff eller 

fördjupningar utan att vi släpper det liksom löst. (Birgitta) 

Hon fortsätter och beskriver hur hon uppfattar att demokratiska 

arbetsformer kunde ta form under inflytande av tidigare läroplan 

(Lpo94) och beskriver ett fritt undervisningssätt där eleven själv 

förväntades formulera mål och tillvägagångssätt för sitt lärande. 

Eller som det kanske var när jag började: vad vill ni lära er om 

Stormaktstiden hmm [skrattar till lite]. Ja, där har vi väl kommit en bit på 

väg utifrån de nya styrdokumenten, tycker jag. (Birgitta) 

Birgitta ger exempel på hur hon har förändrat sitt sätt att undervisa 

och att hon idag tydligare ramar in vad eleverna ska lära sig, vilket 

innehåll som ska behandlas och vad eleverna har för valmöjligheter. 

Tidigare upplevde jag […] att man presenterade ett ämne och sen så fick 

eleverna välja metod eller fördjupning eller på olika sätt, men vi glömde 

liksom bort syftet och målet vart vi skulle. Och då hamnade vi många 

gånger på fel väg eller elever inte kom dit som det var tänkt att de skulle 

[…]. Så nu försöker jag presentera vad det finns för stoff [och] vad det 

finns för arbetsmetod[er]. Dom måste ha provat på dem för att kunna 

göra ett aktivt val vad det gäller planering av undervisningen. (Birgitta) 

När Birgitta talar om hur hon arbetar idag använder Birgitta ord som 

mål, syfte och stora frågor. Hon lyfter fram Lgr11 och säger att hon 

presenterar syftet för eleverna och tar utgångspunkt i stora frågor som 

klassen tillsammans ska besvara. De stora frågorna är formulerade så 

att besvarandet av dem kräver att ämnets centrala innehåll behandlas.  

Då gäller det att kunna presentera ämnet, presentera syftet och de stora 

frågorna som vi ska ta reda på svaren på utifrån det centrala innehållet i 

det här arbetsområdet. Jag har ju ansvaret att planera upp under tre år 

vad det är vi ska hinna med och tiden vi har till vårt förfogande. Där är det 

ju en svårighet många gånger. (Birgitta) 

Birgitta riktar fokus på styrdokumentens inflytande på vad som 

betraktas som demokratiska arbetsformer och hur de kan komma till 

uttryck.  
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Härnäst följer exempel på tal om att innebörden av demokratiska 

arbetsformer kan beskrivas som situationsbundet där olika 

elevgrupper ger olika innebörd gällande den konkreta utformningen 

av undervisningen. Anita lyfter fram hur mycket arbetssättet i skolan 

påverkas av vilken elevgrupp som läraren har. I sitt resonemang 

skiljer hon på arbetsform och innehåll. Vilket kunskapsstoff som 

eleverna ska erbjudas att lära sig framträder som givet oavsett 

omständigheter, så som en elevgrupp som utmanar. Hon 

sammanfattar med att ge uttryck för slutsatsen att det som till sist styr 

undervisningens utformning mest är de individer som läraren har i 

sin grupp. 

Vad jag kanske inte har nämnt det är ju lite det här med hur mycket den 

elevgrupp man har att jobba med [paus] hur mycket det påverkar [paus] 

hur man arbetar och hur [paus] alltså det är egentligen eleverna som 

grupp och individerna, sammansättningen av individer som påverkar 

oerhört mycket hur man jobbar. […] och där har jag ju fått gått till en sån 

undervisning som jag kanske inte är så nöjd med, men det är det som 

funkar där. Så får jag ha en annan undervisning när jag gör samma sak i 

min egen klass sen för där funkar det att göra på andra sätt. Så det som 

styr undervisningen mest är ju ändå individerna som man har i sin grupp. 

(Anita) 

I citatet ovan använder Anita uttrycket ”funkar”, något som sedan 

återkommer med jämna mellanrum under hela intervjun. Det tycks 

vara ett nyckelord för att beskriva något för läraren centralt. I intervju 

2 följs detta upp och Anita ombeds beskriva vad det innebär att det 

”funkar”: 

Det som fungerar. Ja, men det som fungerar är ju när eleverna är 

engagerade, jobbar och LÄR sig någonting under det arbetet vi gör. Sen 

får det gärna vara högljutt och det blir det ju när dom är engagerade. Men 

det ska inte vara att man håller på med andra saker. Utan jobbar man 

med det man ska, man tycker det är kul och man lär sig nått under tiden. 

Då tycker jag att det fungerar. (Anita) 

Ibland beskrivs demokratiska arbetsformer som något att kvalificera 

sig för både som individ och grupp. På individnivå är det 

formuleringar som nödvändigheten av att som elev lära sig ta ansvar, 

visa hänsyn och reda sig själv som exemplifierar detta. På gruppnivå 

handlar det till exempel med Anitas ord om att inte greppa över för 

mycket från början utan om att ta små steg i taget. 
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Jag menar det blir ju mer och mer att de ska ta eget ansvar och göra val i 

livet så att de är klart att de måste börja lära sig men sen är de ju [paus] 

det märker man ju nu [paus] jag som hade en sexa förra året och har en 

fyra nu, att de är ganska små så man får ju ta det i små steg. Det är inte 

bara och säga att nu ska ni få tycka till här utan det är en process som tar 

många år att jobba med. (Anita) 

Även Birgitta beskriver hur hon arbetar med gruppen som en helhet 

samtidigt som hon hänvisar till mognad och erfarenhet hos de 

enskilda individerna. 

I början handlar det för mig mycket om att presentera olika arbetsformer. 

Så här kan man jobba med olika saker och det är likadant när jag får en ny 

grupp här, för jag ser det, dom har väldigt svårt, många elever, några finns 

det ju alltid, att se hur man skulle kunna jobba och hur man skulle kunna 

nå målet. Det är ju samtidigt min profession och inte elevernas. […] att vi 

kan diskutera vilka olika arbetsformer […] hur skulle man kunna göra för 

att komma dit. Men som sagt i den här gruppen har det varit lite svårare. 

Men det handlar om mognad och erfarenhet hos eleverna också så att så 

småningom kommer dom också dit fast det tar lite längre tid. (Birgitta) 

Utifrån vissa resonemang går det att tolka demokratiska arbetsformer 

som en process där eleverna långsamt utvecklar förmågor som gör 

dem kvalificerade för deltagande. 

Det är en väldig process, liksom att börja från minsta lilla liksom till att 

bygga det lite, lite, lite mer hela tiden så. (Frida) 

Här framstår således demokratiska arbetsformer som själva 

processen i sig. En process som syftar till att eleverna ska utveckla de 

förmågor som ett allt mer demokratiskt arbetssätt kräver.  

Senare i intervjun är det ett mer individburet perspektiv när Birgitta 

berättar att hon tycker att det ibland blir ett för stort fokus på 

individens demokratiska rättigheter och mindre på dess skyldigheter. 

Hon tycker sig se en förändring över tid där barnet idag är medvetet 

om sina rättigheter men, säger Birgitta, något annat, och här avser 

hon skyldigheter, har tappats bort. 

Alltså att demokratiska rättigheterna är ingenting som kommer när du 

fyller arton. För det måste man på nått sätt växa in och se. Vilket ansvar 

måste jag ta för att kunna utöva använda mig av mina demokratiska 

rättigheter. Att det följer med. Att det inte blir som Lyxfällan. Man tappar 

någonting där va. Det blir bara en massa rättigheter och ha. Och det kan 

jag väl se över tid att det blir ju mer av att ”jag ska […]” och ”du får inte 
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säga så här till mig”. Alltså om man ser på barnen i stort. […] Då är det 

nått som har hänt. Ungarna är jättebra på att kunna uttrycka sina åsikter, 

rätt till fri opinionsbildning bla, bla, bla. MEN den där andra biten den 

tappar vi ibland. (Birgitta) 

Cecilia är kritisk till några av de förväntningar som gäller runt lärares 

introduktion av nya arbetsområden i undervisningen. Hon tycker det 

blir för abstrakt med en mängd ord och begrepp och vill hellre utgå 

från ”var barnen befinner sig”. Hon lyfter fram vikten av att utgå från 

eleverna och deras förförståelse. Hon berättar att man sedan, under 

arbetets gång, kan bjuda in eleverna till deltagande inom vissa ramar. 

Idag så är det ju, ja vi har ju lärt oss att vi ska skriva pedagogiska 

planeringar. Vi ska hänvisa till läroplanen. Vi ska redan när vi presenterar 

tala om hur dom ska bli bedömda och alltihop. Jag är ganska skeptisk mot 

att alltihop det där kommer på en gång [paus] utan att man måste lyssna 

på barnen var dom befinner sig. Var dom finns någonstans först innan 

man börjar prata om, i alla fall, bedömning och sånt [lite skratt]. 

Mellanstadiebarn är inte så jätteintresserade av vad som står i läroplanen 

heller. […] Så när dom får sin planering så är det inte säkert att vi styr vad 

dom ska börja med. Det är ju också ett […] handlar ju också om demokrati 

och vara med och besluta. Så där i planeringen så finns det ett [paus]. Där 

är dom med och bestämmer lite grann inom väldigt strikta ramar 

egentligen. Men ändå upplever dom, när vi ställer frågor till barnen här, 

så upplever dom att dom är med och bestämmer. (Cecilia) 

I Cecilias resonemang ovan syns en öppen bild av demokratiska 

arbetsformer där det till exempel kan vara att i undervisningen lyssna 

in barnen och ta utgångspunkt i deras verklighet och förförståelse. 

Inflytande i klassrum och undervisning 

Hos flera lärare handlar demokratiska arbetsformer om att erbjuda 

eleverna medbestämmande i klassrummet. Demokratiska 

arbetsformer kan således förstås som möjligheten för eleverna att få 

vara medbestämmare i det som sker i klassrummet (undervisningen). 

Att det inte är läraren som bestämmer allt i klassrummet. 

Ja, jag tänker ju att demokratiska arbetsformer det är ju att få med 

eleverna och få med dom att vara medbestämmande i det vi gör och att 

det är inte jag som bestämmer allt i klassrummet, tänker jag. Jag tänker 

att det ska genomsyra undervisning på ett sådant sätt att dom ska känna 

att dom är med och bestämmer. (Frida) 
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Demokratiska arbetsformer framträder i ovanstående utdrag som 

något som ska genomsyra undervisningen och ge eleverna en känsla 

av att de är med och bestämmer. Även Elisabeth talar om att erbjuda 

eleverna möjlighet att styra över saker som händer i klassrummet 

men hon poängterar att det inte automatiskt innebär att så sker.  

[…] elevinflytande är ju mycket också att styra det som händer i 

klassrummen, alltså i alla fall att dom har möjlighet att styra, hur dom 

sedan utnyttjar det, eleverna, det är ju lite olika. Dom måste skolas in i 

den tanken att dom har möjlighet att påverka. (Elisabeth) 

Doris lyfter fram att, i linje med styrdokumentens formuleringar, ge 

eleverna större och större inflytande över sitt eget lärande med 

stigande ålder. Hon betonar, i likhet med Elisabeth, att det krävs ett 

successivt lärande i att ta ansvar och att inflytande kräver att eleverna 

utvecklar sin förmåga att känna eget ansvar. Samtidigt anser hon att 

detta endast kan tränas genom att eleverna i lagom dos erbjuds 

inflytande och ansvar. 

Det är att eleverna med stigande ålder ska ha större och större inflytande 

på sitt lärande, sitt eget lärande. Att få vara med att påverka beslut eller 

föröka påverka beslut. Just det här att känna det egna ansvaret. För det 

tycker jag är jätteviktigt. (Doris) 

[…] man säger att med stigande ålder ska de få större inflytande och ta 

ansvar. Då måste vi ge dom det också. Och det kan man bara ge genom att 

låta dem vara med och påverka. (Doris) 

Det finns en skiljelinje i lärarnas tal, gällande vad som omfattas i 

begreppet demokratiska arbetsformer, angående huruvida eleverna 

kan ha inflytande över innehållet i undervisningen eller inte. När 

Birgitta ska försöka klä i ord vad demokratiska arbetsformer innebär 

för henne inkluderar hon elevers inflytande över planering, kurser, 

teman, arbetssätt och utvärdering. Här verkar det finnas ett utrymme 

för eleven att även påverka vissa innehållsliga aspekter i 

undervisningen. 

Hur jag som lärare uppfattar det, utan att ha sagt att det är så i min 

undervisning, [är] att eleverna ska ha inflytande över planering, att de ska 

ha inflytande över kurser, teman, arbetssätt, utvärdering […]. (Birgitta) 

Anita skiljer däremot på hur och vad och menar att eleven ska ges 

möjlighet till inflytande över hur lärandesituationen utformas medan 
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innehållet är mer av given art. Här skönjs en föreställning om 

demokratiska arbetsformer som elevens möjlighet att påverka hur 

men inte vad. I utdraget nedan visas ett exempel i linje med detta 

resonemang. 

[…] det är väl framför allt att eleverna har möjlighet att påverka det vi gör, 

hur de ska lära sig nya saker, hur vi jobbar med saker i skolan. Ja, 

framförallt hur vi ska jobba med saker i skolan, man kan ju inte påverka 

så mycket vad de ska lära sig [paus] men hur vi jobbar med det. (Anita) 

Doris ger uttryck för samma uppfattning och Elisabeth resonerar även 

hon på liknande sätt. 

[…] arbetsområdet kan dom kanske inte styra över så väldigt mycket. 

(Doris) 

Demokratiska arbetsformer är för mig elevinflytande, att eleverna får vara 

med att påverka sin vardag här i skolan. Både när det gäller […] inte så 

mycket innehållet i undervisningen men arbetssätt och redovisnings-

former. (Elisabeth) 

Elisabeth talar också om att nå målen och synliggöra kunnande. Hon 

har huvudsakligen ett individuellt perspektiv med fokus på den 

enskilda elevens inflytande över ”vägen”. Det handlar om hur den 

enskilda eleven ska erbjudas inflytande över vägen till måluppfyllelse 

och hur eleven vill synliggöra sitt kunnande. 

Hur ska vi kunna nå dom där målen och hur vill ni visa vad ni kan? Och 

då plockar jag ju ihop ett arbetsområde, inte bara ifrån ett enda SO-ämne, 

utan jag försöker jobba så att jag skapar ett sammanhang för eleverna. 

(Elisabeth) 

Doris är inne på samma spår och beskriver det som att det som 

eleverna kan ha inflytande över handlar om val av väg att ta sig från 

punkt a till b. Till skillnad från Elisabeth utgår Doris i sitt resonemang 

från gruppen som kollektivt får besluta hur de ska jobba som grupp. 

[…] och det är ju det här som är så intressant, a till b, okej men hur tar vi 

oss dit? (Doris) 

Det verkar finnas en samsyn bland lärarna om att eleverna utifrån ett 

givet arbetsområde (innehåll) ska erbjudas möjlighet att påverka och 

bestämma hur arbetet ska genomföras. Det handlar således om 

inflytande över arbetssätt och detta utrymme omfattar eleverna både 

som grupp och individ. 
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Sen bara i klassrumssituationen så är det ju också att kunna påverka […] 

arbetsområdet kan dom kanske inte styra över så väldigt mycket […] men 

dom kan i alla fall bestämma HUR vi ska arbeta med det. (Doris) 

Nedan visas två citat som exempel på en innebörd av demokratiska 

arbetsformer som ligger nära elevers möjlighet till påverkan på 

arbetsformer, det vill säga, hur ett innehåll ska bearbetas. Även 

inflytande över och sättet att visa kunskap, redovisningsform och 

förmågor betonas. 

Ja, men det är ju det här att kunna vara med och påverka HUR jag vill 

arbeta. Vill jag jobba enskilt, tillsammans med kompisar eller i grupp? Att 

man får välja där. Att påverka vad man vill jobba med. (Doris) 

[…] att dom har möjlighet att påverka hur, alltså arbetsformerna och 

sedan är dom också […] dom har möjlighet att påverka sättet att visa sina 

kunskaper och förmågor. (Elisabeth) 

När Frida berättar om ett grupparbete med demokratirelaterat fokus 

ger hon exempel på hur innehåll och form blir en helhet.  

[…] vi pratade om vad barnen behöver. Och då satt dom ju […] det var 

fyra stycken grupper här inne, så då var dom ungefär fem i varje grupp. 

[…] Och då skulle dom ju komma på då vad ett barn behöver för att må 

bra. Vad man har för behov. Och då skulle dom ju komma överens i den 

här gruppen om sex stycken olika saker som var […] Och då skulle dom ju 

kunna då förklara och argumentera för tillsammans vilken som var 

viktigast och det var också jättespännande […]. (Frida) 

Frida skiljer inte på innehåll och form. Innehållet (barns rättigheter) 

och arbetsform går in i varandra i så motto att arbetsformen i sig 

möjliggör ett erfarenhetsburet demokratilärande. 

Lyssnande förhållningssätt och medveten fördelning av 

talutrymme 

Att ha en lyssnande inställning gentemot eleverna kan vara en aspekt 

av ett demokratiskt arbetssätt. Birgitta talar i citatet nedan om att det 

i ett demokratiperspektiv är viktigt med ett förhållningssätt där man 

lyssnar på elevers tankar och förslag. Hon lyfter fram vikten av att ge 

eleven en god förklaring när hon måste säga nej till elevens förslag 

och gör en poäng av att eleven även får lära sig att förhålla sig till ett 

nej. 
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Sen är det ju superviktigt att vi vuxna här också, så mycket vi kan, lyssnar 

in vad eleverna säger. Förklarar, ja det här skulle vi kunna göra eller det 

här kan vi inte göra på grund av […] så dom också får en förklaring. Och 

tyvärr blir det ju många gånger: Nej, tyvärr det här kan vi inte göra bara 

på grund av att det finns inga resurser och dom här bitarna också. Men 

det måste man också lära sig att förhålla sig till, även som elev. (Birgitta) 

Anita talar om talutrymme i klassrummet och beskriver hur hon 

försöker arbeta medvetet utifrån ett genusperspektiv. Hon har hittat 

ett sätt för att fördela ordet där hon slumpmässigt drar kulor med 

namn på när någon ska svara. Kulorna är sorterade efter kön. Trots 

detta tycker hon inte riktigt att hon når en jämn fördelning av 

talutrymme då pojkarna pratar mer när de får chansen. I Anitas 

berättelse framstår nedanstående beskrivning av hantering av 

talutrymme som ett exempel på ett demokratiskt arbetssätt. 

Alltså vi har ju dom där kulorna som vi har då för att fördela ordet jämnt. 

Jag har då dominans på killar så killarna ska få prata mer naturligtvis 

eftersom jag har tvåtredjedelar pojkar. Men sen så försöker jag fördela 

ordet utifrån [paus] och alltid när det inte är såna lektioner där dom ska 

räcka upp handen när dom ska svara så kör vi dom där kulorna så alla 

pratar. Men sen är det ju ofta så att killarna får i alla fall mer utrymme för 

att dom pratar [paus] när dom väl har fått ordet så pratar dom ju längre 

stund än tjejerna. Men, annars så försöker jag och [paus] annars så tänker 

jag alltid på när vi kör handuppräckning att dom ska få [paus] var tredje 

fråga ska gå till en tjej minst. Och när vi läser högt och så där så kör vi 

laget runt. (Anita) 

I Cecilias förklaring i nedanstående citat framträder demokratiska 

arbetsformer mer som ett slags övergripande förhållningssätt som 

genomsyrar skolvardagen. Det handlar om att kunna leva tillsammans 

i tolerans och respekt för varandra. Här ges en bild av skolan som en 

mötesplats för olika människor vilket öppnar upp för möjligheten att 

öva förmågor som tolerans och respekt för andra samtidigt som detta 

också beskrivs som en nödvändighet i ett nu där alla ska kunna 

samsas. 

Det är här vi tampas och måste se hur andra människor […] att vi är olika 

och tolerans och respekt och alltihopa det där så att det är ett komplext 

uppdrag demokratiskt. Här står vi också […] vi har väldigt många barn 

med invandrarbakgrund. Så vi […] det blir ju väldigt tydligt ibland att 

man tänker olika. Olika religion och olika livsåskådning och olika 

traditioner och så där. Det är så det [är och det] får man jobba med. 

(Cecilia) 
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Ett lyssnande förhållningssätt behöver inte enbart handla om lärarens 

förhållningssätt gentemot eleven utan kan också vara något som 

eleverna, genom olika undervisningsarrangemang eller arbetsformer, 

får lära sig i relation till varandra. 

[…] jo men att man ska visa respekt för dom andra i gruppen genom att 

lyssna på dom och höra vad dom har att bidra med och att man själv 

också får bli respekterad både genom sin insats i själva jobbet men också 

för den man är. […] Dom ska inte behöva mig som ligger steget före och 

liksom rycker och sliter och talar om utan dom upptäcker efterhand och 

det är det som jag menar att man måste våga invänta. […] att dom måste 

lita på varandra och att alla liksom måste bidra till det gemensamma. 

(Elisabeth). 

Elisabeth talar om vikten av att som lärare våga invänta för att ge 

utrymme för eleverna att upptäcka att de, när de arbetar tillsammans, 

måste lita på varandra och att alla måste bidra till det gemensamma. 

Formellt elevinflytande och samhällsengagemang 

Ytterligare ett sätt att arbeta demokratiskt, som kommer fram i 

intervjuerna, handlar om att verka för att möjliggöra elevers 

engagemang i frågor som berör dels det gemensamma skollivet, dels 

samhällslivet i stort. Detta genererar vissa idéer om demokratiska 

arbetsformer. Det handlar då om att rikta blicken mot etablerade 

arenor för demokratiskt inflytande, såväl innanför som utanför 

skolan. Ibland som didaktisk strategi för framtiden och ibland som en 

demokratisk rättighet till medinflytande här och nu.  

Birgitta vill verka för att elevernas idéer leder till konkreta resultat 

utanför skolan. I nedanstående citat berättar Birgitta om hur ett 

projekt ledde till uppmärksamhet i media. 

När eleverna kommer med alltså någon typ av projektidé, även om det här 

var ett ganska litet projekt, så vill jag visa alltså att det ni [eleverna] 

kommer och gör så är det viktigt att även andra får se. […] Så då 

kontaktade jag media så SVT var här och filmade […]. Här kommer vi 

med [en] idé [och] SVT […] kommer hit och filmar […]. (Birgitta) 

En viktig aspekt i detta är att eleverna lär sig förstå att de är värda att 

bli lyssnade till och att deras röst räknas. 

Men ändå, det här är ju jätteviktigt, om man kopplar det till det, att nå ut 

och att barnen känner sig lyssnade på. Att vuxenvärlden tar deras saker 

på allvar. Alltså att få uppleva, om jag då lägger till demokrati att [paus] 
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från idé till handling. Från någonting konkret som går att genomföra. 

(Birgitta) 

Frida formulerar en liknande figur och menar att elevrådet är ett 

viktigt forum, i vilket hon vill engagera sig. Demokratiska 

arbetsformer kan också förstås som elevinflytande och elevers rätt att 

medbestämma i formella elevdemokratiska forum. I dessa forum får 

eleverna möjlighet att dryfta sådant som de finner angeläget t ex 

frågor rörande mat och inomhusmiljö.  

[…] jag har ju ansvar för elevrådet så att jag [paus] så jag får ju in det här 

elevbestämmandet där också. Vi har flera elevgrupper också som jobbar 

på skolan så vi [paus] där vi både har elevråd och vi har [namn på 

elevforum som arbetar med hälsa och välmående1] som har sådana här 

friluftsdagar då eleverna är med där och planerar dom. Och sedan har vi 

[matforum], [där eleverna] är med i matrådet, och […] då är dom med och 

får säga sitt till våran kokerska, våran kock. (Frida) 

Frida och Doris vill även verka för att närområdet ska vara en arena 

för elevernas röster och lyfter fram betydelsen av att eleverna får 

framföra sina åsikter i något forum. 

[…] dom skrev in insändare till X [lokaltidningens namn] så nu har vi 

faktiskt fått duschdraperier till följd av det. Och så har vi pratat om det att 

man [paus] även om man bara är elva år så kan man också vara med att 

bestämma. (Frida) 

Väldigt många gånger handlar det om skolmaten. Det är ett typexempel. 

Och det blev så att det kom väldigt många frågor just om maten från 

klassrådet till elevrådet. Men vad gör vi sen? Då blev det så att då blev det 

matråd också där vår kostchef var med, skolmåltidspersonal och 

representanter från klasserna. Man diskuterade och man kanske fick 

förståelse för att som elev kan jag inte tala om att ”jag vill inte äta korv 

den här dagen”, utan att man har ett tänk. Men man fick i alla fall föra 

fram sina åsikter. Det är viktigt. (Doris) 

Doris tar upp formellt elevinflytande som klassråd, elevråd och 

matråd som exempel på demokratiska arbetsformer och Elisabeth 

berättar även hon att hon ser på skolråd och korridorråd som ett ben 

av elevinflytande. 

                                                

 
1 Min omskrivning för att säkerställa anonymitet. Det samma gäller ordet matforum i slutet av 

samma citat. 



90 

 

Vi har ju till exempel ett klassråd och det styrs ju utifrån vad eleverna 

känner att det här vill vi ta upp och ibland även mig som pedagog. […] Sen 

har vi elevråd. […] Det är en representant från varje klass och man för 

med sig klassens tankar eller ett gemensamt problem eller något som vi 

har löst. Och sen kommer man överens med gemensamma idéer. (Doris) 

Sedan har vi ju skolråd och olika former för att komma fram till 

representanter där då och vad som ska diskuteras från klassråd via 

korridorråd […] och därifrån upp till skolråd. (Elisabeth) 

Birgitta berättar om hur SO-ämnena kan öppna upp för ett 

demokratiskt deltagande som sträcker sig utanför skolans 

sammanhang. Där skolarbetet inte bara sker för sin egen skull utan 

samtidigt har ett verkligt syfte. Birgitta ger ett exempel hämtat från 

ett tillfälle när hennes tidigare elever bjudits in till demokratiskt 

deltagande i processen kring ombyggnaden av stadens centrum.  

Så då var dom med i planeringsmötet och fick bli faktiskt remissinstans 

för den här samhällsbyggnadsplanen som då lades fram. Och det 

uppmärksammades av politikerna också i kommunfullmäktige. […] Men 

det togs på allvar och det står i remissen att barnen på [skolans namn] i 

åk 4 tycker att […] Jag har inte tidigare, förrän jag pratade med dig, tänkt 

att det här är en demokratisk arbetsform. (Birgitta) 

Cecilia har ytterligare ett exempel på skolarbete som når utanför 

skolans väggar. Hennes elever har fått lära sig att skriva 

medborgaförslag och därigenom fått erfarenhet av att kunna påverka 

sin närmiljö. 

Det var en tjej som skrev ett medborgarförslag om toaletter på skolan som 

faktiskt kom upp. Hon fick se att det hände någonting. De blev ommålade 

här inne. Det är inte alltid som det händer. Men det här med 

barnkonventionen och så där men det var faktiskt så att våran rektor tog 

tag i det. Han tyckte väl det var lite roligt att få pröva liksom det också och 

se. Så det är ju påverkan. (Cecilia) 

Anita återkommer flera gånger till vad som skulle kunna kallas 

formell demokratifostran. Hon ger exempel på frågor som diskuterats 

i klassråd och elevråd. Eleverna ska lära sig att majoriteten får styra 

och att regler som gäller i samhället utanför skolan också gäller inom 

skolan. Anita lyfter fram att även om dessa diskussioner gäller 

elevernas skolvardag här och nu så är detta samtidigt ett sätt att lära 

för framtiden. Det är möjligt att se hennes beskrivning som ett 

exempel på där den formella demokratifostran samtidigt fungerar 
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som en undervisningsprocess där eleverna lär sig former för hur ett 

(formellt) demokratiskt deltagande går till. 

[…] det är dagligen mycket prat om dom själva kan påverka och hur 

majoriteten ibland får styra. […] vi har ju oändliga diskussioner kring det 

hära. Vad är tillåtet och vad är inte tillåtet och ja där får man ju faktiskt 

finna sig i de regler som finns i samhället […] de reglerna de gäller ju här 

också. Det är inte okej att tacklas när man spelar innebandy på skolan […] 

sådana diskussioner har vi ju mycket och ofta på våra klassråd och så där 

och sen sätter vi upp klassens regler och då är det ju förslag och vi 

kommer överens och ibland röstar vi och majoriteten segrar så det är 

liksom [paus] det är ju verkligen för framtiden. (Anita) 

I Anitas resonemang i citatet nedan framträder elevernas formella 

inflytande i samband med klassråd som en didaktisk strategi för att 

skapa arbetsro, disciplinering och självreglering. Att det är eleverna 

som kommit med ett förslag för att korrigera oönskat beteende och 

fattat beslut om detta gör förslaget legitimt utifrån lärarens 

resonemang. 

[…] då tog jag också upp det på ett klassråd. Hur liksom ska vi få det att 

fungera? Det hjälper inte att jag tjatar. Nu får ni liksom komma fram på 

nåt annat sätt [riktat till eleverna]. Och då har klassen själva kommit fram 

till […] [att man får en] prick om man pratar rätt ut och har man fem 

prickar på den här svenskalektionen vi har […] då eller har man inte fem 

prickar rättare sagt, då får man göra vad man vill den lektionen. För det 

var deras önskan att man skulle få en belöning om man skötte sig och 

belöningen för dom det var att få välja fritt vad man skulle göra. (Anita) 

Anita förklarar att de har en lektion på fredagar där de elever som har 

följt klassens regler fritt får välja vad de gör och de elever som inte 

följt reglerna får arbeta med ett givet skolarbete.  

SO-undervisning och demokratiuppdraget 

I detta avsnitt är det SO-ämnenas och SO-undervisningens relation 

till demokratiuppdraget och demokratiska arbetsformer som 

fokuseras. Lärarnas resonemang växlar mellan ett allmändidaktiskt 

fokus och aspekter som lyfts som specifika för SO-ämnena. Jag har 

valt att låta en del av lärarnas mer allmänt hållna och 

ämnesövergripande utsagor följa med in i en SO-kontext när det, 

utifrån min förståelse, handlar om resonemang med relevans för SO-

undervisning. Detta resultatavsnitt kan också ses som en brygga över 
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till resultatkapitel 6 som presenterar SO-lektioner samt intervjuer 

med fokus på demokratiuppdragets gestaltning, där läsaren får följa 

några deskriptivt framskrivna lektioner från undervisning i de fyra 

SO-ämnena. 

Skolans demokratiska fostrans- respektive kunskapsuppdrag  

Flera av de intervjuade lärarna talar om hur de balanserar mellan 

olika krav och demokratiska ambitioner. Talet om upplevda 

svårförenade krav ligger nära den diskussion runt dilemman som 

beskrivits tidigare i detta kapitel. Det tycks ibland finnas en 

föreställning om att arbete mot kunskapsmål eller kunskapskrav 

konkurrerar med möjligheten att agera inom ramen för 

demokratiuppdraget. Här ges dock ingen helt samstämmig bild utan 

lärarna beskriver olika förhållningsätt och strategier. När Anita talar 

om planering av undervisning hänvisar hon till hur lärarna på hennes 

skola använder läroplanen Lgr 11 och konstaterar att deras fokus är på 

kunskapskraven. Demokratiuppdraget i läroplanens kapitel 1 och 2 

(se Skolverket, 2017a) är något som lärarna visserligen har läst och 

beskriver att de har med sig implicit men inget som lärarna säger att 

de aktivt lyfter i samband med planering av olika 

undervisningsområden. 

Nej, men när man planerar undervisningen och vi gör våra pedagogiska 

planeringar så är det ju ändå [paus] det är ju kunskapskraven man utgår 

ifrån [paus] sen ska man ju ha med det andra också, men det är ändå 

kunskapskraven som styr undervisningen mer, absolut! Jag kan inte säga 

att jag tittar på kapitel 1 och 2 särskilt ofta kontra hur ofta man tittar på 

de andra sidorna, vilket man gör hela tiden. Kapitel 1 och 2 de har man 

läst men det är inget man går tillbaks till och tittar varenda gång vi ska 

göra en planering, då är det ju kunskapskraven man tittar på […] det är ju 

kunskapskraven som styr. (Anita) 

Birgitta och Frida identifierar sig båda som lärare som i viss mån 

måste prioritera kunskapsuppdraget framför demokratiuppdraget 

även om deras ambition är en annan. Birgitta beskriver att hon 

presenterar kunskapsinnehåll och att hon ibland är stressad över och 

fokuserad på att hinna med det. Detta kan i sin tur innebära att ett 

visst bestämt stoff måste hinnas med, och att demokratiska 

procedurer och arbetsformer inte heller alltid kan prioriteras trots 

lärarens intentioner och vilja. 
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Jag har ju ansvaret att planera upp under tre år vad det gör [och vad] vi 

ska hinna med och tiden vi har till vårt förfogande. Där är det ju en 

svårighet många gånger. Då kan jag känna såhär att nu ska jag göra det 

som jag egentligen tror mest på. Att eleverna [paus] att få mera 

demokratiskt [paus]. Men så kan det ju också bli att man hamnar i den 

här stressituationen. (Birgitta) 

Det finns ett spänningsfält mellan å ena sidan styrdokumentens 

kursplaner med kunskapskrav och centralt innehåll och å andra sidan 

demokratiuppdraget i läroplanens inledande kapitel. 

Ja, jag tänker att det är svårt ibland. Det beror lite grann på eftersom man 

har ändå dom här styrdokumenten som jag måste följa, så ibland kan det 

vara svårt att få fram lite tyngre saker som man kan välja mellan. (Frida) 

Frida sällar sig till samma tankefigur, som Birgitta, när hon talar om 

att eleverna inte kan vara med och bestämma i tyngre frågor eftersom 

hon är ”ålagd att göra” vissa moment. Frida ger här uttryck för en 

förståelse av att skolans demokratiuppdrag handlar om att eleverna 

ska få ”välja saker”, vilket jag tolkar som att hon avser 

undervisningsinnehåll och arbetssätt. Samtidigt beskriver hon ett 

upplevt problem med att erbjuda eleverna möjlighet att påverka, 

vilket jag förstår som att hon upplever svårigheter med att på ett mer 

fördjupat sätt, bjuda in eleverna till inflytande över undervisningens 

innehåll och form. Fridas resonemang visar på en reflekterande lärare 

som navigerar mellan olika hänsynstaganden. Nedanstående citat 

belyser hur Frida överväger sina handlingsalternativ och till sist 

legitimerar sitt agerande med hjälp av att lyfta upp 

demokratibegreppet till statlig nivå utifrån förståelsen av demokrati 

som styrform.  

[…] det blir ju lätt ganska mycket att det är jag som står och säger vad vi 

ska göra liksom, så är det ju. Och det känns ju inte så himla demokratiskt 

egentligen så, och så andra sidan så är det ju det jag är ålagd att göra, och 

det har ju kommit till form på demokratisk väg. (Frida) 

Birgitta och Frida distanserar sig på samma gång från föreställningen 

om att vara en lärare som helt prioriterar kunskapsuppdraget 

samtidigt som demokratiuppdraget prioriteras ned men de beskriver 

att de upplever ett slags dilemma. Doris, å sin sida, menar att den 

erfarne läraren kan hitta strategier för att hantera exempelvis 
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tidskonflikter mellan kunskapskraven och det ibland tidskrävande 

uppdraget att arbeta med demokratiska arbetsformer.  

[…] det finns alltid vägar runt omkring saker och ting. Eller hur? […] Det 

har man ju även som pedagog, man har strategier. Men jag säger så här 

att man följer det, jag tycker det är jättebra att vi har fått väldigt tydligt 

Lgr11 och allt det här [med] kunskapskrav. Det är jättebra! För det är ju så 

här att lärare är ju faktiskt jätteduktiga på det dom gör, har kanske varit 

dåliga på att dokumentera och verkligen se en följd man har kanske 

[paus] här har vi ett väldigt krav på oss. Jag tycker att det är jättebra. Men 

sen så finns alltid sätt att komma runt, om man får sådana här dilemman 

då, hur man ska göra. (Doris) 

Doris menar vidare att man inte kan hantera allt kunskapsstoff utan 

att en del av själva lärarprofessionen är att använda kunskapsstoffet 

till att skapa sammanhang, vilket i sig, av Doris impliceras som ett 

bidrag till att arbeta demokratiskt. 

Allting hänger ihop, man ska se ett sammanhang, som jag har sagt förut. 

Just själva stoffet det är ju, man kan inte läsa och lära sig allting som finns 

där och där är ju min professionalism eller min kunskap, min erfarenhet 

som gör att jag måste plocka ut vissa delar som ska ge eleverna det här 

sammanhanget […]. (Doris) 

Birgitta distanserar sig på liknande sätt från att kunskapsuppdraget 

prioriteras på bekostnad av demokratiuppdraget, då hon formulerar 

att det handlar om att lyfta kunskapsstoffet till en högre mening. 

Detta blir, utifrån hennes logik, en form av demokratiskt arbetssätt, 

eftersom kunskapsstoffet tjänar till att arbeta med ett högre syfte 

som, hon menar, är demokratiskt i sig. 

Sedan har vi ju det här att koppla, och det är ju min sak att koppla till vad 

vi gör här va, det ska på något sätt bli en självklarhet. (Birgitta) 

Frida markerar att demokratiuppdraget också hör ihop med 

kunskapsuppdraget genom att varje elev ska bemötas utifrån sina 

behov inom ramen för det dagliga arbetet, vilket är en viktig aspekt av 

demokratiskt arbete i skolan. 

Vi har ju platser här ute som du såg, dom sitter därute och jobbar, så 

arbetssättet kan ju variera och sedan så likadant att vissa kan behöva 

skriva på en dator men vissa inte, så det kommer ju in litegrann där också. 

(Frida) 
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Frida tar sedan ett konkret exempel från sin dag för att illustrera 

vilken typ av utmaningar som hon upplever men också hur ett 

demokratiskt förhållningssätt kan ta form i hennes yrkesvardag. 

[…] Jag måste ju få det att fungera för allihop härinne. Och som idag så 

har vi fått in en ny bänk med en flicka som kommer, inte från Sverige, 

som kommer utifrån. Hon har gått en liten stund i förberedelseklass men 

nu ska hon in här, så där är det ytterligare en utmaning med en flicka som 

inte kan språket så himla bra och försöka få henne in i gemenskapen. Det 

är ju också ett stort steg i det här med demokratin. (Frida) 

Ovanstående citat får illustrera hur Frida samtidigt som hon förhåller 

sig till skolans kunskapsuppdrag också arbetar med det som hon 

uppfattar som demokratiska värden. I detta fall att en ny elev som, 

trots språkliga barriärer, ska känna att hon ingår i klassens 

gemenskap. 

SO–ämnena och demokratiska arbetsformer 

När lärarna talar om hur demokratiuppdraget och demokratiska 

arbetsformer  tar form i deras SO-undervisning används 

formuleringar som att i undervisningen skapa sammanhang, erbjuda 

variation, ge tillfälle till argumentation, ifrågasättande och diskussion 

med mera.  

Anita lyfter fram temaarbeten som, en i detta sammanhang, lämplig 

arbetsform och talar om SO-ämnena som särskilt passande för att 

undervisa i samklang med demokratiuppdraget. I citatet nedan 

framkommer en uppfattning om att demokratiska arbetsformer i SO-

undervisningen handlar om att eleverna får välja hur de vill arbeta 

och att som lärare erbjuda variation. Däremot framgår det inte om 

demokratiuppdraget på ett medvetet sätt integreras i utformningen av 

ämnesundervisningen. 

Det är väl framförallt när man jobbar med olika temaarbeten. […] just SO- 

och NO-ämnena för då jobbar man med ett begränsat område och där kan 

man göra på olika sätt [paus] att vissa jobbar enskilt, några jobbar i 

grupp, en del sitter med mig och jag läser för dom [paus] andra dom sitter 

vid datorn och hämtar kunskap därifrån så att det är enklare att variera 

och låta dom få önska hur de vill jobba i de ämnena. (Anita) 

Doris för ett liknande resonemang som Anita och talar om SO-

ämnena som möjliggörare av variation av undervisningsform och 
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arbetssätt. Hon beskriver SO-ämnena som en arena för att skapa 

sammanhang genom att samtala, argumentera, motivera, undersöka 

och ifrågasätta. 

[…] för det handlar om det här med sammanhanget, att förstå. Just det 

här att knyta ihop är jättebra […] För det är ju det här med samtalet, inte 

monologen utan dialogen. Argumentationen, motiveringen, det passar 

mig väldigt bra. (Doris) 

[…] Mina ämnen är ju diskuterande ämnen, det är även undersökande 

och visst vi sitter och skriver och jobbar så också. Men det tillåts att 

diskutera, att ifrågasätta helt enkelt. Och på det sättet så känns ju då att 

även elever då som har lite jobbigt annars kanske har det här. (Doris) 

Hon fortsätter och lyfter fram SO-undervisning som ett lämpligt 

forum för bevarande av en berättartradition. Något som hon knyter 

ihop med demokratitemat genom att lyfta fram berättandet som en 

metod som når fler elever än till exempel läsning i läroböcker. Hon 

talar om berättandet som en undervisningsmetod som passar alla 

elever även de som inte så gärna läser.  

[…] att man inte bara läser och jobbar i arbetsböcker, bara använda dator 

utan du måste ge dom det här det andra också. Berättandet det kommer 

aldrig [paus] alltså det är en jätteviktig del. Vi har ju en berättartradition 

det är därför vi har vår historia till exempel, det är ju en berättartradition 

som har förts vidare. Och jag tror att det är viktigt att dom har även den 

biten. Och att man kanske gör det lite lustfyllt. Hittar olika sätt att 

undervisa på, att man inte bara gör likadant. (Doris)  

Frida trivs med att vara klasslärare mer än ämneslärare även om hon 

kan se fördelar och nackdelar med både och. Att vara klasslärare 

öppnar upp för att lära känna eleverna väl och då öppnas möjligheter 

för djupare diskussioner, att jobba ihop ämnen ”mer att bolla med”. 

[…] alltså fördelarna med att vara klasslärare, känner jag, det är ju att jag 

har ju alla ämnen och jag lär känna en klass väldigt mycket mer så man 

kan ha djupare diskussioner rakt över och ett arbetssätt som […] jag kan 

ju jobba ihop ämnen på ett annat sätt som nu till exempel när jag har 

både svenska och SO och alltihopa samtidigt och jag pusslar runt så och 

kan ha diskussioner rakt över i olika ämnen och vi kan […] ja det finns ju 

mer att bolla med då tycker jag, än vad det gör om jag har ren SO-tjänst 

till exempel. (Frida) 

Doris lyfter fram SO-ämnena som arena för lärarens professionalism i 

relation till demokratiuppdraget, med uppgiften att ”ge 
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sammanhang”. Att välja stoff och erbjuda eleverna ”den stora biten” 

samt lägga det hon kallar grunden. 

[…] den här stora biten. Då gäller det för mig också att plocka ut rätt delar 

[…] för att eleverna ska få ett sammanhang. Och samtidigt är det så här 

att man inte bara ser till ny kunskap för du måste även repetera och 

bekräfta och befästa. Kalla det för gammal, tidigare kunskap. Det är lite så 

det är i SO:n, därför att du kan inte gå vidare om inte du har det andra. 

Det handlar om grunden där också. Du kan inte ta bort någonting eller 

kasta bort eller glömma bort någonting utan [paus] men det är en stor 

fråga det där. (Doris) 

När Cecilia resonerar om exempel på innehåll i SO-ämnena som berör 

demokrati visar hon en affisch på väggen och berättar att de på 

hennes skola har temadagar en gång i månaden då de arbetar med 

teman knutna till människors lika värde. Cecilia ger ett exempel på 

medvetet och uttalat arbete i skolan med demokratiska värden. 

Temadagarnas innehåll harmonierar med värden förknippade med 

demokratiuppdraget.  

Vi har ju den där [affisch] med fördomar, tolerans och olika eller lika. Du 

och jag och relationer och kompromisser. Hela den där liksom. 

Människors lika värde och […] ja de här temadagarna vi har en gång i 

månaden då lyfter vi upp det här […]. (Cecilia) 

När demokratiuppdraget tar form på detta sätt är det inte som en 

integrerad del av skolvardagen utan mer som en från den dagliga 

undervisningen åtskild satsning, om än månatligt återkommande.  

SO-ämnena som nyckelposition? 

Det finns olika uppfattningar kring relationen mellan SO-ämnena och 

skolans demokratiuppdrag. Anita lyfter fram SO-ämnena som ett av 

de områden i skolan som hon tycker lämpar sig mer för ett 

demokratiskt arbetssätt. I nedanstående citat ges hennes bild av 

detta: 

Jo, men så är det om man tänker demokrati så tänker man ju självklart 

SO-ämnena och de är ju också ett av de ämnen, som vi pratade om förut, 

som man kanske jobbar mer med demokratiskt arbetssätt. Så nog är det 

väl mer att SO-ämnena har en nyckelposition där […]. (Anita) 

Hon fortsätter med att konstatera att det visserligen inte utesluter 

demokratiska arbetsformer inom andra ämnen men återkommer till 
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att SO-ämnenas struktur gör det lättare att ”jobba med det 

tankesättet”. 

Ja, SO och NO där man jobbar med ett avgränsat arbetsområde känns ju 

som att det är lättast att jobba med det tankesättet naturligtvis, men sen 

utesluter det väl inte i de andra [ämnena] heller men det är [inom] dom, 

kanske, där eleverna får vara med och påverka mest. (Anita) 

Anita reflekterar över vilket kunskapsinnehåll som hänger samman 

med demokratiuppdraget och i hennes exempel nedan, som är hämtat 

från samhällskunskapsämnet, är det faktabetonad kunskap om 

styrskick och organisering av samhället som lyfts fram.  

Ja. Om man ska tänka demokrati så är det ju [paus] det gjorde vi i början 

av det här läsåret [paus] det är ju så tacksamt när det är val så då jobbar 

man mycket kring demokrati. Det gör vi alltid i fyran men just nu så var 

det så extra passande när det var val precis när de började fyran. Så att det 

är väl det, om man nu ska välja ut något så är det väl när man jobbar med 

demokrati i samhällskunskapen. (Anita) 

Även Cecilia betonar samhällskunskapens position och hon ger 

uttryck för en vidare förståelse som inte bara handlar om 

faktabetonad kunskap utan också inkluderar värdemässiga aspekter 

som reflektion runt människors förmåga att påverka sin tillvaro och 

framtid, diskussioner kring människors olika förutsättningar och 

olika värderingar. 

Och det är ju mycket så där hur man ska kunna påverka sin tillvaro och 

sin framtid och så där. Att ge exempel och sådana frågor som fanns på 

nationella provet då. Också kring genus och så. Det är mycket kring 

demokrati som finns i samhällskunskap. Och hur det skulle bli om vi inte 

hade skatter att man får förklara vad det skulle få för konsekvenser och så 

där. Och då kommer man ju in på det här med människors olika 

förutsättningar och så och hur man värderar saker. (Cecilia) 

I lärarnas tal framträder också uppfattningen att SO-ämnena inte har 

någon särställning i relation till demokratiuppdraget. 

Demokratiuppdraget framställs då som ett av flera 

ämnesövergripande uppdrag och jämförs med diskussionen kring alla 

ämnens ansvar för språklig utveckling.  

[…] eftersom det står i kapitel 1 så är det ju inte så att de demokratiska 

arbetsformerna hör till SO. Ungefär som om du jämför med 

språkutvecklande arbetssätt. Det ska göras i alla ämnen. Inte bara i 
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svenska. Det är ju inte svensklärarnas uppgift att jobba språkutvecklande 

med eleverna utan det måste genomsyra all undervisning. (Birgitta) 

Birgitta fortsätter sedan med att återge hur hon i diskussion med 

kollegor känner ett ansvar för att driva alla ämnens gemensamma 

ansvar och tydliggör att hon ibland lyfter upp att demokratiuppdraget 

inte bara hänger samman med vissa ämnen. 

Och då fick man ju lyfta den där diskussionen kring det så att inte det 

faller på ett ämne eller på en grupp ämnen. (Birgitta) 

I utdraget nedan förklarar Cecilia hur hon tänker. Hon börjar fundera 

runt SO-ämnena men kommer i talande stund fram till att 

demokratiuppdraget ”går in i allting” och lyfter fram hur svenskämnet 

öppnar upp för resonemang kring frågor och värden förknippade med 

demokrati. 

För kunskapskraven är ju väldigt mycket nu kommunikation och 

argumentation och diskussion och lyfta upp olika ståndpunkter och så i 

SO-ämnena. […] Jag vet inte. Det går ju in i allting. Alla samlingar vi har 

och resonemang i svenska. Väldigt mycket svenska när vi läser 

skönlitteratur och sådant där med rasism och människors lika värde. Det 

kommer ju in [i] allt möjligt vi gör. (Cecilia) 

Även om Frida vill betona att demokratiuppdraget spänner över alla 

ämnen så beskriver hon att demokrati som begrepp tydligt syns i 

kunskapskraven för samhällskunskapen. 

[…] jag tycker att man ska jobba med det i alla ämnen, inte bara SO-

ämnena. För jag tycker demokrati det är ju övergripande i alla ämnen […]. 

Å andra sidan så är det ju så till exempel om man bara tittar på 

kunskapskraven då går det ju in, då ska man ju […] demokrati finns ju 

med som ord då i samhällskunskapens kunskapskrav till exempel, och där 

måste ju barnen veta vad demokrati betyder och vad det innebär om man 

går in på regering och går in på riksdag och så vidare och så då blir det ju 

mer konkret så. Medan jag tänker att det ska ju ändå överbrygga alla 

ämnen ändå […] Man svävar liksom över hela på något sätt oavsett vilket 

ämne du har. (Frida) 

Frida lyfter fram att SO-undervisningen i sig inte behöver utgöra 

någon speciell yta för konkurrens mellan kunskaps- och demokrati-

uppdraget, eftersom demokrati ingår som stoff i SO-undervisning. I 

nedanstående citat framstår demokratiuppdraget som något 

övergripande som är en angelägenhet för alla ämnen och Doris 
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fortsätter på samma spår som Frida men betonar möjligen ännu 

starkare alla ämnens demokratiansvar. 

Alla skolans ämnen, till och med idrotten. Du kan inte säga att det ämnet 

har det, men inte det, utan för mig är det så att alla ämnen, vad du än 

undervisar i, och alla är lika viktiga. (Doris) 

Demokratididaktisk analys  

I detta textavsnitt analyseras det tematiskt framskrivna resultatet från 

kapitel 5 som handlar om lärarnas tal om det övergripande 

demokratiuppdraget, demokratiska arbetsformer och SO-ämnena, 

utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Frågan om vad 

handlar här således om vilket innehåll som demokratiuppdraget fylls 

med. Med hjälp av frågan hur belyses lärarnas tal om på vilket sätt 

vadet (innehållet) tar form, det vill säga, hur demokratiuppdraget 

kommer till uttryck. Frågan om varför riktar ljuset på vilka motiv 

som skönjs i lärarnas tal om både demokratiuppdragets vad och hur. 

Vad, hur och varför betraktas dock i denna studie som tätt 

sammanflätade och beroende av varandra (se kapitel 3 och 4).  

Utifrån specifikt demokratididaktiska ståndpunkter räcker dock inte 

de tre allmänt hållna frågorna vad, hur, varför till för att belysa 

demokratiundervisningens komplexitet. För att fördjupa förståelsen 

för demokratiuppdraget sätts därför de didaktiska frågorna i relation 

till ansatserna om, för, i och genom (demokrati) och därmed fungerar 

de tillsammans som demokratididaktiska analysredskap (se kapitel 

4). De didaktiska frågorna bidrar till förståelse för lärarnas perspektiv 

och tillsammans med de demokratididaktiska ansatserna fördjupas 

förståelsen för lärarnas överväganden och uppfattningar gällande 

demokratiuppdragets innebörd och gestaltande. De uttolkningar som 

lärarna låter träda fram i sitt tal om demokrati kan säga något om 

vilka aspekter av demokratiuppdraget, så som lärarna uppfattar det, 

som är aktuella när lärarna skapar sin (SO-) undervisningspraktik. 

Nedan ställs, på rubriknivå, tre frågor utifrån demokratiuppdraget 

med fokus på innehåll, utformning och syfte. Under dessa 

rubrikfrågor hjälper sedan ansatserna om, för, i och genom till att 

visa fram olika möjliga nyanser i lärarnas tal. Vad ska eleverna lära sig 

om, för, i och genom demokrati? Hur ska eleverna lära sig om, för, i 

och genom demokrati? Varför ska eleverna lära sig om, för, i och 
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genom demokrati? Frågorna belyses och diskuteras utifrån de svar 

som framträder i lärarnas utsagor. 

Vad kan demokratilärande innebära och innehålla? 

Jag tar i nedanstående analys utgångspunkt i Odenstads (2014) 

ämnesdidaktiska beskrivning av frågan om vad, men här är det inte 

ett enskilt ämne som ställs i blickfånget. I stället riktas fokus mot 

skolans demokratiuppdrag, demokratiska arbetsformer samt vad 

detta innebär i en SO-kontext. Vad är viktigt att lära och kunna 

utifrån lärarnas uppfattningar av skolans demokratiuppdrag? Vilka 

demokratiska förmågor är centrala och vilket demokratilärande är 

önskvärt att eleverna får möjlighet att utveckla?  

Jag vill i detta sammanhang argumentera för att ett kunskapsinnehåll 

eller ämnesinnehåll inte bara behöver vara faktastoff utan också kan 

rymma till exempel förmågor och förståelse. 

Utifrån den demokratididaktiska ansatsen i demokrati lyfts vikten av 

att erbjuda en undervisning som både grundas på, och verkar för att 

eleverna ska omfatta och utveckla förmåga till värden som respekt, 

tolerans, rättvisa, samhörighet, jämställdhet och acceptans. 

Demokratiuppdraget framträder som ett sätt att vara eller leva i 

skolan, ett slags förhållningssätt och som något som bör genomsyra 

undervisningen. I ett sådant förhållningssätt beskrivs det som centralt 

att eleven blir sedd av läraren och att det utvecklas en ömsesidig 

respekt mellan såväl lärare och elev som mellan de olika eleverna. 

Kunskap i demokrati tar i lärarnas tal också form som elevernas 

förståelse för att andra kan ha det svårt. Det kan tolkas som ett 

exempel på förmåga att kunna leva sig in i någon annans perspektiv. 

Att eleven utvecklar en känsla av att vara värd att bli lyssnad på är 

också en ambition och ett innehåll som kommer fram i linje med 

ansatsen i demokrati. I ett SO-ämnessammanhang träder det fram en 

ambition att innehållsligt arbeta med värdemässiga aspekter som 

reflektion runt människors förmåga att påverka sin tillvaro och 

framtid samt diskussioner kring människors olika förutsättningar och 

värderingar. 

Kunskap om demokrati som företeelse lyfts inte i någon särskilt hög 

grad fram som ärende i talet om det övergripande 

demokratiuppdraget och demokratiska arbetsformer utan först i 
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relation till SO-ämnenas kunskapsstoff. Utifrån ett övergripande 

resonemang synliggörs uppfattningen att det handlar om att eleverna 

ska lära sig att majoriteten får styra, att de regler som gäller i 

samhället (utanför skolan) också gäller i skolan samt ett fokus på att 

som lärare följa styrdokument och prioritera kunskapskrav. I en SO-

kontext lyfts formuleringar från samhällskunskapens ämnesinnehåll 

om styrskick och beslutsprocesser. Det handlar till exempel om 

faktabetonad kunskap om valsystem, regering och riksdag, 

organisering av samhället, att förstå demokrati som styrform samt att 

eleverna ska veta vad själva demokratibegreppet betyder. Ytterligare 

ett kunskapsmässigt tema som lärarna lyfter fram i talet om 

demokratiuppdraget handlar om barns rättigheter och situation i 

världen där tanken om alla människors lika värde också blir ett 

faktainnehåll. 

När lärarnas reflektioner kring frågan om vad granskas utifrån 

ansatsen för demokrati framträder vikten av att eleverna lär sig 

förmågorna att kunna argumentera, motivera, ta ansvar och att 

fullfölja uppgifter. En annan föreställning som synliggörs är vikten av 

att eleverna lär sig demokratiska skyldigheter. Den enskilda elevens 

inflytande över vägen till måluppfyllelse och sättet att synliggöra samt 

visa sitt kunnande lyfts också som exempel på vad 

demokratiuppdraget innebär och innehåller. I kunskap för demokrati 

(utifrån lärarnas tal) ryms också kunskaper i mötesordning som 

erbjuds i formell demokratifostran, värdet av att eleverna får lära sig 

att välja samt strävan efter att verka för att möjliggöra elevers 

engagemang i samhällslivet. 

När lärarnas tal analyseras ställt i ljuset av frågan om vad och 

ansatsen genom demokrati framträder olika exempel på aspekter som 

lyfts som centrala för elevernas möjlighet till demokratilärande 

genom att själva erfara och praktisera demokrati. Det som tydliggörs i 

intervjuerna handlar om att eleverna bör få utrymme att säga vad de 

tycker, erbjudas möjlighet att välja, erbjudas möjlighet att bestämma 

hur de vill göra något, erbjudas möjlighet att påverka genom att utöva 

medbestämmande i klassrummet. När det gäller elevinflytande över 

planering, teman, arbetssätt, utvärdering och innehåll 

(kunskapsstoffet) sticker det sistnämnda ut som en vattendelare. Den 

ena föreställningen gör gällande att eleverna kan (och bör) erbjudas 
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inflytande över innehållet och att detta är förenligt med och ryms 

inom läroplanens friutrymme. Den andra föreställningen gör gällande 

att innehållet är givet och därför inte är vare sig förhandlingsbart eller 

möjligt att påverka. Starkast är föreställningen om att 

demokratiuppdraget endast omfattar elevers möjlighet att påverka 

hur ett innehåll ska bearbetas. När inflytande över arbetssätt 

diskuteras handlar det hos vissa lärare om att eleven ska få välja hur 

den vill jobba (enskilt, två och två eller i grupp) och med vem. Att 

undervisa genom demokrati kan innehållsligt (vad?) i en SO-kontext 

innebära att ämnet får fungera som en arena för att skapa 

sammanhang och utveckla kunskap i förmågorna att samtala, 

argumentera, motivera, undersöka olika ståndpunkter och perspektiv 

samt att ifrågasätta. 

Hur kan demokratilärandets innehåll utformas och bearbetas? 

Frågan om hur handlar om utformning av undervisningen det vill 

säga hur ett visst innehåll ska presenteras och bearbetas (Odenstad, 

2014). I detta fall hur demokratiuppdragets fostrans- och 

kunskapsinnehåll och demokratiska arbetsformer kan gestaltas. Med 

hjälp av frågan hur belyses således lärarnas tal om på vilket sätt vadet 

(innehållet) tar form, det vill säga, hur demokratiuppdraget kommer 

till uttryck. Hur gestaltas demokratiuppdraget och demokratiska 

arbetsformer i SO-undervisningen? 

Utifrån perspektivet i demokrati kan demokratiuppdraget ta form 

genom ett förhållningssätt i klassrummet där eleverna får säga vad de 

tycker, talutrymme fördelas på ett genomtänkt och medvetet sätt med 

hänsyn till ett genusperspektiv och alla parter samsas i ett gemensamt 

nu. Ett klassrum där eleverna får möta en varierad och anpassad 

undervisning lyfts också fram som ett sätt att gestalta 

demokratiuppdraget. Det kan också handla om att som lärare gestalta 

demokratiska värden i sitt handlande. Att i undervisningen lyssna in 

barnen och ta utgångspunkt i deras verklighet och förståelse 

framträder som ett exempel på hur demokratiuppdraget kan komma 

till konkret uttryck. 

Utifrån kunskap om demokrati i kombination med frågan om hur är 

det ett par föreställningar som kan skönjas i de transkriberade 

intervjuerna. Den ena är en uppfattning om att en tydlig inramning av 
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vad eleverna ska lära sig, vilket innehåll som ska behandlas och vad 

eleverna har för valmöjligheter, är ett sätt praktisera skolans 

demokratiuppdrag. Den andra handlar om att i en SO-kontext lyfta 

fram, vad läraren kallar, en berättartradition som ett sätt att 

undervisa demokratiskt.  

Om vi tittar på frågan om hur utifrån ansatsen för demokrati går de 

att uppfatta något som kan liknas vid en kvalificeringsprocess där 

eleverna undervisas för att succesivt utveckla förmågor som gör dem 

kvalificerade att delta och utöva inflytande i skolan och i samhället. 

Det går att tolka som en syn på barnet som blivande 

samhällsmedborgare med framtida demokratiska rättigheter och 

skyldigheter.  

Perspektivet genom demokrati syns i frågan om hur när lärarna talar 

om att demokratiuppdraget kan gestaltas genom att eleverna ska få 

känna sig delaktiga, genom att träna samarbete i form av 

grupparbete, genom att bygga upp en viss struktur för att skola in 

eleverna i ett demokratiskt arbetssätt, genom ett demokratiskt klimat 

i klassrummet där eleverna erbjuds att påverka hur 

lärandesituationen utformas. Att ge den enskilda eleven inflytande 

över vägen till målet genom inflytande över sättet att visa kunskap, 

redovisningsform och förmågor lyfts som ett exempel på hur 

demokratiskt skolarbete kan se ut. Att lyssna på elevernas tankar och 

förslag och allvarligt överväga dem är också något som flera lärare 

återkommer till. Elevinflytande i formella elevdemokratiska forum 

som elevråd och klassråd lyfts också som centrala exempel på att 

eleverna erbjuds deltagande i demokratiska processer. Exempel på 

hur sådana ambitioner kan gestaltas följer i kapitel 6. 

Varför är demokratilärande viktigt för eleven och samhället? 

Frågan om varför handlar i detta sammanhang om vad som 

motiverar demokratiundervisningens innehåll och utformning. Varför 

ett visst innehåll ska läras? Varför är innehållet viktigt för elever och 

samhälle? Varför ska demokratiundervisningen utformas på ett visst 

sätt? Varför ska det råda ett visst demokratiskt förhållningssätt? 

Det innehåll (frågan om vad) och den utformning (frågan om hur) 

som beskrivits ovan motiveras utifrån perspektivet i demokrati med 

att ett demokratiskt samhälle behöver bygga på vissa värden som 
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eleverna förväntas omfatta och förstå. Utifrån kunskap om demokrati 

går det att se en föreställning om att eftersom såväl läraruppdragets 

som styrdokumentens innehåll bestämts på demokratisk väg så är 

lojalitet mot dessa ett starkt motiv. Svaret på frågan om varför 

stannar då vid att det står i styrdokument och föreskrifter som 

beslutats på demokratisk väg. Ett annat svar på frågan om varför tar 

utgångpunkt i inflytande som strategi i så motto att när eleverna får 

utöva inflytande tycker de att undervisningen är roligare och då lär de 

sig mer kunskaper (till exempel om demokrati). 

När det gäller ansatsen för demokrati skönjs följande motiv i lärarnas 

tal: att eleverna ska kunna fatta kloka beslut i framtiden och bidra till 

samhällsutveckling, att fostra framtida demokratiska medborgare 

samt att lägga en grund för elevernas framtida ansvarstagande. 

Utifrån perspektivet genom demokrati skönjs motiv som att skolan i 

undervisning och som institution bör visa att den står för 

demokratiska värden som också bör genomsyra verksamheten. Att i 

undervisningen praktisera rättvisa och likvärdighet är också ett starkt 

motiv som framträder i intervjuerna tillsammans med vikten av att 

skapa engagemang hos eleverna. Något som antas leda till positiva 

samhällseffekter. Undervisningens innehåll och utformning förklaras 

också utifrån argumentet att eleverna ska få lära sig att se och förstå 

sammanhang och samband mellan sitt agerande, i stort och i smått, 

och efterföljande konsekvenser. 
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6 SO-lektioner – undervisningsarrangemang och 

innehåll 

Detta resultatkapitel bygger på material från lektionsobservationer 

och efterföljande intervjuer (intervju 2). Det är således observationer 

gjorda under lektioner med samma lärare som intervjuats. 

Tillsammans är det observationer från sex lektioner i SO-ämnen. 

Lektionerna omfattar alla SO-ämnen och är fördelade enligt följande: 

historia, geografi, geografi, religionskunskap, religionskunskap och 

samhällskunskap. Detta material är inte tematiskt ordnat, så som 

materialet i föregående kapitel, utan här följer vi istället lektion för 

lektion och lärare för lärare. Varje avsnitt består av tre delar. Först 

kommer en sammanfattning av den observerade lektionen, därefter 

riktas blicken mot lärarens kommentarer och reflektioner kring 

lektionen, satt i relation till demokratiuppdraget, och sist en 

demokratididaktisk analys där jag riktar fokus mot innehåll, form och 

syfte ställt i ljuset av skolans demokratiuppdrag. Kapitlet avslutas 

med en mer utförlig tematiskt organiserad analys där såväl 

gemensamma drag och spår som skiljelinjer och utmaningar 

identifieras. Här är fokus på dominerande stråk liksom avvikelser, 

som skönjs i materialet, bortom de enskilda lärarna och deras 

lektioner. Precis som i den tidigare analysen används de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför tillsammans med ansatserna om, för, i 

och genom demokrati som analysredskap. Liksom tidigare beskrivet 

står kunskap om för kännedom om demokrati som företeelse utan att 

inkludera elevens attityder, åsikter och handlingar. Kunskap i står för 

förmågan att agera och handla på ett demokratiskt sätt i det offentliga 

och i familjelivet (Vinterek, 2010). För demokrati handlar om att 

förbereda eleverna för ett framtida deltagande i det demokratiska 

samhällslivet medan utbildning genom demokrati bygger på 

antagandet att elever lär sig bäst från situationer som de är 

inbegripna i (Biesta, 2003). Viktigt att beakta är dock att om, för, i 

och genom demokrati inte ska ses som motsatser eller kontraster 

tillvarandra utan kan ibland överlappa och gå in i varandra. 

Anitas lektion – en lektion i ämnet historia 

Anita undervisar elever i årskurs 4 och ämnet för lektionen är 

historia. Klassen arbetar sedan någon dag med temat vikingatiden. 
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Ett arbete som planeras pågå några veckor. Anita är utbildad 1-7 

lärare. SO-ämnena ingår inte i hennes utbildning men hon har 

undervisat i dessa ämnen i många år. SO ingår i hennes 

lärarlegitimation och hon är därmed behörig att undervisa i SO. 

Under lektionen är 21 elever närvarande. Skolan är en F-6-skola och 

ligger i en liten stad i en mindre kommun. 

Anita inleder med att berätta om lektionen och resterande del av 

dagen. Hon står framför klassen och förklarar för eleverna att de har 

fått ett papper där det står vad de förväntas kunna berätta om när de 

är klara med arbetsområdet. Hon uppmanar eleverna att titta på 

pappret under arbetets gång så att de ska komma ihåg vad de ska 

redovisa om och vad de ska lära sig av andras redovisningar. Flera 

elever ställer frågor om hur de ska göra sina uppgifter. Anita förklarar 

att eleverna ska berätta om hur män, kvinnor och barn levde på 

vikingatiden utifrån det tema som gruppen blivit tilldelad. Några 

elever pratar i mun på varandra och avbryter läraren. Mitt i 

genomgången öppnas dörren och läraren från klassrummet intill 

kommer in och säger att eleverna måste börja jobba i sina grupper nu 

för sedan ska hennes elever iväg på dans. Anita avbryter mitt i sin 

introduktion av uppgiften och svarar att läraren kan skicka in 

eleverna. 

Eleverna börjar prata med varandra och elever från den andra klassen 

kommer in i rummet. De letar reda på sina gruppmedlemmar, några 

går till det andra klassrummet och övriga börjar med lärarens hjälp 

att söka sig en plats i klassrummet. Klassrummet är möblerat med 

bänkar i hästskoform i kombination med några bänkar placerade i 

smågrupper intill. Läraren går runt och hjälper igång grupperna som 

består av tre elever utom i en av grupperna där det är två elever. 

Läraren går runt och visar var det finns information i böckerna. I 

klassrummet står en ”bokvagn” med litteratur som läraren har ordnat 

och valt ut. Det tycks pågå förhandlingar i flera grupper om vem som 

ska göra vad. Efter en stund är alla grupper igång på något sätt. 

Läraren går runt och stöttar arbetet. Flera elever går runt och letar 

efter suddgummi och böcker. Anita säger till en elev som går runt och 

pratar. Hon uppmanar eleverna att lyssna på varandra. Ytterligare 

elever börjar gå runt i klassrummet. Läraren bryter då lektionen och 

samlar ihop hela elevgruppen. Hon ställer sig längst fram i 
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klassrummet och säger åt eleverna att sätt sig på sina platser och 

inväntar att det blir tyst. Eleverna fortsätter först att prata. Läraren 

höjer rösten och ber eleverna att stänga sina munnar. Hon säger att i 

detta klassrum är det hennes regler som gäller. Sedan får eleverna i 

uppgift att var och en tänka ut en sak som de har lärt sig när de läste 

och skrev under dagens lektion. Anita uppmanar dem att göra detta 

utan att prata med kompisarna. Läraren fördelar sedan ordet och 

eleverna får sedan i tur och ordning berätta en sak som de har lärt sig 

under lektionen. Anita avslutar därefter lektionen och eleverna går ut 

ur klassrummet. 

När Anita beskriver den genomförda lektionen är det några saker som 

hon stannar upp kring. Hon vill sätta in lektionen i sitt sammanhang 

och berättar att de nyss börjat arbeta med området vikingatiden. Hon 

beskriver hur eleverna först, innan den observerade lektionen, fick 

skriva vad de redan visste och vad de ville lära sig mer om. Anita 

berättar också om sina och kollegans tankar runt vikten av att deras 

klasser samarbetar med varandra. 

Som jag sa förut har de här klasserna haft väldigt lite samarbete tidigare 

så vi har sagt att vi måste ändra på det nu för det kommer ju och bli 

mycket samarbete framöver och de har varit så där att de vill inte, de vill 

inte samarbete de här klasserna med varandra […] men Siv [kollegan] och 

jag som är vana att samarbeta har sagt att nu måste vi liksom få till det 

här. (Anita) 

Anita fortsätter med ett resonemang om gruppindelningen och 

konstaterar till sist att hon är nöjd med vad de flesta av eleverna 

åstadkom under lektionen. Hon beskriver hur hon och hennes kollega 

resonerat för att skapa vad Anita kallar självgående grupper. De två 

lärarna har utgått ifrån vilka barn som de anser fungerar bra ihop och 

också sett till att sprida ut vad de kallar läs- och skrivsvaga elever i 

syfte att skapa grupper som tillsammans klarar av arbetsuppgiften.  

Så vi har ju gjort grupperna, Siv och jag, utifrån våra barn och Siv [paus] 

den andra klassen är en betydligt svagare klass, det är många lässvaga, 

skrivsvaga. Jag har en starkare klass och det hade vi i åtanke när vi gjorde 

de här grupperna för att få något så när självgående grupper och barn som 

fungerar ihop. […] Det blir ju otroligt pratigt i början innan dom vet var 

dom ska sitta och kommer till ro och [paus] pratigt var det under hela 

lektionen och det är en lång lektion och dom orkar inte hålla i och riktigt 

hela lektionen heller, men förutom att ljudnivån var hög och att vissa 
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elever inte fick någonting gjort så tycker jag att grupperna totalt hann 

göra väldigt mycket när man ser på resultatet. (Anita) 

Jag frågar Anita om hur hon har tänkt, både inför planeringen av 

arbetsområdet och under lektionen, kring huruvida någonting av dess 

innehåll eller utformning kan relateras till eller motiveras av skolans 

demokratiuppdrag. Hennes svar handlar dels om att erbjuda eleverna 

val, dels om att valet av arbetsform hänger ihop med tanken att 

eleverna ska tränas på att kunna samarbeta och fungera ihop med 

olika sorters människor. Något som enligt Anita kräver ett visst 

balanserande vilket hon beskriver i nedanstående citat.  

Dom gör ju en massa val. Nu har ju vi styrt ganska mycket, men sen gör 

dom ju val och sen är det ju det här med dom ska rustas för att bli, 

toleranta. Ja, det finns inte [paus] mest en tanke när vi planerar det hur vi 

sätter ihop grupperna och den där biten i våran värld liksom att [paus] för 

vi har ju många elever som [paus] som vi vet är jobbiga. Dels ska det ju 

vara elever i dom här grupperna som orkar med att jobba med dom 

samtidigt behöver ju alla andra elever träna på att göra det också. (Anita) 

Det tycks som om Anita associerar uttrycket demokratiska 

arbetsformer till att eleverna ska få välja något, så som till exempel 

vem som man ska arbeta med i en grupp. Hon konstaterar vidare att 

så inte har varit fallet för hennes elever i samband med detta 

arbetsområde utan det är hon och kollegan som gjort 

gruppindelningarna bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

Tja, dom har ju inte valt alls [skratt]. Det är vi som har valt. Vårt val var 

mycket ur ett jämställdhetsperspektiv och att det här som är killiga 

områden skulle vi ge till dom grupper där det kanske var två tjejer och en 

kille som inte alls är intresserad av krig och va [paus] Alltså lite så. (Anita) 

Anita lyfter inte explicit fram tanken om jämställdhet som ett sätt att 

leva upp till skolans demokratiuppdrag. Det är dock möjligt att den 

tanken finns implicit hos Anita.  

Eftersom lektionen till största delen bestått av grupparbete ber jag 

Anita att fördjupa sitt resonemang kring grupparbetets eventuella 

potential som demokratisk arbetsform. Hon lyfter då fram ett antal 

förmågor som kan aktiveras när eleverna arbetar i grupp, till exempel 

förmågan att visa hänsyn och att själv bidra till det gemensamma 

arbetet. 
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Jag har ju flera elever som alltid vill jobba själva, vill göra allting själva. 

För dom är det ju otroligt viktigt att träna på det hära att jobba i grupp 

[paus] och jobba själv det gör dom ju rätt mycket ändå så [paus] 

grupparbete är ju mer [paus] ja, mer kanske träning för visa hänsyn och 

det man tänker då när man tänker på vårat demokratiska uppdrag. 

(Anita) 

Anita beskriver också hur hon tycker att själva arbetsområdet med 

vikingatid, inom historieämnet, kan bära på faktainnehåll som kan ge 

upphov till diskussioner om hur människor levde då. Lärande om hur 

människor har levt tillsammans, vem eller vilka som bestämt och haft 

makt över olika områden, verkar för Anita vara exempel på 

kunskapsstoff som kan associeras med lärande om demokrati. 

[…] alltså allt med hur dom levde och hur det var på gården och hur dom 

bodde i familjerna och hur männen var borta i flera år och det var 

kvinnorna som var dom som hade makten. Det var dom som hade 

nycklarna som nån sa här. Dom som liksom bestämde på gården och det 

här med trälar och [paus]. Ja, jag tycker det är mycket som [paus] mycket 

bra diskussioner man kan få i kring hur man levde då. (Anita) 

Under lektionen förekommer det grupparbete, helklassundervisning, 

helklassdiskussion, gruppdiskussion samt såväl tydligt styrda 

uppgifter som inslag av mer öppna uppgifter. Under lektionen 

förekommer situationer där eleverna kan välja läromedel och ordning 

på genomförandet av arbetsuppgifter. Innehåll och redovisningsform 

är däremot till stor del givet. Inom ramen för en av läraren styrd 

redovisningsform kan eleverna dock välja vem som säger vad. Läraren 

fördelar talutrymmet på så sätt att ett flertal elever kommer till tals. 

Alla elever erbjuds möjlighet att berätta om sitt lärande. Eleverna tar 

dock olika stort talutrymme. Läraren uppmuntrar i viss mån eleverna 

att visa tolerans och respekt för varandra genom att säga till de elever 

som stör andra elever och öppnar upp för eleverna att reflektera över 

undervisningen och vara delaktiga i sitt lärande. Detta sker till 

exempel när de ombeds berätta något som de lärt sig under lektionen 

men även i det görande som läraren beskriver innan den observerade 

lektionen. Inom grupparbetets ram kan eleverna utöva påverkan i 

något som kan liknas vid demokratiska beslutsprocesser på 

vardagsnivå och här möjliggörs också, i bästa fall, att eleven får 

erfarenhet av demokratiska processer utifrån perspektivet lärande 

genom demokrati. I klassrummet syns exempel på att eleverna 
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uttrycker tankar och åsikter, visar vilja att lyssna och i vissa fall tilltro 

till egen förmåga.  

Sett ur ett innehållsperspektiv med utgångspunkt i frågan om vad 

bjuder lektionen på ett arbetsområde som erbjuder lärande om hur 

människor historiskt sett organiserat sina liv. Något som i 

förlängningen skulle kunna öppna upp för jämförande med hur 

människor lever sina liv idag, såväl på individnivå som på 

samhällsnivå. Eleverna får möta frågor om vem som har makt och 

inte och får kunskap om likheter och skillnader i människors 

värderingar och levnadsvillkor. Anita ger uttryck för att hon kan se ett 

lärande om demokrati i mötet med det kunskapsstoff som 

arbetsområdet omfattar. Nästa fråga att beakta handlar om hur Anita 

har planerat och arrangerat lektionens innehåll. Största delen av 

lektionen bestod av grupparbete. Anita lyfter fram att det finns många 

elever som inte vill samarbeta, vilket hon beskriver som 

problematiskt. Grupparbete blir då ett medel för att träna förmågan 

att samarbeta och att visa hänsyn. Båda två är förmågor som enligt 

Anita kan associeras till skolans demokratiuppdrag. Då kvarstår 

frågan om varför detta innehåll och denna utformning? Svaret träder 

fram i Anitas resonemang och omfattar, i förlängningen, en 

förhoppning om att eleverna ska utveckla förståelse för människors 

olikheter och förmåga till tolerans genom att de lär sig samarbeta med 

alla. Förmåga till samarbete, förståelse och tolerans är aspekter som 

kan vara centrala avseende kompetens att agera och handla på ett 

demokratiskt sätt i det framtida offentliga samhällslivet och i 

familjelivet. Det handlar således om förmågor som inkluderar elevens 

attityder, åsikter och handlingar det vill säga kunskap i demokrati. 

Birgittas lektion – en lektion i ämnet geografi 

Birgitta är mellanstadielärare och har många års lärarerfarenhet av 

att undervisa på såväl högstadium som mellanstadium. Vid 

observationstillfället arbetar hon i en årskurs 4. Skolan är en F-9 

skola som ligger i centralorten i en mindre glesbygdskommun. Det är 

20 elever närvarande under lektionen. Ämnet är geografi och dagens 

lektion ingår i ett arbetsområde om geologi. 

Eleverna kommer in i klassrummet efter lunchrasten. Läraren står 

nära dörren och småpratar med några elever. Klassrummet fylls på 
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och eleverna börjar gå till sina platser. Lektionen inleds med att 

läraren pratar om begreppet geologi. Birgitta börjar med att återknyta 

till tidigare lektioner och en film som eleverna har sett. Hon tar upp 

orden lerplatta och sirap som använts i filmen och ber eleverna att 

försöka komma ihåg de ”vetenskapliga begrepp” som hon ber eleverna 

att använda istället. Flera elever räcker upp handen och en elev får 

ordet och svarar: litosfärplattor.  

Birgitta ber eleverna att säga litosfärplattor långsamt. Hon berömmer 

eleverna och säger att de nu är på god väg med de begrepp de ska lära 

sig. Läraren fortsätter den gemensamma genomgången och berättar 

att litosfärplattorna, vulkaner och jordbävningar hänger ihop samt att 

syftet med dagens lektion är att de (eleverna) ska upptäcka var 

vulkaner finns och var jordbävningar uppkommer. Därefter delar 

Birgitta ut en karta och uppmanar eleverna att titta på den. Hon går 

igenom kartans tecken och ställer på samma gång en rad frågor till 

eleverna som de besvarar muntligt. Det står spridningszoner och 

kollisionszoner på kartan och läraren förslår att de ska förenkla 

begreppen och kalla dem sprickzoner och krockzoner istället. Birgitta 

säger att hon vill lägga till två karttecken och berättar för eleverna att 

de ska få göra klart kartorna. Hon berättar också att eleverna ska få 

använda surfplattor när de arbetar och konstaterar att det är något 

som klassen tycker är roligt, men att det är vissa saker som är svårt. 

Birgitta ställer frågor om hur man hittar och väljer sidor på nätet. 

Flera elever räcker upp handen och svarar sli.se, Google med mera. 

Läraren har satt igång sin dator som är kopplad till en projektor och 

låter eleverna ge olika sökförslag som hon skriver in i sökrutan så att 

alla kan se. Wikipedia diskuteras och liknas vid en uppslagsbok. 

Lektionen fortsätter en stund med att Birgitta ställer frågor och 

eleverna svarar. Birgitta förklarar att Wikipedia är lite som en 

uppslagsbok på nätet. Hon säger att den fungerar likadant med att det 

är fakta, men uppmanar eleverna att se upp när man söker på 

Wikipedia. Birgitta säger att vem som helst kan ha skrivit texterna. 

Birgitta frågar klassen hur man ska veta om det man läser är sant och 

tipsar sedan om att det kan vara mer tidseffektivt att använda en 

Atlas. Hon går igenom hur man hittar i en kartbok och berättar att det 

finns register längst bak. Därefter får eleverna börja arbeta. De reser 

på sig och börjar gå bort mot platsen där klassens surfplattor förvaras. 

Läraren griper in och säger att nu blev det fel. Hon uppmanar 
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eleverna att lägga tillbaka sina surfplattor och gå tillbaka till sina 

platser. Sedan förklarar hon hur eleverna ska jobba. Birgitta säger att 

eleverna kan välja mellan att jobba med en bänkkompis, jobba själva 

eller med mer stöd från läraren längst fram i klassrummet. Birgitta 

säger sedan att hon kommer att dela ut surfplattor till alla grupper. 

Några elever hämtar kartböcker. 

Fyra elever väljer att jobba själva, tio elever jobbar två och två och fyra 

elever sitter på golvet längst fram och jobbar med fakta från 

filmduken och extra stöd från läraren. Arbetet pågår fram till att 

läraren bryter och avslutar lektionen. Eleverna plockar ihop och går ut 

ur klassrummet. 

När jag ber Birgitta att beskriva lektionen berättar hon att några saker 

blev lite annorlunda än hon hade tänkt sig innan. Hon upptäckte till 

exempel att hon behövde lägga längre tid på några moment än hon 

trott innan och beskriver hur hon under lektionens gång kommer på 

ytterligare ett syfte med den planerade övningen.  

Vad jag kan säga så här är att det här tog längre tid och jag la också längre 

tid på momenten än vad jag föreställde mig. Och det var ju som jag sa 

under lektionen: det här med världsdelarna. Det blir då tydligt att de har 

så väldigt dålig bild, eller dålig, att de inte har riktig koll på var 

världsdelarna ligger. Då bara under lektionen så insåg jag att det här blev 

ju ytterligare ett syfte med den här övningen som inte jag riktigt hade 

tänkt på att från en, från de här små kartorna, för det var ju också ett syfte 

att träna det här att söka på nätet. Därav att jag hade den där 

gemensamma [genomgången]. För det är också något som jag har sett, 

svårigheterna med att det bara forsar in. Så då tänkte jag att då kan jag ta 

det momentet också. (Birgitta) 

Birgitta berättar att eleverna har fått i uppgift att utgå från den stora 

frågan om varför världens vulkaner ligger där de gör och varför 

jordbävningarna händer där de händer. Jag ber sedan Birgitta att 

berätta om något av de val eller de beslut som hon gjorde under 

lektionens gång kan motiveras av eller relateras till skolans 

demokratiuppdrag. Birgitta väljer i sitt svar att gå tillbaka till 

planeringen av lektionen och berättar hur hon tänkt kring att eleverna 

ska få möjlighet att göra egna val.  

Ja, utifrån planeringen så handlar det ju om att eleverna själva måste 

välja. I det här fallet välja konstellation. Hur jobbar jag bäst med det här? 

Vad tycker jag är roligast för att få det här att bli en rolig sak att göra. Vill 
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jag jobba själv? Vill jag vara med i en grupp? Vill jag vara två eller tre? 

(Birgitta) 

När Birgitta sedan fortsätter att resonera om exempel på skolans 

övergripande demokratiuppdrag i sitt sätt att arrangera lektionen och 

undervisningen lyfter hon fram ett förhållningssätt som handlar om 

att i alla situationer försöka lyssna på varje elev. 

Syfte och tekniken det hade ju jag valt ut för det är ju inget snack om att vi 

faktiskt måste plocka upp det centrala innehållet kring krafter som 

förändrar jordytan, naturens krafter. Och hur det sedan påverkar 

människan. Just i den här lektionen [paus] men [paus] för mig är det 

väldigt [paus] jag vet inte om det framkom för dig [paus] att så mycket jag 

bara hinner lyssna in varje elev. (Birgitta) 

För Birgitta hänger ett lyssnande förhållningssätt ihop med 

demokrati. Hon beskriver det som ett förhållningssätt där hon 

försöker vara uppmärksam på och öppen inför elevernas förslag. I en 

intensiv skolvardag är det dock inte alltid helt lätt att leva upp till 

detta men hennes intention att vara lyssnande finns alltid där. 

Att jag rör mig i klassrummet och försöker att ta in. Det kommer hela 

tiden frågor eller lite förslag eller ”kan vi göra så här” eller så. Att vara 

lyssnande och inte bara tänka så här att nej, men nu har jag bestämt att vi 

ska göra så här. Att jag försöker vara så öppen som möjligt. Det där går ju 

olika bra. […] Nej, men du förstår. Det blir ju inte alltid så, ibland bara 

orkar man inte [då blir det] ”Nu gör du som jag har sagt!”. Men, min 

grundtanke är att hela tiden lyssna in och inte alltid veta bäst. (Birgitta) 

Utifrån Birgittas resonemang går det att utläsa en förhoppning om att 

om hon visar eleverna att hon lyssnar, beaktar och tar emot deras 

förslag så öppnar det upp för eleverna att känna sig lyssnade på. 

Något som kan vara en förutsättning för att de ska uppfatta att det är 

meningsfullt att komma med förslag och försöka påverka i skolan 

såväl som i samhället. Birgitta återkommer flera gånger till att eleven 

ska känna och uppleva sig lyssnad på vilket framgår av följande citat. 

Om jag har tålamodet att lyssna in och det ska väl eleverna 

förhoppningsvis se att om jag [eleven] kommer med ett förslag eller jag 

skulle vilja göra så då ska […] det finnas idé att göra det med min lärare. 

Att jag [som elev] blir lyssnad till och att det finns möjlighet att göra det. 

(Birgitta) 
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Under intervjun återkommer Birgitta några gånger till att resonera 

om den barngrupp som hon undervisar i just nu och vilka utmaningar 

som hon ställts inför. Hon beskriver olika hänsynstaganden som hon 

gör för att alla elever i klassen ska få en fungerande skolvardag. Att 

arrangera undervisningen på ett sätt så att alla elever kan vara med 

tillsammans i klassrummet blir för Birgitta i sig ett slags 

genomförande av ett demokratiuppdrag. Följande intervjucitat visar 

samma resonemang med Birgittas egna ord.  

Men lite så om man kokar ned det så är det ju faktiskt så att [paus] ja men 

om vi pratar om ett demokratiskt arbetssätt där alla faktiskt kan vara med 

på sina villkor [paus] om vi lägger det i det begreppet också så tänker jag 

nog mycket så utan att jag riktigt kanske har kopplat det till det. Hur kan 

vi organisera undervisningen och stoffet så att alla kan vara med på sina 

villkor och även om dom som ligger på lite olika nivåer, vilket dom gör, 

även kan tycka att jag får ut någonting av det här. (Birgitta) 

Utifrån den didaktiska frågan vad blir det tydligt att det innehåll som 

lektionen behandlar omfattar två delar, nämligen dels det 

naturgeografiska innehållet, dels ett kunskapsstoff som berör 

förmågan att söka, granska och värdera information. När Birgitta 

berättar om sina intentioner framträder ett fokus på förmågan att 

analysera och dra slutsatser och att eleverna ska få möta och arbeta 

med stora frågor. I den naturgeografiska delen syns måhända inget 

explicit innehåll om demokrati, däremot kan de förmågor som övas 

det vill säga att söka, granska och värdera information betraktas som 

central kunskap för deltagandet i ett demokratiskt samhällsliv. I så 

motto går det också att betrakta som ett lärande för demokrati. 

Utformningen av undervisningen i lektionens innehåll är det som ger 

svar på frågan om hur och svaret omfattas av ett antal olika 

aktiviteter: gemensamma diskussioner styrda av läraren, 

självständiga arbeten enskilt, i par och i grupp. Eleven själv får välja 

med vem och i viss mån hur han eller hon ska göra sin uppgift. En 

uppgift som för att lösas kräver att eleven försöker aktivera förmågan 

att analysera och dra slutsatser. I intervjun lyfter Birgitta också fram 

ett lyssnande förhållningssätt från lärarens sida i klassrummet. I 

Birgittas resonemang motiveras ett lyssnande förhållningssätt av 

vikten av att eleven i ett här och nu ska finna det meningsfullt att 

komma med förslag och idéer. Samtidigt skönjs ett framtidsfostrande 

inslag i det att eleven får erfarenhet av meningsfull och möjlig 
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delaktighet. Det framträder som Birgittas svar på den didaktiska 

frågan om varför. I förlängningen blir det ett lärande genom 

demokrati (utifrån en vid tolkning av begreppet) som öppnar upp för 

att framtida aktivt deltagande i samhället och demokratiska 

processer.  

Cecilias lektion – en lektion i ämnet geografi 

Cecilia har en mellanstadielärarutbildning och undervisar på en 

F-6-skola i en åldersblandad klass med elever från årskurs 4-6. Vid 

den observerade lektionen är eleverna uppdelade i ålderhomogena 

grupper, vilket sker ibland vid viss undervisning. Jag får vara med på 

de äldsta elevernas lektion det vill säga årkurs 6. Det är 11 elever 

närvarande under lektionen som ingår i ett större arbetsområde om 

Europas länder. Ämnet är geografi och skolan ligger i en mellanstor 

stad i en medelstor kommun. 

Läraren öppnar klassrumsdörren och några flickor går in i 

klassrummet. Några sätter sig på en rund och stor matta som ligger 

på golvet längst fram i klassrummet. Några andra ställer sig runt ett 

bord och börjar plocka med papper. De klipper och klistrar och på 

bordet ligger affischer om olika länder i Europa som eleverna gjort. 

Läraren sätter sig på en pall vid den runda mattan. Hon säger till 

flickorna att de kan fortsätta så länge som de väntar på att killarna ska 

dyka upp och efter en stund så kommer fler elever in från rasten och 

sätter sig på plats i ringen. Cecilia inleder lektionen genom att 

sammanfatta nuläget för arbetsområdet Europas länder. Hon berättar 

för eleverna att de har jobbat med det här området några veckor nu 

och att hon vet att några är redo och ivriga att få redovisa idag. Cecilia 

poängterar att eleverna både kommer att få lyssna på redovisningar 

och hinna jobba mer med sina egna arbeten. Sedan fortsätter läraren 

att prata om vem som ska redovisa och uppmanar eleverna att sätta 

sig så att de ser bra. Några sitter kvar på mattan, några sätter sig på 

golvet och några sätter sig på stolar. Därefter uppstår lite småprat 

mellan eleverna, vilket upphör när en flicka börjar redovisa. Hon 

redovisar om Italien genom att visa en PowerPoint-presentation som 

hon pratar till. Hon berättar om landets mat, historia, försvar, 

geografiskt läge, natur, klimat, politik, sport, konst och litteratur. 

Under redovisningens gång bryter läraren in ett par gånger och 
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kommenterar det som hon uppfattar som svåra ord. Hon frågar om 

någon vet vad korruption och allians är för något. De elever som 

räcker upp handen får försöka sig på att svara och läraren hjälper 

sedan till för att få fram korrekt svar eller förklaring. Läraren påpekar 

att det gäller att alltid fråga om ord som man inte vet vad de betyder. 

Cecilia ber några elever som pratar att vara tysta och sedan fortsätter 

flickan som redovisar. Eleven avslutar sin redovisning och läraren 

släpper fram nästa grupp som vill redovisa. Cecilia frågar om alla 

sitter så att de ser. Två elever går fram och gör sig beredda att börja 

redovisa. De använder talkort som de läser ifrån och visar en 

egentillverkad affisch med faktatext och bilder om Spanien. De 

redovisar i några minuter och läraren tackar eleverna och säger att 

affischen kommer att sättas upp på väggen. Nästa elev gör sig beredd 

att redovisa och försöker sätta fast sin affisch på whiteboarden med 

hjälp av magneter. Några elever fnissar när den inte vill sitta kvar. 

Eleven börjar redovisa om Schweiz och läraren hjälper eleven att 

uttala några städers namn. När redovisningen går mot sitt slut är det 

flera elever som börjar prata och Cecilia säger att hon märker att de 

börjar bli trötta. Ytterligare en elev vill dock redovisa. Hon får göra 

detta och läser upp en utförlig text om Italien som hon har skrivit. 

Läraren avbryter då och då och förklarar otydligheter och begrepp. 

När några elever börjar prata med varandra bryter läraren in och ber 

om respekt för den som har ordet. Läraren reser sig och säger till en 

annan elev som inte ser ut att lyssna. När den sista redovisningen är 

klar säger Cecilia att hon känner att det är svårt för eleverna att sitta 

stilla och lyssna. Hon berättar att alla ska få redovisa så småningom 

men att de ska börja jobba nu. De elever som är klara med sina länder 

får arbeta med ett arbetshäfte. Eleverna sprider ut sig i klassrummet, 

hämtar surfplattor, böcker och annat material. Några sitter 

tillsammans, andra väljer att sitta själva och en elev sitter på golvet 

under bordet och jobbar. En elev frågar läraren om hjälp och råd. 

Läraren uppmanar hela gruppen att tänka på att skriva ner sina 

källor. Eleverna pratar med varandra om arbetet som ska göras och 

vad de tycker är problematiskt och någon säjer att det är svårt att 

förstå källorna. Lektionen går mot sitt slut och läraren ber alla elever 

att lägga ifrån sig sina saker. Nu blir det helt tyst i klassrummet. Hon 

säger också att hon från och med nu vill att eleverna skriver ner var de 

tar fakta. Cecilia säger att de ska prata mer om det. Hon ber eleverna 
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att plocka undan och säger att de sedan får gå. Eleverna plockar ihop 

och går ut ur klassrummet. 

En stund efter lektionen träffas jag och Cecilia i hennes klassrum. När 

jag frågar vad hon tänker om lektionen i relation till demokratiska 

arbetsformer svarar Cecilia att hon inte riktigt vet och jag vidgar 

frågan till att gälla hela arbetsområdet. Hon berättar då vad eleverna 

fått bestämma och lyfter fram att eleverna ställs inför många val. 

Valsituationen beskrivs som något som visserligen kan vara svårt för 

eleverna, men som de av nödvändighet måste träna sig att hantera. 

Ja, alltså det är ju det här att dom har ganska mycket att dom får träna sig 

och bestämma redovisningsformer får dom ju bestämma. Landet får dom 

bestämma. Dom fick bestämma om dom skulle jobba två och två. Det 

finns ju ganska mycket val i det här som inte är så lätt för dom men som 

dom ändå tränar sig att göra. (Cecilia) 

De valsituationer som Cecilia talar om avser både innehåll, 

redovisningsform och valet att arbeta själv eller tillsammans med 

någon och i så fall vem. Under intervjun återkommer Cecilia flera 

gånger till att hon vill att det ska finnas val för eleven att göra. Tanken 

om valmöjligheter tycks således framstå som central. 

Jag ber Cecilia att berätta om hon har några tankar kring sättet som 

eleverna jobbat på som kan hänga samman med skolans 

demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer. Hon funderar en 

stund och hennes svar hör ihop med det sammanhang som den 

observerade lektionen är en del av. För Cecilia öppnar en 

åldersblandad organisation av klasser upp för företeelser som att 

elever hjälper varandra och utvecklar förståelse för varandras 

olikheter och svårigheter. Hon menar också att när eleverna får 

redovisa sina arbeten för varandra tränas värdegrundsrelaterade 

förmågor som att lyssna på andra och visa respekt för den som talar, 

vilket utifrån Cecilias synsätt kan betraktas som en del av 

demokratiuppdraget. 

Det har ju med det åldersblandade att göra. Att dom här sexorna dom har 

ju haft de här månadsläxorna som fyrorna har och dom kan liksom ge råd. 

Dom kan ge råd som till fyrorna. Det är mysigt för dom att se det där som 

jag gjorde förut eller tvärtom [för] fyrorna. Dom har hört sexorna och nu 

får jag den här. Att dom kan liksom hjälpas åt lite i det här. Och det har 

väl [paus] jag vet inte demokrati [paus] det är ju ett vitt begrepp men 
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alltså det är ju väldigt vitt men att man ja att man kan också få förståelse 

för att andra har väldigt svårt. Det jag gjorde och jag tyckte var lätt det 

kanske är jättesvårt för någon annan […]. Så att det är ju det här med 

värdegrund också som kan komma in i det och lyssna alltså och respekt. 

(Cecilia) 

Cecilia fortsätter senare att fundera över vad som ryms i 

demokratibegreppet och inte. Det tycks som om hon lyfter fram 

sådant som hon tycker är angeläget för skolan samtidigt som hon är 

lite osäker på huruvida hon betraktar det som en del av ett 

demokratiskt arbetssätt eller inte. 

[…] ja, men det här att ta ansvar och fullfölja uppgifter under en längre tid 

men ja jag vet inte om det hör till demokrati. (Cecilia) 

Nej, men alltså visst arbetsformer och så där visst jag tycker att det finns 

men mycket så där hur man är mot varandra. Det är mycket att jobba 

med. (Cecilia) 

Cecilia konstaterar att ett demokratiskt förhållningssätt är något som 

man ständigt måste arbeta med i skolan och att det både på hennes 

skola liksom på många andra håll är en angelägen utmaning. Hon 

exemplifierar med en dagsaktuell händelse på skolan som skapat 

diskussion bland lärarna. 

Ja, det ständiga jobbandet och som vi diskuterade i dag det här med 

kollektiv bestraffning. Det fanns en väldig diskussion i lärarrummet precis 

när du kom. (Cecilia) 

Sammanfattningsvis innehåller Cecilias lektion en variation av 

arbetsformer så som helklassredovisningar och diskussioner, 

grupparbete och enskilt arbete. Det finns både öppna och styrda 

uppgifter och i senare delen av lektionen har eleverna möjlighet att 

välja arbetsform, läromedel och i viss mån ordning på genomförandet 

av arbetsuppgiften. Eleverna har även möjlighet att påverka hur de 

vill redovisa sitt genomförda arbete. Cecilia verkar uppmuntra 

eleverna att visa tolerans och respekt för varandra och hon bjuder in 

eleverna till reflektion runt undervisningen och delaktighet i sitt eget 

lärande. Om Cecilias lektion analyseras utifrån frågorna vad, hur och 

varför i relation till demokratiuppdraget kommer innehållaspekten, 

arbetsformer samt syfte i fokus. Med hjälp av frågan om vad blir 

lektionens innehåll synliggjort. Innehållet som behandlas är Europas 

länder där kunskapsstoff om bland annat politik och styrelseskick 
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berör demokratiområdet utifrån perspektivet lärande om demokrati 

som styrform. Redovisningarna tangerar politik och länders 

styrelseskick i olika hör grad och detta tar ofta form som en detalj på 

samma angelägenhetsnivå som annan information om landet i fråga. 

När det gäller frågan om hur det vill säga formen för på vilket sätt det 

erbjudna lärandet arrangeras, i ljuset av demokratiuppdraget, 

framträder en tvådelad lektion där hur och varför hänger tätt 

samman. Jag väljer därför att ta ett samlat grepp om hur och varför. 

Den första delen av lektionen präglas av elevernas egna redovisningar 

som ser lite olika ut men var och en försöker sammanfatta sitt eller 

sina arbeten om ett valt Europeiskt land. Knutet till detta är lärarens 

ambition att erbjuda eleverna ett val angående hur de vill genomföra 

sin redovisning. I samband med detta framstår också lyssnandet på 

klasskamraternas redovisningar som ett tillfälle att öva det som 

läraren kallar värdegrundsrelaterade förmågor som lyssnande och 

respekt för sina medmänniskor. Genom att alla elever själva får stå i 

centrum i samband med redovisning får de också erfarenhet av att bli 

lyssnade på, och får uppleva att läraren markerar att deras ord och 

arbete är värdefullt. I den andra delen av lektionen, som främst består 

av självständigt arbete i par eller enskilt, är det framförallt 

valfrihetsaspekten som blir tydlig. Läraren har tydligt uttalat att det 

finns ett egenvärde i att eleven får öva på att välja. Det skulle kunna 

tolkas som ett individorienterat demokratiperspektiv. Ett möjligt 

demokratilärande kommer då främst att handla om att eleven får 

tillgång till situationer som erbjuder ett reellt val medan det som var 

fokus under den första delen av lektionen, det vill säga förmåga att 

lyssna och visa respekt för olikheter, mer handlar om ett demokratiskt 

klassrumsklimat. Och här skulle ett slags demokratilärande utifrån 

perspektivet genom demokrati erbjudas eleverna utifrån att de får 

erfarenhet av att vistas och genomleva sina lektioner i ett 

demokratiskt klassrumsklimat präglat av vissa värden.  

Doris lektion – en lektion i ämnet religionskunskap 

Doris är utbildad mellanstadielärare. Hon arbetar på en F-6 skola 

som ligger i centralorten i en liten kommun. Under lektionen i 

årkurs 5 är 18 elever närvarande. Ämnet för lektionen är 

religionskunskap och handlar om kristendom, judendom och islam. 

Detta är en introducerande lektion inför att klassen senare ska arbeta 
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med resterande stora världsreligioner. På tavlan står dagens schema 

uppskrivet och där finns också ett översiktligt veckoschema. 

När lektionen inleds står Doris längst fram i klassrummet och 

eleverna kommer in efter att ha varit på rast. Eleverna småpratar med 

varandra, söker upp sina bänkar och kommer efter några minuter till 

ro på sina platser. Klassrummets möbler består av skolbänkar som är 

placerade i grupper med tre bänkar i varje. Lärarens skrivbord står 

längst fram i rummet som också rymmer ett gemensamt bord och två 

soffor längst bak i klassrummet. Läraren skriver upp lektionens 

innehåll på whiteboardtavlan. Läraren ber eleverna att inte prata rakt 

ut under lektionen. Det blir helt tyst i klassrummet samtidigt som 

några elever räcker upp handen. På tavlan har läraren skrivit: 

kristendom, judendom, islam - syskonreligioner. Hon berättar att 

syftet med denna lektion är att knyta ihop sådant de tidigare har 

jobbat med inför att de ska gå vidare och börja jobba med 

världsreligionerna. Doris frågar klassen vad dessa religioner kallas 

och ett flertal elever räcker upp handen. Den elev som får ordet svarar 

att de kallas syskonreligioner. Doris frågar varför de kallas så och 

eleven svarar att det beror på att de har samma bakgrund. På 

whiteboardtavlan står också kristendom, judendom, islam, hinduism, 

buddhism och läraren pekar på detta och frågar vad dessa religioner 

kallas tillsammans. Världsreligioner svarar en elev som fått ordet av 

läraren. Hon skriver upp det på tavlan. Även denna gång frågar Doris 

om varför. Ingen elev visar tecken på att vilja svara och Doris återgår 

till att diskutera religioners likheter och skillnader gällande till 

exempel symboler och heliga böcker. Lektionen fortsätter en stund på 

samma sätt där läraren ställer frågor och eleverna räcker upp handen 

och svarar. Doris knyter diskussionen till vad de har jobbat med 

tidigare. Hon frågar klassen om det finns någon moské i deras 

kommun. En elev svarar att det finns en moské vid pizzerian och 

berättar samtidigt att hans mamma inte trodde på det. Läraren 

bekräftar att moskén inte syns så mycket, så därför känner alla inte 

till att den finns. Därefter fortsätter Doris att fråga efter fler likheter 

mellan religionerna. Eleverna nämner till exempel att Jerusalem är en 

viktig plats och Doris lyfter berättelsen om Adam och Eva i olika 

religioner. Doris använder ofta kroppsspråk, spelar lite teater och 

skojar med eleverna samtidigt som hon frågar. Ett par elever får 
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hjälpas åt att sammanfatta berättelsen om Adam och Eva. När det 

gäller olikheter är det skillnader gällande högtider och tideräkning 

som tas upp. Doris styr hela tiden vem som får ordet och markerar 

när någon elev pratar rakt ut. Hon säger till klassen att hittills har de 

repeterat och knutit ihop och fortsätter med att berätta att var och en 

ska få jobba själv en stund med det papper hon kommer att dela ut. 

Doris förklarar uppgiften men blir avbruten och hyschar åt klassen. 

Några elever fortsätter att prata rakt ut i klassrummet. Läraren 

fortsätter att förklara uppgiften. Doris förklarar för eleverna att först 

ska de få jobba enskilt en stund sedan ska de få hjälpa varandra. När 

en elev undrar över varför de ska göra uppgiften på det sätt som Doris 

sagt förklarar hon varför. Hon säger att det är för att alla ska få chans 

att tänka efter själva först innan de börjar samarbeta. Det blir helt tyst 

i klassrummet och alla börjar jobba med sina uppgifter. En elev går 

fram till läraren, söker kontakt och får en kram innan hon går tillbaka 

till sin plats och fortsätter jobba. Läraren går runt och tittar till 

eleverna. Doris håller fram ett stort tidtagarur, en så kallad Time 

Timer, och säger att när klockan ringer kommer nästa instruktion. 

Klockan ringer och Doris säger till eleverna att de nu ska prata ihop 

sig i gruppen. Hon säger att de ska argumentera och motivera varför 

de tycker som de gör. Eleverna måste enas om ett svarsalternativ i 

gruppen för varje fråga och tala om varför de väljer det. Läraren går 

runt till grupperna och uppmanar dem att diskutera. Medan hon 

pratar med en grupp börjar elever från en annan grupp påkalla 

hennes uppmärksamhet. Doris håller upp en hand som visar stopp 

och pratar klart med den första gruppen innan går vidare till nästa. 

Efter ett tag säger Doris till klassen att de ska bryta om cirka tio 

minuter. Hon delar ut lite läroböcker och eleverna uppmanas att 

tillsamman i gruppen kolla upp det som de är osäkra på. Läraren 

tidsbestämmer uppgifterna och ställer Time Timern så att eleverna 

kan se hur mycket tid de har till förfogande för de olika uppgifterna. 

Nästan alla elever ser ut att vara aktiva med undantag av en grupp där 

en pojke sitter tyst bredvid två flickor som driver gruppens arbete. 

Doris avslutar arbetspasset. 

När Doris och jag träffas för att samtala om lektionen ber jag henne 

att med egna ord berätta om den lektion som jag fått ta del av. Hon 

beskriver då att hon ville sammanfatta och återknyta till det arbete 
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inom religionskunskap som de gjort under föregående läsår. Doris 

lyfter också fram att hon utgår från vad eleverna kom ihåg, deras 

frågor och att hon tillsammans med eleverna ”byggde vidare” 

därifrån. 

[…] vi skulle knyta ihop dom här tre syskonreligionerna som vi repeterade 

den här veckan. Och vad vi repeterade det var ju vad vi hade läst i årskurs 

fyra egentligen. Och [ohörbart] titta efter vad dom kom ihåg och jag väljer 

ju att fokusera väldigt mycket på vilka likheter dom här religionerna har, 

men man bör ju även känna till olikheterna. Så även där man utgick ifrån 

vad eleverna kom ihåg och vad vi hade pratat om, frågor kom upp och 

man byggde vidare. (Doris) 

Doris berättar sedan om gruppuppgiften och förklarar för mig att 

förutom själva faktakunskapen om religionerna så var ett syfte med 

övningen att alla elever skulle få känna att de är med och bidrar. De 

skulle argumentera, motivera och försöka enas. 

Sen fick dom då jämföra i gruppen och försöka enas. Och det var ju därför 

att då skulle alla känna att: ja men jag bidrar. Vi hinner ju inte lika långt, 

och det är också ganska noga att poängtera just i den här gruppen att vi är 

olika. Att problemet dom egentligen hade var att kunna enas om vilket 

alternativ man skulle ha. Och det argumenterade dom och motiverade för 

varandra. (Doris) 

Doris berättar varför hon valt att lyft fram likheterna mellan 

religionerna och vad hon har för tankar kring detta. Hon beskriver 

religionskunskap som väldigt laddat. 

För en del är det väldigt laddat det här med religion. Och jag har varit 

väldigt noga med att tala om att när jag säger vi så pratar vi om Sverige 

som ett kristet land och det knyter jag ihop med historia som vi precis har 

läst då. Så jag har hela tiden något att hänga upp det på. […] Det är väldigt 

lätt för att dom hör andra prata om ”dom där” kanske, som inte har 

samma religion som vi har. Och därför väljer jag alltid att börja med vilka 

likheter, för jag vill att man ska se vare sig man då kallas kristen, jude 

eller muslim så utgår ju det från gemensamma saker. Och det är det jag 

har valt att fokusera på för att få bort det här negativa som till exempel 

islam då faktiskt har. I klassen, i klasserna har vi elever med en annan 

religion än kristendom och det handlar ju också om respekt och förståelse 

för deras religion. Vi slipper det här jamen dom är ju dumma, dom bara 

krigar, dom bara gör si eller så, när vi säger: vi är ju faktiskt väldigt lika. 

(Doris) 
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När jag frågar Doris om det som hon berättar för mig är någon som 

hon kan relatera till skolan demokratiuppdrag svarar hon så här: 

Absolut, det tycker jag faktiskt. Lika alltså man ska ju behandlas lika, 

likabehandlingsplanen mot kränkande behandling vare sig vilken religiös 

inriktning du har, eller om du har sexuell läggning också vidare. Så det 

tycker jag att det ingår i mitt uppdrag. Så det slåss jag för […]. (Doris) 

Jag frågar Doris om hur hon tänkt kring placering och arbetsgrupper 

och hon beskriver då att hon försöker ordna det så att det ska bli bra 

för så många som möjligt. 

För det är ju en process också att det ska ju bli bra för så många som 

möjligt. Så därför sitter vi som vi gör nu, tre och tre. Och en kille i varje 

grupp med två tjejer. På det sättet är det ingen kille som får sitta själv, och 

dom andra sitter två. Det är lika för alla. 

När Doris ombeds beskriva lektionen i relation till skolans 

demokratiuppdrag och ge exempel på vilka inslag som hon själv vill 

betrakta som exempel på demokratiska arbetsformer lyfter hon fram 

att eleverna arbetade i grupp och att de diskuterade. 

Jag skulle vilja i alla fall välja ut det här när dom arbetade i grupp och 

diskuterade. [ohörbart] demokrati så har man yttrandefrihet och man ska 

bli lyssnad på och få säga vad man tycker och tänker. För en del är det ju 

faktiskt lättare då att diskutera kanske i den lilla grupp man sitter i, 

istället för att göra det i en stor, och då har jag ju tagit hänsyn till dom 

eleverna också. Så där tycker jag att det var demokratiskt. (Doris) 

Doris menar att det är hennes ansvar att styra över lektionens 

upplägg och innehåll eftersom hon vet vad eleverna behöver. Inom 

ramen för detta tycker hon ändå att hon i samband med elevernas 

gruppuppgift skapat förutsättningar för eleverna att öva på att visa 

hänsyn, vänta på sin tur och att lyssna på varandra vilket Doris 

kopplar samman med demokrati. 

Upplägget på lektionen, det hade ju jag bestämt, men det var ju för att jag 

vet [vad jag] behövde ge dom för att kunna gå vidare sen. Och jag nämnde 

ju lite för dom också att vi skulle fortsätta och det här har vi ju pratat om 

hela veckan, men just det här med gruppen tycker jag, deras jobb. Också 

det här att man visar en hänsyn och räcka upp handen och vänta på sin 

tur och lyssna på varandra, det är också lite demokrati. Så det kanske jag 

pekar på då, just gruppens jobb. (Doris) 
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Utifrån frågan om vad handlar lektionen om likheter mellan olika 

religioner, respekt för individers och gruppers rätt att tro på vad de 

vill och religionsfrihet. Där religionsfrihet kan betraktas som en 

central del av ett demokratiskt samhälle. Lektionen omfattar ett 

innehåll där syftet, det vill säga att skapa tolerans och respekt för 

religiositet och andra sätt att tro än det egna, i sig framträder som ett 

innehåll. Formen för lektionen innehåller inslag där eleverna erbjuds 

att argumentera, motivera och försöka enas. Där varje elev förväntas 

vara med och bidra till gruppens gemensamma svar eller lösning på 

uppgiften. Med blicken riktad på frågan om hur syns det att 

lektionens innehåll och form är tätt sammanvävt i Doris beskrivning 

av lektionen. Under den timme som jag är med förekommer 

helklassdiskussion, gruppdiskussioner samt något mindre inslag av 

individuellt arbete. Som svar på frågan om varför lyfter Doris fram 

syftet att minska en hos eleverna förmodad känsla av främlingskap 

inför vissa religioner. Doris beskriver kunskap om likheter och 

gemensam bakgrund som länk till förståelse för den andre. Motivet 

bakom utformningen av grupparbetet var att alla elever ska få 

möjlighet att känna att de bidrar, öva att argumentera och försöka 

enas kring ett gemensamt beslut. I detta upplägg går det att känna 

igen processer som harmonierar med en deliberativ demokratisyn och 

inom det gemensamma arbetet i smågrupper erbjuds i viss mån ett 

lärande genom demokrati.  

Elisabeths lektion – en lektion i ämnet religionskunskap 

Elisabeth är 4-9 lärare med inriktning mot SO-ämnena. Hon arbetar 

på en 6-9 skola och undervisar vid observationstillfället i årkurs 6. 

Skolan ligger i centralorten en mindre glesbygdskommun. Under 

lektionen i religionskunskap är det 17 elever närvarande och 

arbetsområdet handlar om de stora världsreligionerna. 

Läraren Elisabeth kommer in i klassrummet och ställer sig framför 

klassen. Hon går igenom hur många lektioner som eleverna har på sig 

innan de ska vara klara med sin uppgift. Detta skrivs upp på 

whiteboardtavlan. Sedan säger hon till eleverna att de ska få arbeta i 

expertgrupper och redovisa i tvärgrupper. Genomgången och den 

gemensamma stunden i helklass tar ett par minuter. Flera elever 

pratar högt rakt ut i klassrummet. Inne i klassrummet finns förutom 
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läraren en elevassistent som är knuten till en enskild elev. Ytterligare 

en elevassistent kommer in efter en liten stund. Efter genomgången 

av lektionens arbetsuppgifter sprider grupperna ut sig. Läraren följer 

med de elever som lämnar klassrummet för att hjälpa dem på plats. 

Kvar i klassrummet stannar två grupper. Några elever springer runt i 

rummet och småbrottas tillsynes lekfullt med varandra. Läraren 

kommer tillbaka och styr eleverna till rätt grupp. Hon hjälper dem 

igång genom att ge dem exempel på användbara frågor. Deras uppgift 

är att tillverka ett memoryspel där företeelser typiska för respektive 

religion ska paras ihop med rätt bild, till exempel namn på en helig 

byggnad med bild på det samma. Läraren har tidigare delat ut 

material till detta. Efter en stund har de två grupperna i klassrummet 

kommit igång och påbörjat sitt arbete. Den ena gruppen jobbar med 

islam och den andra med hinduismen. I den första gruppen pågår 

förhandlingar om vem som ska göra vad. Den andra gruppen 

(hinduismen) bestående av fem elever har kommit igång men påkallar 

hjälp av läraren. Hon kommer och hjälper dem vidare. Förhandlandet 

och organiserandet över vem som ska göra vad fortsätter. En av 

pojkarna vänder sig mot en av flickorna och säger åt henne att hon 

ska skriva och ”offra sig för laget”. Läraren tar en stol och sätter sig 

bredvid gruppen. En annan elev säger att det är för varmt och väger 

på stolen, snurrar runt och sjunger. Sedan blir det lugnt en stund och 

var och en pysslar med sitt. Lektionen börjar gå mot sitt slut och 

Elisabeth hämtar de andra grupperna. Hon ställer sig längst fram i 

klassrummet och säger att de ska återsamlas. Eleverna går eller 

springer in i klassrummet. Läraren hyschar och lägger en hand på en 

elevs axel samtidigt som hon börjar prata. Elisabeth avslutar 

lektionen och säger till eleverna att det börjar arta sig, att de jobbat 

bra och att de ska fortsätta imorgon. Därefter går eleverna ut ur 

klassrummet. 

Några timmar efter observationen träffas Elisabeth och jag för att 

samtala om lektionen. Hon berättar att arbetsområdet omfattar alla 

religioner men att eleverna är indelade i expertgrupper där de 

fokuserar på en religion. Tanken är att de efter fullbordat arbete ska 

delas in i tvärgrupper där varje elev får lära sina gruppmedlemmar 

om den religion som man arbetat med. 
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Det var ju en del i ett upplägg om världsreligionerna där vi har lagt upp 

det som så att dom är experter […] Vi delar in dom i expertgrupper först 

och dom koncentrerar sig på en religion för att sedan, som du hörde, 

splittras då i tvärgrupper och förhoppningsvis lära varandra. Då […] 

måste dom ju ta ansvar för sin egen grupps uppgifter och kunna liksom 

förmedla dom till andra som är noviser än så länge. (Elisabeth) 

Jag ber sedan Elisabeth att berätta om de intentioner som hon haft 

när hon tänkt ut lektionens upplägg. Hon berättar då att hennes tanke 

är att eleverna ska upptäcka att religioner liknar varandra. Det 

framstår som om Elisabeth gör ett ställningstagande där elevens 

upptäckt av religioners likheter är något gott och något som i sig bär 

på ett egenvärde. 

Den övergripande tanken är ju att dom ska upptäcka att religionerna är 

hyfsat lika, att det finns en gemensam tanke. Sedan är det ju själva 

upplägget är ju, vi har upptäckt att för dom här två sexorna vi har här i 

korridoren så funkar det bra med grupparbeten, det funkar inte lika bra 

att ha en genomgång där får vi liksom begränsa oss till väldigt korta 

genomgångar. Så jag tror att det här upplägget passar dom här eleverna 

bra, och det visar sig ju också att dom allra flesta tar det på allvar och dom 

försöker. Dom är väldigt drivna i […] dom liksom har en drivkraft att 

komma framåt, sedan finns det ju alltid undantag. Och dom får man ju ha 

lite extra koll på, eller elever som har lite svårt att jobba, jag vill ju inte 

säga att det är fritt det här för dom har ju ändå styrda uppgifter men det 

är ju i alla fall inte som att köra instuderingsfrågor. (Elisabeth) 

Instuderingsfrågor framstår som ett icke önskvärt alternativ. 

Elisabeth talar också om att man som lärare behöver våga släppa 

taget och när jag ber henne vidareutveckla det berättar hon om hur 

hon tänker kring till detaljstyrning av elevernas görande. 

Det är någonting jag har med mig ändå sedan jag läste, egentligen och 

gjorde min praktik, att man ska inte vara så rädd för att [inte] in i minsta 

detalj styra eleverna och liksom vara med att peta och se till att dom tar 

sin väg framåt utan dom är kreativa själva och dom […] till syvende och 

sist kommer dom till målet fast dom kanske tar andra vägar än vad vi 

hade styrt dom in på. Och det är ju lite spännande att se dom här nya 

vägarna, och se att dom lyckas även om dom gör det på ett annat sätt än 

jag hade tänkt kanske. (Elisabeth) 

Längre in i intervjun frågar jag Elisabeth om hon kan komma på 

något val eller beslut som hon gjorde under lektionen som på något 

vis kan relateras till skolans demokratiuppdrag eller till demokratiska 
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arbetsformer. Elisabeth funderar och svarar först nekande men 

kommer sedan på att hon tänker att arbetssättet främjar 

ansvarstagande, förmåga till tillit, delaktighet och samarbete med 

andra. 

Inte kanske just till den här lektionen men just arbetssättet, det här med 

expertgrupperna att dom får lära sig att ta ansvar och inte bara lita på alla 

andra, man måste vara delaktig för att det ska bli som allra bäst och man 

måste å andra sidan släppa in andra. (Elisabeth) 

Elisabeth återkommer till tanken om att förlita sig på elevernas egen 

kraft att organisera och ta sig an sitt arbete. 

[…] jag vill ju att dom ska liksom märka det här själva, dom ska inte 

behöva mig som ligger steget före och liksom rycker och sliter och talar 

om utan dom upptäcker efterhand och det är det som jag menar att man 

måste våga invänta. (Elisabeth) 

När jag ställer följdfrågor och ber Elisabeth förklara vad hon menar 

att det är som eleverna upptäcker säger hon bland annat att eleverna 

blir varse att de måste ha tillit till varandra och att alla måste bidra till 

det gemensamma. Samtidigt ger hon också uttryck för en förväntan 

om att eleven ska förmå att själv ta för sig i en grupp. 

Att dom måste lita på varandra och att alla liksom måste bidra till det 

gemensamma och jag måste också, alltså jag som elev i gruppen måste, se 

till att jag också får min del av kakan, för jag ska ju stå där nästa vecka och 

liksom representera hinduismen. (Elisabeth) 

För Elisabeth är denna typ av grupparbete, som hon kallar 

expertgrupper och där eleverna är fokuserade på ett begränsat 

område, i detta fall en världsreligion, som de sedan ska delge sina 

klasskamrater, ett exempel på en demokratisk arbetsform. Hennes 

argument för detta handlar om elevernas känsla av delaktighet i 

samhället, förmåga att bidra till det gemensamma och att komma 

överens samt att alla ska bli lyssnade på. 

Nej, men det är väl det som jag sa att alla i ett samhälle måste få vara 

delaktiga, alla ska få bidra med någonting, man ska komma överens, alla 

ska få bli lyssnade på, det brukar inte bli bra om någon drar iväg bara om 

det är en person utan man måste [paus] man är liksom piskad till att lita 

på varandra också för man har ju ganska kort tid. (Elisabeth) 
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Elisabeth undviker att ha långa gemensamma genomgångar i helklass 

utifrån motivet om att alla elever ska få komma till tals, vilket hon inte 

tycker att de gör vid denna typ av undervisning. 

[…] om man har en diskussion i klassen. Så på den stunden som alla kan 

hålla fokus är det ju bara utrymme för några stycken att få delta. 

(Elisabeth) 

Hon beskriver också att när alla elever inte orkar hålla fokus blir 

andra elever störda eller dras med i att göra annat som stör 

undervisningen, vilket i sin tur kan leda till att alla elever inte får 

möjlighet att komma till tals. 

[…] några orkar inte hålla fokus så länge och då [paus] om man tappar 

tråden så då håller man på med annat och då stör det ju hela [paus] drar 

med sig flera elever som tappar fokus. Och alla kan inte [paus] och alla får 

inte då komma till tals heller. (Elisabeth) 

Jag frågar då om hon anser minimerande av helklassundervisnings-

situationen gör att hon ger eller skapar talutrymme till fler elever. 

Elisabeth hummar instämmande men poängterar att hon även har en 

mer långsiktig agenda där ambitionen är att träna elevernas förmåga 

till helklassdiskussioner. 

Sedan är ju målet att man ska träna in dom på mer och mer av 

helklassdiskussioner i efterhand förstås. (Elisabeth) 

Elisabeth uppfattar grupparbete generellt som ett exempel på en 

demokratisk arbetsform och lyfter fram ideal som ansvarstagande och 

aktivt deltagande. 

Dom tränas i ett sätt att vara och att vara sökare höll jag på att säga, att ta 

ansvar och att vara aktiva. (Elisabeth) 

Utifrån frågan om vad som uppmärksammas i undervisningen under 

Elisabeths lektion är det gemensamma drag och ursprung hos 

världsreligionerna som fokuseras innehållsligt. Elisabeth vill att 

eleverna ska upptäcka att religionerna är ”hyfsat lika”, det vill säga 

fokus riktas mot gemensamma företeelser och drag hos alla 

religioner. Detta tolkar jag som att läraren har en önskan om att 

upptäckten av likheter hos religionerna ska öppna upp för ökad 

förståelse för människor med olika religioner. Genom att eleverna 

erbjuds kunskap om olika religioner och vetskap om att det finns 

många företeelser som förenar finns en ambition om att i linje med 
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kursplanen i religionskunskap ”skapa ömsesidig förståelse mellan 

människor” (Skolverket, 2017a, s. 209). Något som kan harmoniera 

med demokrati som livsform, det vill säga ett sätt att leva och vara 

tillsammans i världen. Om vi tittar på lektionen utifrån frågan hur 

riktas fokus på arbetssätt och undervisningens upplägg. Elisabeth har 

valt att minimera helklassundervisning till fördel för grupparbete. 

Genom att arrangera så kallade expertgrupper får eleverna öva 

förmågor som ansvarstagande, lyssnande, tillit till andra, aktivt 

deltagande och förmåga att visa respekt. Förmågor som jag tolkar att 

Elisabeth associerar till demokrati. Expertgruppen kan då utifrån 

detta resonemang förstås som ett exempel på en demokratisk 

arbetsform där eleverna kan erfara demokrati utifrån perspektivet 

genom demokrati. Med Elisabeths formulering besvaras frågan om 

varför med idén om ömsesidig respekt som grundtanke bakom 

grupparbete. Hon menar att arbetsformen i sig motiveras av att den 

möjliggör ett övande i att visa respekt för sina medmänniskor genom 

att lyssna på de andra i gruppen. Samtidigt, säger Elisabeth, att eleven 

själv också ska få känna sig respekterad genom den insats som eleven 

gör i sitt arbete men också som den människa eleven är. 

[…] men också för den man är. Med alla våra laster och förtjänster. 

(Elisabeth) 

I Elisabeths formuleringar om delaktighet i samhället, förmåga att 

bidra till det gemensamma och att komma överens går det att känna 

igen tankegods som ligger nära ett kommunitärt demokratiperspektiv. 

Elisabeths betoning av elevens upplevelse eller känsla av att vara i en 

gemenskap förstärker perspektivet i demokrati. 

Fridas lektion – en lektion i ämnet samhällskunskap 

Fridas är 4-9 lärare med inriktning mot svenska och SO-ämnen. Hon 

arbetar på en F-6 skola i en större stad i en stor kommun och 

undervisar vid denna tid i årkurs fem. Det är 19 elever närvarande 

under den observerade lektionen som ingår i ett större arbetsområde 

om minoritetsgrupper i Sverige. Ämnet är samhällskunskap. 

Arbetsområdet har påbörjats några lektioner tidigare och planeras 

pågå ett par veckor till. 
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Eleverna kommer in klassrummet. De har haft idrott och läraren ber 

alla som är törstiga att dricka vatten. När alla druckit och kommit på 

plats börjar lektionen. Längst fram i klassrummet står en smartboard 

där en mängd begrepp är uppskrivna. Där står tolerans, respekt, 

integrering, minoritet, diskriminering, invånare, invandring, 

utvandring, demokrati, immigration, diskriminering, ursprung, 

skyldighet, religionsfrihet, yttrandefrihet, ursprungsbefolkning, 

tradition, fördom, befolkning och rättigheter. När något nytt begrepp 

används fyller Frida på med det vilket fortsätter under hela lektionens 

gång. Lektionen inleds med att Frida visar pappersremsor med 

begrepp på och säger till klassen att nu ska de få diskutera begrepp 

igen. Flertalet elever sitter i grupper i sina bänkar. De som sitter 

enskilt styrs av läraren snabbt in i respektive grupp. Det ser ut som 

eleverna är vana och har gjort detta tidigare. Alla grupper verkar 

komma igång snabbt och tycks diskutera sina begrepp. Eleverna är 

indelade i fyra grupper bestående av fyra eller fem elever. Varje grupp 

har fått en pappersremsa med var sitt av begreppen yttrandefrihet, 

rättighet, fördomar eller befolkning. Det ser ut som om nästan alla 

elever är aktiva och engagerade. Efter några minuter bryter läraren 

diskussionerna och följer upp i helklass vad de olika grupperna 

kommit fram till och alla grupper får berätta om sitt begrepp för 

resten av klassen. Därefter tar Frida upp ytterligare två begrepp, 

denna gång utan remsor och först riktat till hela klassen. Hon säger: 

”Hör ni jag har två ord till som jag vill att vi pratar om: integration 

och assimilation. Är det någon som vet vad integration är?”. En elev 

räcker upp handen och svarar att det är att lära sig om normer och 

regler i landet. Frida frågar om någon mer har något att säga men får 

inget svar från eleverna. Hon fortsätter då att berätta och säger att vid 

assimilation ska man överge sina egna traditioner (med hänvisning 

till romer) till exempel traditionen med vackra klänningar. Frida 

skriver upp integration och assimilation på smartboarden, så att 

klassens samling av begrepp fylls på. Sedan ber hon grupperna att 

diskutera de här två begreppen en liten stund och efter några minuter 

bryter hon och säger att de snart ska se en kort film. Frida frågar 

eleverna om de kommer ihåg de fyra frågor som de alltid ska ha i 

bakhuvudet när de ser film [inom denna filmserie som hänger ihop 

med arbetsområdet]. Hon öppnar dokumentet med frågorna på 

smartboarden. Där står: Vad har huvudpersonen för intressen? Vad 



132 

 

har huvudpersonen för bakgrund? Vad är utmärkande för just den här 

personens liv? Vad talar familjen för språk? Frida uppmanar eleverna 

att komma ihåg frågorna när de tittar på filmen. Filmen kommer från 

UR och ingår i serien ”Andrea hälsar på”. Dagens avsnitt handlar om 

Ellen 12 år som är tornedaling. Efter filmen ber läraren eleverna att 

sätta sig på sina platser och berättar att de ska fortsätta att diskutera i 

morgon. Hon ber eleverna att komma ihåg vad de pratat om och att 

komma ihåg filmen till morgondagens lektion. Sedan avbryter hon 

och säger att nu är det lunch varpå eleverna går ut ur klassrummet. 

När jag ber Frida att med egna ord berätta om den lektion som jag 

observerat beskriver hon hur de olika skolämnena går in i varandra 

och hur hon samtidigt bedriver undervisning utifrån kunskapsmål i 

flera ämnen. 

Ja, vi hade samhällskunskap fast det var ju SO/svenska skulle jag vilja 

säga att det är för det är ju […] vi jobbar ju mot kunskapskrav i alla dom 

fem ämnena. Jobbar med ”Andrea hälsar på” [en] programserie från UR 

där vi pratar om olika minoritetsgrupper i Sverige. Och vi har ju jobbat 

med det flera lektioner innan också så att det var ju inte något nytt 

arbetssätt för dom. (Frida) 

Sedan berättar hon att de är mitt inne i ett arbetsområde och att 

eleverna är vana vid att arbeta på det sätt som skett under lektionen 

det vill säga både att arbeta i grupp och att diskutera tillsammans. 

Frida har ett öppet förhållningssätt där det viktiga inte är huruvida 

någon elev kan rätt svar eller definition av begreppen utan 

huvudsyftet är det gemensamma spekulerandet och dialogens värde. 

[…] det är ett arbetssätt som jag använder mycket. Så var det inte från 

början i klassen [fniss] men nu har vi kommit till det stadiet. Det är 

jätteskönt. Så då började vi med begrepp, nya begrepp. Då delade jag ut så 

dom fick dra ett var sitt begrepp i varje grupp och sedan så gäller det då 

att dom ska sitta och diskutera det här begreppet oavsett om dom vet vad 

det betyder eller inte. Så vet dom inte vad det betyder så ska du inte sitta 

tyst utan då ska man: jamen, vad kan det här betyda, vad kan det 

innebära, vad låter det som? Att dom ska försöka sätta ord på vad det kan, 

skulle kunna vara. (Frida) 

Jag frågar Frida om något av de beslut som hon gjorde under 

lektionens gång var motiverat av eller kunde relateras till skolans 

demokratiuppdrag eller demokratiska arbetsformer. Hon berättar då 
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att hon ser själva utformningen av arbetssättet, det vill säga att 

eleverna diskuterar i grupper där alla elever blir delaktiga, som en 

demokratisk arbetsform. 

Ja, men det är ju hela sättet att jobba på när dom sitter i grupper, tänker 

jag. Att alla får vara med och säga sin mening och alla får möjligheten att 

göra det än att jag skulle pratat begrepp och så är det tre stycken som 

räcker upp handen om vi hade pratat begreppen rakt av till exempel. 

(Frida) 

Att erbjuda alla elever att säga sin mening är för Frida centralt i 

demokratisk undervisning men undervisningens upplägg blir också 

ett medel för att skapa fler aktiva elever i klassrummet i syfte att nå 

ett ökat lärande. Frida beskriver sin lektion som ett inlärningstillfälle 

där både innehåll och form kan knytas till skolans övergripande 

demokratiuppdrag.  

Jamen det är det ju. Det är integration och assimilering som vi har pratat 

om idag. Att man ska få tycka och tänka som man vill och det var 

yttrandefrihet. Det är väldigt mycket av begreppen som används som är 

just demokratirelaterat, tycker jag. (Frida) 

Hon berättar att de inom samhällskunskapsämnet brukar titta på 

”Lilla aktuellt” och diskutera nyheter och beskriver att demokrati för 

henne också handlar om att eleverna erbjuds kunskaper som redskap 

för att förstå sin omvärld.  

Nej, men jag tänker demokrati, jag tänker ju inte att det bara handlar om 

att bestämma och säga vad man tycker, utan det är ju att man har 

rättigheter att få veta vad som händer i min omvärld och vara med att 

bara få ta till sig och lyssna också på det. Och få lära sig om och veta hur 

det fungerar och hur det hänger ihop. (Frida) 

Med hjälp av en händelse under den observerade lektionen fortsätter 

Frida att utveckla ovanstående resonemang samt exemplifierar också 

hur hon ser inslag i undervisningen som syftar till att utjämna 

elevernas förkunskaper som en del av ett demokratiskt uppdrag.  

Det är ju jätteskillnad på vissa som idag bara på 

samhällskunskapslektionen så var det en pojke som tog upp det här med 

Tyskland och de här grupperna av killar och började prata om ”idag på 

Nyhetsmorgon så pratade dom om […] och integrering”. Ja, där har vi en 

nivå och så har vi en annan nivå som säger ”Frida ska vi inte kolla på 

veckans nyheter igen för jag ser aldrig nyheter annars”. Så att ja, det finns 
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dom då som inrikes och utrikes inte har någon aning om skillnaden där 

riktigt heller. Så det är väldiga skillnader. (Frida) 

Under Fridas lektion förekommer således både helklassundervisning 

och gruppdiskussioner och läraren knyter i sina resonemang både 

innehåll och form till skolans demokratiuppdrag. Läraren fördelar 

talutrymmet så att flertalet elever uppmuntras att komma till tals. 

Genom att eleverna diskuterat tillsammans i smågrupper innan de 

ombeds svara eller beskriva ett begrepps innebörd får de möjlighet till 

stöttning av varandra vilket i bästa fall också bidrar till en ökad tilltro 

till den egna förmågan. 

Utifrån frågan om vad berör lektionens innehållsliga tema ett 

kunskapsstoff som kan sägas handla om företeelser eller snarare 

begrepp förknippade med demokrati, så som till exempel 

yttrandefrihet. Eleverna får ett erbjudande om att lära sig begrepp 

som de kan behöva både som framtida samhällsmedborgare, men 

också för att förstå händelser och fenomen i sin samtid här och nu. 

Här går det att se undervisning från den demokratididaktiska 

ansatsen för demokrati. När Frida planerat sin lektion med 

utgångspunkt i det beskrivna innehållet har hon hanterat frågan om 

hur undervisningen ska utformas. Hon beskriver sitt sätt att 

arrangera arbetet med gruppdiskussioner under lektionen som en 

demokratisk arbetsform utifrån argumentet att alla får vara med och 

att alla erbjuds möjlighet att säga sin mening. Här kan skönjas ett 

möjligt demokratilärande utifrån tanken om att detta sker genom 

deltagande i demokratiska samtal eller processer. Här finns spår av 

ett demokratilärande utifrån ansatsen genom demokrati och av 

undervisning med deliberativa processer, vilket tar form när eleverna 

i grupp förhandlar om innebörder och prövar sina tankar mot 

varandra. Då återstår att besvara frågan om varför detta innehåll och 

denna utformning. En del av svaret är att hänvisa till formuleringar i 

skolans styrdokument om demokratiska arbetsformer och 

samhällsvetenskapliga begrepp, vilket Frida också gör under 

intervjuerna. I en annan del av samma svar ryms en mer kvalificerad 

uttolkning av direktiven. Detta syns när Frida fördjupar sitt 

resonemang om att lektionens innehåll och utformning, utifrån ett 

demokratiperspektiv, och tydliggör att hennes lektionsupplägg 

motiveras av att alla elever ska få möjlighet eller erbjudandet om att 
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säga sin mening, men också erfara hur detta görs. Frida lyfter också 

ett rättighetsperspektiv i så motto att det, utifrån hennes synsätt, är 

en rättighet att som elev få kunskap om vad som händer i omvärlden, 

hur det fungerar och hänger ihop. 

Tematisk analys 

Detta kapitel har hittills främst varit beskrivande till sin karaktär och  

skrivits fram lektion för lektion. Nu lämnar jag de enskilda 

lektionerna och riktar fokus mot de teman som framträder i såväl 

observationerna som i lärarnas tal om de observerade lektionerna. 

Dessa teman är: förhållningssätt, tillhörighet och gemenskap, 

valmöjligheter samt fostran till ansvarstagande. Varje tema diskuteras 

och belyses med hjälp av de didaktiska frågorna vad, hur och varför 

samt utifrån ansatserna om, för, i och genom (demokrati) som 

tillsammans fungerar som analysredskap. 

I all undervisning finns de didaktiska frågorna vad, hur och varför 

närvarande, i samspel med omgivningen i form av skola och 

samhällelig kontext. Jag vill här lyfta fram att jag i såväl nedanstående 

analys som i övrigt betraktar dessa frågor som avhängiga, beroende av 

och integrerade med varandra (Irisdotter & Olsson, 2016). För att 

frågan om vad (innehåll) ska bli till undervisning eller erbjudande om 

lärande behövs ett hur (genomförande/gestaltande) och såväl vad 

som hur blir meningsfulla först i relation till ett varför (syfte). 

Fokus för denna analys är således de teman som framträder i 

gestaltandet av demokratiuppdraget och i talet om det samma i 

relation till lektionerna. I läsningen av mitt material har jag sökt efter 

vilken eller vilka av de didaktiska frågorna som främst träder fram i 

respektive tema. Jag har sedan ställt frågor till texten om någon av de 

demokratididaktiska ansatserna om, för, i och genom demokrati 

skönjs eller ställs i förgrunden. En närvarande fråga har varit 

huruvida ett starkt fokus på antingen vad, hur eller varför implicerar 

en undervisning med slagsida åt någon av ansatserna om, för, i och 

genom demokrati. 

De observerade lektionerna omfattar de fyra SO-ämnena det vill säga 

historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap. När lärarna 

i efterföljande samtal berättat om innehåll, arrangemang, händelser 

och ageranden från sina lektioner, som de beskriver som gestaltande 
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av skolans demokratiuppdrag eller demokratiska arbetsformer, är det 

framför allt några tankefigurer som blir synliga. Dessa handlar om: 

förhållningssätt (för läraren i förhållande till främst den enskilda 

eleven och i någon mån gruppen) i klassrummet, tillhörighet och 

gemenskap, elevens (rätt till) valmöjligheter och fostran till 

ansvarstagande. 

Förhållningssätt   

Gestaltandet av demokratiuppdraget tar i lärarnas praktik och deras 

berättelse ibland form som ett eller flera förhållningssätt i 

klassrummet. Det som framför allt lyfts fram är vad som kan 

beskrivas som ett lyssnande förhållningssätt. Det handlar främst om 

lärarens lyhördhet inför individuella initiativ där syftet är att den 

enskilda eleven ska få känna sig lyssnad på. Att lyssna på gruppen 

utifrån ett mer kollektivt perspektiv lyfts i betydligt lägre grad av 

lärarna. Det finns en föreställning om att ifall eleven under sin 

skolgång får erfarenhet av att befinna sig i ett sammanhang där dess 

röst (idéer) har betydelse så ökar chansen att eleven i ett senare vuxet 

jag finner det meningsfullt att vara aktiv och delaktig i samhälleliga 

angelägenheter. I denna föreställning finns svar på både frågan om 

hur och varför. Hur? Genom att eleven blir lyssnad på. Varför? För 

att eleven ska få erfarenhet av att det är meningsfullt att göra sig hörd 

genom att uttrycka sina tankar, förslag och åsikter. Något som i 

förlängningen syftar till att förbereda eleven för ett aktivt deltagande i 

ett demokratiskt samhälle. Ett parallellt motiv är att eleven redan nu 

är en samhällsmedborgare med rätt att bli lyssnad på. I lärarnas 

beskrivningar och gestaltande av ett lyssnande förhållningssätt finns 

elevernas känslor inkluderade. Det handlar om att eleven ska få känna 

sig lyssnad på och få en känsla av att det han eller hon har att säga 

betyder något. Syftet är att eleven i förlängningen ska utveckla 

förmågan att agera och handla på ett demokratiskt sätt i det offentliga 

samhällslivet och även i livet privat, beroende på avgränsningar i 

demokratisyn. Detta resonemang harmonierar med ansatsen i 

demokrati som inkluderar elevernas känslor och förmåga till 

demokratiskt handlande och agerande.  

Förhållningssätt i klassrummet hänger nära samman med ett öppet 

klassrumsklimat vilket är något som lyfts fram som centralt för 

elevernas demokratilärande i tidigare forskning (Almgren, 2006). I en 
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beskrivning av vad som kan ses som demokratirelaterade företeelser 

används begreppet yttrandefrihet för att beskriva att eleven erbjuds 

möjlighet att uttrycka sina tankar och får säga vad han eller hon 

tycker. Ett lyssnande förhållningssätt tillsammans med ett öppet 

klassrumsklimat kan också innebära ett erbjudande om lärande av 

vissa förmågor exempelvis förmågan att argumentera och motivera. 

Dessa förmågor träder i intervjumaterialet fram som centrala för 

elevens framtida deltagande i demokratiska samhällsangelägenheter. 

I gestaltande av demokratiuppdraget som ett lyssnande 

förhållningssätt är den didaktiska frågan om hur central. Läraren har 

att fundera över hur lyssnandet görs och hur elevens kommentarer 

och synpunkter tas emot och beaktas. I förhållningsättet ryms en 

potential för att detta ska kunna möjliggöra ett demokratilärarande 

utifrån ansatsen genom demokrati där eleven bjuds möjlighet att 

erfara demokrati inom ramen för den dagliga undervisningen.  

Tillhörighet och gemenskap 

Utifrån observationer och efterföljande samtal träder inkludering 

fram som en del av att gestalta skolans demokratiuppdrag. Att verka 

för inkludering i de grupper eller klasser som läraren arbetar i blir i 

tal och praktik, ett sätt att arbeta demokratiskt. Inkludering 

framträder i materialet som att alla elever utifrån sina behov kan vara 

med på sina villkor och få den undervisning som de behöver. Fokus 

tycks ofta vara på inkludering i gruppen utifrån elevens individuella 

behov. Här finns en hög tilltro till gruppens förmåga att omfamna och 

härbärgera olika individer och en tanke om att en undervisning 

utifrån ett inkluderingsperspektiv gynnar hela gruppens lärande. 

Talet om inkludering harmonierar med idén om ”en skola för alla” 

och kan sägas ligga i linje med perspektiven i och genom demokrati. 

Utifrån ett didaktiskt perspektiv svarar inkluderingstanken i hög grad 

upp mot frågan om hur demokratisk undervisning bedrivs och 

arrangeras. Frågan om varför handlar om idén om allas rättighet att 

tillhöra en grupp och en gemenskap. I detta resonemang går det att 

känna igen en demokratiuppfattning med kommunitära drag där 

elevernas (medborgarnas) behov av samhörighet och 

sammanhållning lyfts fram. Gemenskap blir här inte något som 

människor har, utan något som de är en del av och något som hjälper 
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människor att värdera, handla och tänka meningsfullt (Lindensjö, 

2000). 

Att eleverna arbetar tillsammans i olika varianter och konstellationer 

(och ibland i kombination med helklassdiskussioner) förekommer 

under samtliga observationer och beskrivs i lärarnas tal som 

demokratiska arbetsformer. Det svarar på frågan om hur ett visst 

innehåll ska bearbetas och läras, men svarar också upp mot hur vissa 

specifika förmågor kan övas och erövras. Det kan handla om att 

eleven ska lära sig samarbeta, utveckla förmågan att visa hänsyn, få 

förståelse för andra, få tillfälle att öva demokratiska processer och 

bidra med sin egen insats i en grupp. I olika former av grupparbete är 

eleverna inbegripna i en situation som i bästa fall kan erbjuda ett 

lärande genom demokrati. Det kan också vara i linje med idén om 

kunskap i demokrati i så motto att grupparbete många gånger innebär 

att elevernas förmåga att agera och handla demokratiskt aktiveras, 

övas eller till och med krävs för att genomföra uppgiften på ett 

tillfredställande sätt. 

Valmöjligheter 

Ett annat sätt att förstå demokratiuppdraget är som ett erbjudande av 

valmöjligheter. Här framträder två spår eller motiv där det ena riktar 

fokus på att eleven ska lära sig och träna sig på att göra val som en 

kompetens för framtiden och det andra handlar om en idé att eleven 

ska ha rätt att välja här och nu. I dessa två spår eller motiv är det 

oftast frågan om hur eleven ska arbeta, redovisa eller genomföra 

något i syfte att lära sig något specifikt kunskapsstoff eller en viss 

förmåga. Utifrån det första alternativet med fokus på framtiden är det 

framförallt fokus på förmågan och den didaktiska frågan om hur som 

är central. När valfrihet betraktas som ”elevens rätt att välja här och 

nu” är det också så att valet ofta handlar om hur något ska göras. Här 

skulle det också kunna finnas valsituationer som aktiverar frågan om 

vad (för innehåll som ska läras), men detta är mindre framträdande i 

lärarnas berättelser. I lärarnas tal tydliggörs en bild av vad 

(innehållet/kunskapsstoffet) som givet utifrån rådande styrdokument 

och som något som inte lämnar så stort utrymme för varken lärarna 

eller eleverna att utöva inflytande över. Om vi sätter talet kring 

valmöjligheter i relation till indelningen om, för, i och genom 

demokrati är det främst perspektivet genom som aktiveras. En sådan 
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argumentation skulle kunna gå ut på att om valmöjligheten är en 

central del av demokratiuppdraget eller demokratilärandet så 

möjliggörs det genom att eleven får vara inbegripna i den sortens 

situationer och undervisningsarrangemang som erbjuder 

valmöjligheter. Åtminstone i ett lite ytligt hänseende.  

I bilden av lärarens erbjudande av valmöjligheter för eleverna som ett 

exempel på gestaltande eller förverkligande av skolans 

demokratiuppdrag, i tal och handling, går det att känna igen spår av 

en liberal demokratisyn. En demokratisyn som i detta sammanhang 

kan knytas till ideal som elevers eller medborgares förmåga att leda 

sina egna liv, individburen demokratisk kunskap och fostran till goda, 

välinformerade medborgare med förmåga att delta, välja och 

orientera i ett demokratiskt samhälle. Vidare kan valsituationen 

associeras med möjligheten till personlig frihet (Callan & White, 

2003). 

Fostran till ansvarstagande 

I intervju- och observationsmaterialet framkommer en föreställning 

om att skolans demokratiuppdrag också kan ta form som fostran (av 

eleverna) till ansvarstagande. Här syns spår av en slags 

ansvarsförskjutning i riktning mot elevens förmåga att axla eget 

ansvar och självdisciplin. En sådan fostran kan syfta till att eleverna 

ska utveckla förmågor som att visa hänsyn och förståelse för andra. 

Det kan också handla om att eleven ska lära sig lyssna på andra, 

utveckla respekt och förståelse för olikheter och att bidra med sin del 

till det gemensamma. I detta fall kan det gemensamma vara den 

grupp eller skolklass som man ingår i. Fostran till ansvarstagande har 

en tydligt framtidsfokuserad riktning och ligger i så motto nära 

perspektivet för demokrati då syftet handlar om att förbereda eleven 

för deltagande i det demokratiska samhällslivet som både inkluderar 

rättigheter och skyldigheter. 

Komplexa undervisningssituationer – demokratididaktisk analys 

Det pågår flera företeelser parallellt i den komplexa 

undervisningssituationen. Samtidigt som läraren undervisar om ett 

givet stoff eller innehåll finns flera syften aktiverade i utformningen 

av de aktiviteter som bedrivs och utgör det handlande som sker under 
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lektionen. Det skulle kunna tolkas som ett sätt för lärare att outtalat 

och implicit förhålla sig till demokratiuppdragets komplexitet och 

därmed i samma undervisningssituation erbjuda lärande om eller för 

demokrati utifrån aspekter av ämnets centrala innehåll och samtidigt 

svara an mot den del av läroplanen som handlar om fostran. Således 

går kunskapsuppdraget och fostransuppdraget ofta ihop.  

Det tycks som om de olika aspekterna av demokratilärande om, för, i 

och genom aktiveras i olika grad och i olika bemärkelse i relation till 

de olika didaktiska frågorna vad, hur och varför. Lärande utifrån 

perspektivet om demokrati syns främst i behandlingen av 

innehållsmässiga aspekter som olika former av kunskapsstoff, ofta i 

kombination med ett framtidsinriktat fokus i linje med lärande för 

demokrati. Det gör att frågan om vad många gånger, dock inte alltid, 

är förbunden med både om och för demokrati. De observerade 

lektionerna bjuder i olika grad på ämnesinnehåll som berör 

demokrati. Ibland finns dock ett innehåll bortom det rent 

ämnesmässiga centrala innehållet. Det kan handla om förmågor och 

företeelser som eleverna får erfara och lära i samband med de 

arbetsformer som används under lektionen och som harmonierar 

med läroplanens och ämnets övergripande syfte. 

Frågan om hur står i förbindelse med både för och genom beroende 

på utformning. Samtidigt är det kanske frågan hur som är den aspekt 

som bär på störst möjligheter i förhållande till undervisnings-

arrangemang som öppnar upp för lärande genom demokrati, där 

eleven lär i situationer som den är inbegripen i. Här möjliggörs också 

lärande i demokrati där elevens förmåga att agera och handla i till 

exempel situationer som kräver samarbete kräver övning och 

kunskaper i demokratiska processer. 

Frågan om varför är förbunden med alla fyra ansatserna. Det 

tydligaste motivet för demokratiuppdragets innebörd och gestaltande, 

som kommer till uttryck i lärarnas tal, handlar dock om att utbilda 

och fostra framtidens samhällsmedborgare. Det gör att den didaktiska 

frågan varför tycks stå i tät förbindelse med ansatsen för demokrati. 
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7 Resultatsammanfattning 

I detta avsnitt återknyter jag till studiens syfte och frågeställningar 

genom att sammanfatta resultatet från kapitel 5 och 6. Syftet är att 

bidra med kunskap om hur lärare som professionella aktörer 

konstruerar mening i, innebörd av och form åt skolans 

demokratiuppdrag där demokratiska arbetsformer inkluderas. I detta 

kapitel sammanfattas studiens resultat utifrån studiens 

frågeställningar (se underrubrikerna). 

Möjliga innebörder av skolans övergripande demokratiuppdrag  

Inledningsvis framträder skolans demokratiuppdrag som högt 

värderat men samtidigt tämligen osynligt och till största delen 

implicit närvarande i lärarnas planerade, spontana och genomförda 

verksamhet.  

En övergripande innebörd handlar om att skapa en skolvardag som 

genomsyras av demokratiska värden. Det kan till exempel vara 

ömsesidig respekt mellan lärare och elever men också att som lärare 

verka för ett respektfullt möte eleverna sinsemellan. Särskilt lyfts 

tanken om allas lika värde, vikten av att lyssna på varandra, rätten 

och viljan att göra sig hörd, jämställdhet samt förmågan att acceptera 

alla människor så som de är. Själva arbetsprocessen att skola in 

eleverna i ett demokratiskt arbetssätt framstår också som en möjlig 

innebörd av skolans demokratiuppdrag. Då är det elevernas 

upplevelse av delaktighet som står i fokus, men också idén om att 

erbjuda eleverna möjlighet att välja. En annan möjlig innebörd som 

synliggörs är knutet till begreppen rättvisa och samhörighet och 

handlar om att i sin lärargärning visa begreppens betydelse genom 

sina handlingar i skolpraktiken.  

Att eleverna erbjuds möjlighet till inflytande samt att som lärare 

verka för att eleverna också utvecklar en vilja att påverka är ännu en 

innebörd som framträder i lärarnas tal om demokratiuppdraget. Det 

samma gäller det eftersträvansvärda i att vara en lärare som rustar 

eleverna för att klara av framtida plikter som att ta ansvar och fullfölja 

sina uppgifter. Till sist finns också en föreställning att det är en del av 

demokratiuppdraget att läraren ska undervisa utifrån rådande 

läroplan och förklara för eleverna att den är tillkommen och beslutad 
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politiskt i en demokratisk process. Detta skulle kunna tolkas som ett 

sätt att mildra en eventuell upplevelse av att vara en lärare som 

arbetar med läroplanens kunskapsmål på bekostnad av demokratiska 

arbetsformer då en sådan argumentation gör undervisningen 

demokratiskt legitim. 

Innebörder och gestaltningar av demokratiska arbetsformer i 

SO-undervisning 

I detta stycke sammanfattas både lärarnas tal om demokratiska 

arbetsformer i allmänhet och deras gestaltande av det i ett SO-

ämnessammanhang. Ordet gestalta kan ses som något som kan göras 

både i tal och handling och ska här förstås som en helhet där både 

tankar om och faktisk genomförd undervisning ryms.  

Vad som uppfattas som innebörden av demokratiska arbetsformer är 

ingalunda givet utan något som kan skifta utifrån tidpunkt, 

sammanhang och individ. Begreppet kan således framträda som 

föränderligt såväl inom den enskilda personen som mellan personer. 

Det går dock att utifrån denna studies resultat ringa in några områden 

av möjliga innebörder av demokratiska arbetsformer. Ett sådant 

område är olika former av elevinflytande. Lärarna nämner både 

formellt elevinflytande som sker i olika organiserade forum och icke 

formaliserat inflytande som kan uppstå i samband med undervisning. 

Vad eleverna kan ha inflytande över när det gäller själva 

undervisningen finns det dock delade meningar om. Antingen finns 

en öppenhet för att eleven ska ha inflytande över innehåll, arbetssätt 

och redovisningsformer eller så gäller erbjudandet om inflytande bara 

arbetssätt och redovisningsformer. I linje med detta tycks det finnas 

en skiljelinje mellan två synsätt gällande demokratiskt 

handlingsutrymme för såväl lärare som elever. Det ena innebär att 

läroplanen betraktas som ett givet innehåll som inte bjuder möjlighet 

till inflytande och valmöjlighet. Det andra synsättet öppnar däremot 

upp för att läroplanen bjuder in till (ett visst mått av) inflytande, 

handlingsutrymme och valmöjlighet. En närliggande tankefigur med 

utgångspunkt i talet om måluppfyllelse gör gällande att demokratiska 

arbetsformer innebär att den enskilda eleven ska erbjudas inflytande 

över vägen till måluppfyllelse och över sättet att synliggöra sitt 

kunnande utifrån ett individperspektiv. Att arrangera undervisning 

som utgår från eleverna och deras förförståelse kan förstås som en 
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möjlig innebörd av demokratiska arbetsformer, liksom ett lyssnande 

förhållningssätt och ett öppet klassrumsklimat.  

Utifrån vissa resonemang går det att tolka demokratiska arbetsformer 

som en process där eleverna succesivt utvecklar förmågor som gör 

dem kvalificerade för deltagande. Demokratiska arbetsformer träder 

då fram som själva processen i sig. En process som syftar till att 

eleverna ska utveckla de förmågor som ett allt mer demokratiskt 

arbetssätt kräver. Detta legitimeras av skrivningar i styrdokumenten 

(Skolverket, 2017a) om att erbjuda eleverna allt större möjlighet till 

inflytande med stigande ålder och mognad. 

Om eleverna inte tillskrivs något inflytande över själva 

ämnesinnehållet, kunskapsstoffet, men över formen för hur innehållet 

ska läras så kan arbetsformen i sig framstå som demokratisk och bli 

ett innehåll för erfarenhetsburet lärande i sig själv. En medveten 

fördelning av talutrymmet, så att alla elever uppmuntras och erbjuds 

möjlighet att komma till tals, är också ett sätt att gestalta 

demokratiska arbetsformer. 

När det gäller hur demokratiska arbetsformer gestaltas inom SO-

undervisning är det framför allt några teman som framträder såväl i 

tal som i handling. Dessa handlar om förhållningssätt, tillhörighet och 

gemenskap, valmöjligheter och fostran till ansvarstagande. Ett 

lyssnande förhållningssätt syftar till att eleverna ska känna att det är 

meningsfullt att komma med förslag och försöka påverka i skolan och 

i samhället. En sådan erfarenhet antas förbereda och stimulera till att 

eleverna utvecklas till aktiva och ansvarstagande 

samhällsmedborgare, vilket är en aspekt av syftesbeskrivningen i 

samhällskunskap (Skolverket, 2017a). SO-undervisningen framträder 

också som en arena för att skapa sammanhang, öva argumentation, 

undersöka och ifrågasätta. Det finns också en föreställning om att det 

genom SO-ämnenas kunskapsinnehåll i kombination med 

demokratiska arbetsformer är möjligt att minska en förmodad känsla 

av främlingskap inför olikheter. Detta sker till exempel i samband 

med undervisning i religionskunskap genom att visa på likheter och 

gemensamma drag mellan olika religioner som en länk till förståelse 

för den andre. Detta kan ses som ett exempel på att SO-ämnena i sig 

kan vara bärare av ett ideologiskt innehåll. SO-ämnenas 

kunskapsinnehåll beskrivs som särskilt lämpligt att arbeta tematiskt 
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med men också lämpligt för att erbjuda eleverna variation och 

valmöjligheter i undervisningen. Att inom SO-undervisningen öva på 

att lyssna på andra, visa hänsyn, visa respekt för den som talar och 

öva förståelse för människors olikheter och lika värde framstår som 

olika sätt att gestalta demokratiska arbetsformer. Konkret kan arbete 

tillsammans i någon form av par- eller gruppkonstellation, som 

öppnar upp för dialog, diskussion och gemensamt spekulerande, 

förstås som ett sätt att gestalta demokratiska arbetsformer i och 

genom SO-undervisningen. Det finns en bild av att ett grupparbete 

blir en demokratisk arbetsform när uppgiften är utformad så att alla 

elever är delaktiga, känner att de bidrar och får säga sin mening. En 

variant av grupparbete som lyfts fram är så kallade expertgrupper 

som vid redovisningstillfället splittras i tvärgrupper. Arbetssättet sägs 

främja ansvarstagande, förmåga till tillit, delaktighet och samarbete. 

Eleverna blir varse att de måste ha tillit till varandra och att alla måste 

bidra till det gemensamma men här ryms också tanken om personligt 

ansvar att lära sig ta för sig i en grupp. Arbetsformen ska bidra till 

elevernas känsla av delaktighet i samhället, förmåga att bidra till det 

gemensamma och att komma överens. Eleven ska få känna sig 

respekterad genom den insats som eleven gör i sitt arbete men också 

som den människa eleven är. Genom SO-ämnena erbjuds kunskaper 

som redskap för att alla elever, oavsett bakgrund, ska kunna förstå sin 

omvärld. Uppsatsens resultat visar även att demokratiska 

arbetsformer inom SO-ämnena gestaltas genom 

undervisningsarrangemang som erbjuder eleverna möjlighet att 

påverka innehåll, redovisningsform och arbetsform. 

Demokratiuppdraget inom ramen för SO-undervisning 

Jag har i denna studie argumenterat för att det går att förstå skolans 

demokratiuppdrag som ett dubbelt uppdrag som innefattar både 

kunskap och fostran. I ett SO-ämnesperspektiv innebär det dels det 

kunskapsinnehåll och förmågor som beskrivs i kursplanernas 

syftesbeskrivningar, listor med centralt innehåll och kunskapskrav, 

dels det övergripande demokratiuppdraget (fostran, normer, värden 

och arbetsformer) som omfattar hela skolverksamheten. Detta dubbla 

uppdrag har jag velat belysa genom att besvara studiens tredje 

frågeställning: Vad framträder, i lärarnas tal om demokratiuppdraget, 
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angående relationen mellan skolans demokratiska fostransuppdrag 

och kunskapsuppdrag inom ramen för SO-undervisning? 

Det finns en bild där kunskapsuppdraget är det som styr medan 

demokratifostran antingen får komma i andra hand eller inte är något 

som aktivt beaktas i planeringen av undervisningen. Samtidigt finns 

det också en annan beskrivning som upphäver spänningen mellan 

kunskaps- och fostransuppdraget genom att lyfta fram lärarens 

professionalitet och förmåga att skapa undervisning där båda 

uppdragen smälter samman. Ibland växlar samma lärare mellan 

förhållningssätten. Ett annat sätt för lärarna att komma bort från en 

eventuell spänning mellan kunskapsuppdraget och demokratifostran 

är att betrakta det erbjudna lärandet av SO-ämnenas kunskapsstoff 

som en del av att eleven långsiktigt fostras till samhällsmedborgare. 

Resonemanget bygger på tanken att eleven behöver rustas med 

nödvändiga kunskaper för att i framtiden kunna fungera som 

fullvärdig samhällsmedborgare med förmåga att utöva sina 

demokratiska rättigheter och skyldigheter. 

Lärarna uttrycker att demokratiuppdraget omfattar hela skolans 

verksamhet inklusive alla skolämnen. Sedan framträder två olika 

föreställningar där den ena tillmäter SO-ämnen i allmänhet, och 

samhällskunskapsämnet i synnerhet, en särställning i form av ett 

särskilt ansvar för skolans demokratiuppdrag, såväl gällande fostrans- 

som kunskapsuppdraget. I den andra föreställningen görs ingen 

skillnad mellan SO-ämnenas relation till demokratiuppdraget och 

övriga skolämnens ansvar. 

Konstruktioner av skolans demokratiuppdrag  

I nedanstående textstycke sammanfattas hur lärarnas konstruktioner 

av skolans demokratiuppdrag kan förstås såväl didaktiskt som 

demokratiteoretiskt. I uppsatsens båda resultatkapitel har lärarnas tal 

om och gestaltande av demokratiuppdraget analyserats med hjälp av 

de didaktiska frågorna (vad, hur och varför) och de 

demokratididaktiska ansatserna (om, för, i och genom demokrati). 

Detta förstås i sin tur som pågående konstruktioner av skolans 

demokratiuppdrag. Analysen visar således hur skolans 

demokratiuppdrag konstrueras didaktiskt i en rad olika teoretiska 

aspekter. Resultatet visar att det kan pågå flera aspekter av 
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demokratilärande parallellt i den komplexa undervisningssituationen. 

Det tycks också som om olika ansatser av demokratilärande (om, för, i 

och genom demokrati) relaterar i olika grad till de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför. Vad är viktigt att erbjuda lärande om utifrån 

lärarnas sätt att tala om och därmed konstruera skolans 

demokratiuppdrag? Hur gestaltas demokratiuppdraget? Varför ska 

eleverna lära ett visst (demokratirelaterat) innehåll och varför ska det 

ta form på ett visst sätt? 

När den didaktiska frågan vad sätts i relation till aspekten kunskap i 

demokrati synliggörs lärarnas tal om att verka för att eleverna 

utvecklar förmåga till att omfatta vissa (demokratiska) värden och 

förmåga att leva sig in i andras perspektiv. Perspektivet kunskap om 

demokrati syns främst i talet om SO-ämnenas kunskapskrav och 

centrala innehåll. De aspekter av demokratilärande som känns igen 

som kunskap för demokrati blir synligt i lärarnas tal om 

demokratiuppdraget som lärande av olika förmågor, så som förmåga 

att argumentera, motivera och ta ansvar, men också i talet om 

kunskapsstoff. Demokratilärande utifrån aspekten genom demokrati 

blir möjligt genom att eleverna får erfara och praktisera demokrati. 

Spår av detta syns i lärarnas tal om att eleverna ska känna sig 

delaktiga och erbjudas inflytande över sitt lärande men också i talet 

om att skolan bör stå för demokratiska värden som genomsyrar 

verksamheten. 

När frågan om hur demokratiuppdraget gestaltas utifrån de 

demokratididaktiska ansatserna om, för, i och genom är det 

perspektivet genom demokrati som jag väljer att lyfta fram. När 

lärarna talar om att demokratiuppdraget kan gestaltas genom att 

eleverna ska få känna sig delaktiga, träna samarbete, skolas in i ett 

demokratiskt arbetssätt och erbjudas att påverka hur 

lärandesituationen utformas kan det förstås som lärande genom 

demokrati. Det finns också ett erbjudande om ett demokratilärande 

genom ett sätt att vara tillsammans i skolan. 

Svaret på frågan om varför handlar utifrån ansatsen i demokrati om 

att ett demokratiskt samhälle behöver bygga på vissa värden och att 

skolan som en del av samhället också ska genomsyras av 

demokratiska värden. 
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I kapitel sex exemplifieras på några ställen spår och igenkänning av 

liberal, kommunitär och deliberativ demokratiteori. En fördjupad 

diskussion om konstruktioner av demokratiuppdraget i relation till 

dessa demokratiteoretiska tankefigurer följer i uppsatsens 

diskussionskapitel. 
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8 Diskussion 

Studiens övergripande syfte handlar om att bidra med kunskap om 

hur lärare som professionella aktörer konstruerar mening i, innebörd 

av och form åt skolans demokratiuppdrag och demokratiska 

arbetsformer. Detta kapitel inleds med en reflekterande text där 

studiens resultat belyses utifrån vad jag väljer att förstå som spår av 

tre demokratiteoretiska tankefigurer (liberal, kommunitär och 

deliberativ demokrati). Genom dessa reflektioner vill jag bidra till en 

fördjupad förståelse för skolans demokratiuppdrag hos lärare genom 

att synliggöra hur det är möjligt att få syn på och navigera bland olika 

demokratiteroetiska tankefigurer. Därefter diskuteras resultatet i 

relation till tidigare forskning inom området. Sedan tas studiens 

metod och teori upp till kritisk diskussion varpå kapitlet avslutas med 

en reflektion kring fortsatt forskning. 

Demokratiteoretiska spår 

I detta textavsnitt diskuteras hur några demokratiteoretiska orien-

teringar framträder i lärarnas tal och i deras undervisningspraktik. 

En av studiens utgångspunkter är att skolans demokratiuppdrag går 

att förstå och tolka på olika sätt utifrån olika demokratisyner. I 

resultatet är det inte så att enskilda lärare är entydiga företrädare av 

något speciellt demokratiteoretiskt perspektiv utan snarare handlar 

det om att det går att skönja spår av olika demokratisyner i lärarnas 

tal om skolans övergripande demokratiuppdrag och demokratiska 

arbetsformer. Samma lärare kan således navigera mellan olika 

underliggande demokratiteoretiska antaganden och förståelser 

beroende på vilka aspekter av demokratiuppdraget som diskuteras. 

Jag väljer här att gå bortom de enskilda lärarrösterna och diskutera 

demokratiteoretiska spår och igenkänning med utgångspunkt i vad 

som kan skönjas i uppsatsens resultatkapitel. Det är dock värt att 

påpeka att det sällan handlar om helt avgränsade perspektiv. Ibland 

går samma företeelse eller utsaga att förstå som spår av såväl liberala 

som kommunitära eller deliberativa förklaringar beroende på olika 

motiv och argument. För att kunna förstå empirin med ambitionen att 

identifiera demokratiteoretiska spår och igenkänningar, behöver jag 

därför lyfta blicken från de enskilda lärarnas utsagor och försöka se 

större orienteringar i materialet. Med den blicken på materialet blir 
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det möjligt att förstå lärarnas utsagor som influerade av olika 

demokratisyner. 

Liberala tankefigurer 

Det går att identifiera spår av liberala tankefigurer i lärarnas tal och 

gestaltande av demokratiuppdraget och demokratiska arbetsformer. 

Detta skönjs när demokratiuppdraget omtalas i termer av 

individorienterade resonemang med fokus på elevens utveckling av 

förmåga till ansvarstagande för sitt eget lärande. Eleven ska succesivt 

erbjudas ökad grad av inflytande i relation till att eleven ska nå så 

långt som möjligt kunskapsmässigt. Det går att tolka detta som 

harmonierande med diskurser från ekonomisk retorik om livslångt 

lärande och humant kapital som kommit att ta plats i 

utbildningssammanhang (Gustavsson, 2009). Resultatet har visat att 

lärarna återkommande talar om skolans uppgift att forma självgående 

människor med de kompetenser som de behöver för att fungera väl i 

(det demokratiska) samhället. I denna typ av uttalande kan en liberal 

demokratisyn anas. I lärarnas tal betonas kompetenser som anses 

göra eleverna kvalificerade för aktivt deltagande knutet till både 

demokratiska rättigheter och demokratiska skyldigheter. En av dessa 

kompetenser är förmågan att kunna hantera valsituationer. Att 

erbjuda eleverna olika former av val beskrivs både som ett sätt att 

utöva demokrati i nuet men också som en träning i något som ska 

läras för framtiden. Det syns en bild av ett egenvärde i att eleven får 

öva och lära sig att välja. Det skulle kunna tolkas som ett 

individorienterat demokratiperspektiv. Ett möjligt demokratilärande 

kommer då främst att handla om att eleven får tillgång till situationer 

som erbjuder ett reellt val. Möjligen går det också att känna igen spår 

av liberal demokratiteori i talet om hur den enskilda eleven, utifrån 

ett individuellt perspektiv, ska erbjudas inflytande över vägen till 

måluppfyllelse och hur eleven vill eller kan erbjudas att synliggöra sitt 

kunnande. Individens förmåga att styra sitt eget liv är ett ideal knutet 

till liberal demokratiuppfattning och blir synligt i lärarnas tal om att 

förlita sig på elevernas egen kraft att organisera och ta sig an sitt 

arbete. I samma anda lyfts också tal om vikten av att ta för sig och 

vara aktiv i syfte att nå ett ökat lärande. Att tro på sig själv och den 

egna förmågan samt att rusta eleverna för att klara framtida plikter är 
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också exempel som kan sägas ligga i linje med liberala föreställningar 

om rationella och kapabla individer som kan ta vara på sig själva. 

Kommunitära tankefigurer 

I uppsatsens resultat går det också att känna igen vissa spår av 

kommunitära tankeströmningar. Det syns till exempel när lärarna 

talar om demokrati som ett sätt att vara tillsammans och att fungera 

tillsammans i skolan. En av demokratiuppdragets möjliga innebörder 

som synliggörs i resultatet är knuten till begreppen rättvisa och 

samhörighet och handlar om att i sin lärargärning visa begreppens 

betydelse genom sina handlingar i skolpraktiken. Det talas också om 

demokratiuppdraget som förbundet och ibland också synonymt med 

vissa specifika och gemensamma värden som förväntas genomsyra 

skolgemenskapen och i förlängningen samhället. De värden som 

nämns är till exempel rättvisa, allas lika värde och likvärdighet. När 

likvärdighet används i detta sammanhang ska det förstås som lika för 

alla. Utifrån vissa resonemang i resultatkapitlen är det både förenligt 

med och en del av demokratiuppdragets innebörd att skolan ska 

förmedla vissa gemensamma värden som eleverna förväntas omfatta. 

Det handlar också om att kunna vara och lära tillsammans i en skola 

som är en mötesplats för olika människor och där alla ska kunna 

samsas i samma gemenskap. 

En annan variant av kommunitär tankefigur kan skönjas i 

formuleringar när innebörden handlar om att skolan ska bidra till 

elevernas känsla av delaktighet i samhället, förmåga att bidra till det 

gemensamma och att komma överens. Eleven ska få känna sig 

respekterad genom den insats som eleven gör som en del av gruppens 

gemensamma arbete. Demokratiska arbetsformer sägs innebära 

arbetssätt som främjar ansvarstagande, förmåga till tillit, delaktighet 

och samarbete i syfte att eleverna ska bli varse att alla måste bidra till 

det gemensamma. Det talas också om elevens upplevelse av att vara i 

en gemenskap. I detta går det att känna igen tankar om samhörighet i 

gemenskaper som ligger nära ett kommunitärt demokratiperspektiv. 

I resultatet beskrivs även en tilltro till gruppens förmåga att omfamna 

och härbärgera olika individer och en tanke om att undervisning 

utifrån ett inkluderingsperspektiv gynnar hela gruppens lärande. 

Konkret kan detta ta sig uttryck i undervisningsarrangemang som 
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möjliggör att alla elever kan vara tillsammans i klassrummet. Det 

bygger, i lärarnas tal, på argumentet att det är en rättighet för alla att 

tillhöra en grupp och en gemenskap. I detta resonemang går det också 

att känna igen en demokratiuppfattning med kommunitära drag där 

elevernas (medborgarnas) behov av samhörighet och 

sammanhållning är centralt. Gemenskap kan förstås som något som 

människor är en del av och något som hjälper människor att värdera, 

handla och tänka meningsfullt (jfr Lindensjö, 2000). I skolan fostras 

eleven att förstå den kollektiva innebörden av gemensamma 

överenskommelser och blir varse att överenskommelser gäller inte 

bara de andra utan också eleven själv. 

Deliberativa tankefigurer 

I lärarnas tal om och agerande i praktiska undervisningssammanhang 

syns inslag och påverkan av deliberativ demokratiuppfattning. En 

deliberativ demokratiuppfattning kan sägas gå bortom liberala och 

kommunitära demokratiuppfattningar och rymma drag från båda 

dessa perspektiv (Irisdotter Aldenmyr, 2011; Karlsson 2007). 

I studiens resultat framgår det att lärarna talar om att eleverna ska 

lära sig att lyssna på varandra som en del av gestaltandet av skolans 

demokratiuppdrag. Det finns en bild av att skolan ska stimulera 

eleverna till att vilja göra sina röster hörda. Detta kan till exempel 

förverkligas genom en medveten fördelning av talutrymme där alla 

elever uppmuntras och erbjuds möjlighet att komma till tals genom 

att fostra till respekt för den som talar. Dessa exempel på gestaltande 

av skolans demokratiuppdrag kan betraktas som färgade av 

deliberativa föreställningar om vikten av att dela med sig av sina 

uppfattningar, givande och tagande av argument (Gutmann & 

Thompson, 2007). 

Att eleverna erbjuds möjlighet till att påverka sin lärandesituation 

genom inflytande över olika delar av undervisningen är något som 

omtalas som en del av skolans demokratiuppdrag. En sådan utsaga 

kan spåras till ett deliberativt demokratiideal som innebär att alla 

människor som berörs av en fråga också bör ha inflytande i beslut 

som berör densamma (Gutmann & Thompson, 2007). 

Resultatet visar också att lärarna återkommande talar om skolans 

demokratiuppdrag som en process där eleverna succesivt utvecklar 
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förmågor som gör dem kvalificerade till inflytande och att delta i 

demokratiska arbetsformer. Att succesivt öva förmågor genom 

deltagande i demokratiska procedurer kan tänkas harmoniera med 

deliberativa ideal där kvaliteteten i deltagandet och 

kommunikationen är avgörande (Englund, 2007). 

Lärarna talar också om att eleverna ska känna att det är meningsfullt 

att komma med förslag i skolan för att senare i livet vilja delta i 

diskussioner och överväganden på samhällsnivå. Det syns spår av 

deliberativ demokratiuppfattning i talet om arbetssätt som öppnar 

upp för dialog, diskussion och gemensamt spekulerande som ett sätt 

att förstå hur demokratiska arbetsformer gestaltas i och genom SO-

undervisning. Det går också att känna igen deliberativa tankefigurer 

när lärarna talar om att det i undervisningen måste ges utrymme för 

eleverna att få säga sin mening, öva sin förmåga att argumentera och 

motivera samt att komma överens genom att försöka enas kring ett 

gemensamt beslut. 

I resultatet framstår det som om en del av skolans demokratiuppdrag 

är att undervisningen ska bidra till förståelse för den andre genom att 

förmå eleverna att upptäcka gemensamma drag och behov hos alla 

människor, oavsett härkomst, religion eller andra olikheter. Här 

skönjs deliberativa tankegångar om att skolan bör sträva efter att 

eleverna utvecklar förmåga att förstå andras perspektiv (Gutmann & 

Thompson, 2004). 

Dilemman och spänningar 

I det empiriska materialet kan några olika dilemman och spänningar 

skönjas . Dessa vill jag nu relatera till tidigare forskning med relevans 

för skolans demokratiuppdrag.  

En form av spänning eller skiljelinje, som beskrivs med hjälp av 

tidigare forskning (kapitel 3), handlar om utbildning för ett framtida 

medborgaskap och eleven som redan varande fullvärdig medborgare 

(Beach & Öhrn, 2011; Gordon, 2006). I resultatet syns det hur lärarna 

växlar mellan dessa perspektiv och det finns lärarröster som ger 

uttryck för båda synsätten. Det är något som kan tänkas få 

konsekvenser i relation till skolans demokratiuppdrag och som kan få 

olika didaktiska implikationer. Samtidigt syns det också spår av ett 

värjande mot en sådan spänning och det går att tolka som om det 
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bland lärarna finns en vilja att omfamna ett synsätt där eleven kan få 

vara både blivande och varande medborgare på samma gång. Ett 

sådant resonemang känns igen från Liljestrand (2011) som 

argumenterar för ett sätt att gå bortom en sådan spänning genom att 

se det som kompletterande processer där undervisning kan öppna 

upp för processer som övar demokratiska kompetenser i syfte att 

nyttjas i nuet samtidigt som erfarenheten erbjuder ett lärande inför 

framtiden. 

I uppsatsens resultat framkom elevers möjlighet till inflytande som en 

möjlig innebörd av skolans demokratiuppdrag. Med referens till 

Hägglund, Quennerstedt och Thelander (2013) beskrivs, i uppsatsens 

inledning, tre olika motiv för elevers rätt till inflytande. Det första 

motivet handlar om att fostra för framtiden. Det andra handlar om 

elevinflytande som en didaktisk strategi för att främja 

utbildningsmiljön och det tredje motivet riktar fokus på här och nu 

och framträder som en rättighet bortom specifika önskningar om att 

uppnå ett visst resultat.  

En annan möjlig spänning handlar om det dubbla 

demokratiuppdraget som omfattar kunskapsuppdraget i relation till 

demokratilärande och uppdraget att fostra utifrån 

demokratiuppdraget. Denna dubbelhet accentueras i relation till 

skolans SO-ämnen då dessa, liksom skolans övriga ämnen, omfattas 

av det övergripande demokratiuppdraget samtidigt som SO-ämnena 

omfattar kunskapsstoff som är knutet till lärande om demokrati. I 

studiens resultat framgår det att det finns olika uppfattningar bland 

lärarna kring huruvida det finns en spänning eller inte runt 

demokratiuppdragets delar. I talet om läraren som professionell aktör 

med förmåga att hantera kunskapsuppdrag och fostransuppdrag som 

en integrerad helhet upphävs den eventuella konflikten och 

spänningen mellan stoffträngsel och demokratiska arbetsformer. Det 

finns också en uppfattning att det går att undvika att skilja på innehåll 

och form genom att erbjuda erfarande av demokrati som 

demokratilärande. Det finns stöd för ett sådant resonemang bland 

forskarröster som till exempel Fritzén (2003) och Liljestrand (2011). 

I studiens resultat syns också vad som kan tolkas som en form av 

motstånd där demokratiska arbetsformer kräver något ”annat” först 

innan det kan göras gällande. Jag vill också hävda att olika förståelser 
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av demokratiuppdragets innebörd ger upphov till olika typer av 

konflikter och dilemman. När lärare knyter demokratiuppdraget hårt 

till valfrihet och elevens möjlighet till valsituationer i 

undervisningspraktiken uppstår konflikter i relation till 

konkurrerande logiker om vad som är önskvärt för elevens 

välbefinnande och lärande.  

Att det kan finnas dilemman och konfliktfyllda komplexiteter i 

relation till skolans demokratiuppdrag syns i denna studies resultat 

när lärarna talar om hur de i vissa situationer måste förhålla sig till 

motstridiga ambitioner, krav och skyldigheter i relation till 

undervisning och elever. Dilemman i relation till demokrati och 

läraruppdraget har tidigare belysts av Edling (2016). Hon definierar 

dilemman som ”tillfällen där det finns två eller flera krav eller värden 

som hamnar i konflikt med varandra” (Edling, 2016, s. 10). Denna typ 

av dilemman är svåra eller omöjliga att lösa då det i den givna 

situationen finns fler motstridiga rätta lösningar som samtidigt 

konkurrerar med varandra om utrymmet. 

Edling (2016) argumenterar, med stöd av Mouffe, för att det finns ett 

värde i att erkänna tvivel och osäkerhet då det finns risker med ett 

alltför starkt fokus på ensidiga lösningar av dilemman. En sådan risk 

är att undvikande av tvivel och osäkerhet kan leda till att dilemman 

inte erkänns eller tillåts att synas vilket i sin tur kan försvåra 

motverkande av ageranden som människor riskerar att fara illa av 

(Edling, 2016). 

Läraren som konstruktör av demokratiuppdraget 

Att lärarna kan förstås som aktiva professionella aktörer aktualiseras i 

resultatkapitlet då lärarna först tycks stå inför olika dilemman och en 

upplevd problemsituation som de sedan hanterar. Lärarna förhåller 

sig till situationer och företeelser (elever, materialiteter, 

styrdokument och diskurser) i mötet med demokratiuppdraget. 

Uppsatsens resultat visar att lärarna talar om skolans 

demokratiuppdrag som högt värderat och att de i sitt tal och 

gestaltande konstruerar innebörder av och former för såväl skolans 

övergripande demokratiuppdrag som uppdraget att bedriva 

undervisning i demokratiska arbetsformer. De ger dock också uttryck 

för en osäkerhet och önskan om mer stöd gällande såväl förståelse 
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som genomförande av demokratiuppdraget. Jag argumenterar för att 

det går att förstå även detta som en del av lärarnas konstruktion av 

demokratiuppdraget. 

Med stöd av uppsatsens socialkonstruktionistiska perspektiv (Berger 

& Luckman, 1967; Hacking, 1999) argumenterar jag för att 

demokratiuppdraget och demokratiska arbetsformer kan betraktas 

som sociala konstruktioner som lärarna är medkonstruktörer av. När 

lärarna, i linje med ovanstående, förstås som professionella aktörer 

kan lärarnas tal om och gestaltande av skolans demokratiuppdrag och 

demokratiska arbetsformer inte bara betraktas som en beskrivning av 

hur uppdraget konstrueras i deras praktik utan också betraktas som 

ett bidrag till den övergripande praktiken skola. I egenskap av aktörer 

är lärarna således medskapare av skolans övergripande demokrati-

uppdrag och alla dess delar. 

Fokus för denna studie har varit på hur lärare som professionella 

aktörer konstruerar mening i, innebörd av och form åt skolans 

demokratiuppdrag. Lärarna är dock inte de enda aktörerna utan de 

ingår i en kontext där de navigerar bland en mängd företeelser som 

påverkar såväl förståelsen av demokratiuppdragets innebörder som 

vad som är möjligt att genomföra. Med stöd av uppsatsens resultat 

argumenterar jag för att demokratiundervisningen till sist blir till 

tillsammans med eleverna. 

Kritiska reflektioner 

Det här är min berättelse om hur sex lärare som professionella 

aktörer är medkonstruktörer av skolans demokratiuppdrag och hur de 

gestaltar uppdraget i tal och SO-undervisning. Jag har haft vissa 

metoder, teoretiska antaganden och analysredskap som gjort att jag 

fått syn på det resultat som presenteras i studien. Någon annan hade 

måhända fått syn på delvis samma saker men det är också sannolikt 

att andra ögon med andra analysredskap och teorier hade sett andra 

saker. 

Det är få (sex) lärare som ingår i studien och ett relativt litet antal 

intervjuer (tolv intervjuer). Dessa intervjuer är genomförda vid två 

olika tillfällen där två veckors mellanrum är det kortaste och ett 

sommarlov är det längsta. Det är endast en observation per lärare 

under den SO- lektion som det råkade vara vid observationstillfället 
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och observationerna kan inte betraktas som annat än ett tillfälligt 

nedslag i praktiken. En intressant fråga att ställa är vad som hade 

hänt och synliggjorts om jag hade följt undervisningen under en 

längre period. Det går också att reflektera kritiskt runt vad det 

innebär att i en studie, så som denna, endast spegla ett perspektiv, i 

detta fall lärarperspektiv. Rimligtvis går det att betrakta det som en 

slags brist. De val, avgränsningar och fokus som jag har valt innebär 

ofrånkomligen att elevernas upplevelser saknas. Det ges heller inget 

utrymme för vare sig rektorer, andra skolledare, skolpolitikers eller 

föräldrars röster. 

Denna studie har, utifrån ambitionen att belysa lärares aktörskap, 

tagit sin utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Det 

är därför på sin plats att här kort nämna något av den kritik som 

riktats mot detta perspektiv. Socialkonstruktionismen kan kritiseras 

för att inte ta tillräcklig hänsyn till den materiella världens existens 

bortom människors uppfattning om densamma. I vissa sammanhang 

kan ett sådant perspektiv också tendera att bli för individorienterat 

eller relativistiskt. Dessutom har begreppet konstruktion kritiserats 

för att vara alltför otydligt och oklart definierat för att vara 

meningsfullt att använda (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

Det går också att föra en kritisk diskussion kring mitt val och 

användande av didaktiska frågor, analytiska ansatser och 

demokratiteoretiska tankefigurer. När det gäller didaktiska frågor har 

jag i denna studie begränsat mig till frågeorden vad, hur och varför. 

Användandet av de didaktiska frågeorden skulle möjligen kunna 

kritiseras för att vara ställda i så pass hög grad inom forskning att de 

inte längre tillför några nya perspektiv i didaktiskt hänseende. Jag vill 

dock argumentera för att de har varit legitimt att nyttja dessa frågor 

när de ställts i relation till de analytiska ansatserna om, för i och 

genom demokrati och att de därmed har bidragit med ett fördjupat 

sätt att belysa lärares gestaltande av skolans demokratiuppdrag. Det 

har hjälpt mig att synliggöra vad som görs när lärarna gestaltar 

skolans demokratiuppdrag. De analytiska ansatserna om, för, i och 

genom demokrati har fungerat som ett sätt att visa på olika sätt att 

förstå skolans demokratiuppdrag. Kombinationen av dessa analytiska 

ingångar (vad, hur, varför i kombination med om, för, i och genom) 

har möjliggjort en systematik i mitt sätt att analysera lärarnas utsagor 
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och de observerade lektionerna. De analytiska begreppen kan 

samtidigt ha medfört en begränsning i så motto att de hindrat mig 

från att se nyanser och variationer i materialet som hade varit möjliga 

att se ur andra perspektiv. 

På liknande sätt går det att problematisera användandet och valet av 

de demokratiska tankefigurer (liberal, kommunitär och deliberativa 

demokratiperspektiv) som studiens resultat diskuterats utifrån. Det är 

möjligt att till exempel ett agonistiskt demokratiperspektiv (se 

Mouffe, 2008; Säfström, 2006) skulle ha kunnat tillföra andra eller 

ytterligare aspekter att beakta i diskussionen om demokratiuppdraget 

och demokratilärande. Jag kunde också ha valt att rikta blicken mot 

andra skiljelinjer, till exempel funktionalistisk respektive normativ 

demokratiuppfattning (se Englund, 2003) eller smal/tunn (thin) och 

bred/tjock (thick) demokratiuppfattning (jfr Carr, 2008) och på så vis 

fått syn på och belyst (delvis) andra aspekter av det empiriska 

materialet. 

Studiens bidrag och vidare forskning 

Det är min förhoppning att föreliggande studie ska kunna komma till 

nytta för blivande och verksamma lärare genom att visa på 

komplexiteten i lärares överväganden runt skolans 

demokratiuppdrag. Jag hoppas också att texten ska bidra till 

diskussioner om olika sätt att förstå demokratiuppdraget utifrån 

några olika didaktiska frågeställningar och demokratiteoretiska 

tankefigurer och därmed också bidra till nya sätt att se på och tala om 

skolans demokratiuppdrag. 

Mitt bidrag till forskningsfältet pedagogiskt arbete är studiens 

lärarperspektiv som belyser skolans övergripande demokratiuppdrag 

gestaltat i tal och skolpraktik inom årskurs 4-6 och SO-undervisning. 

Det har varit min ambition att synliggöra några av de, många gånger 

komplexa, didaktiska överväganden som lärare gör i relation till 

skolans demokratiuppdrag. Denna studie ger en glimt av hur det kan 

se ut när lärare gestaltar skolans demokratiuppdrag i tal och 

handling. Studien synliggör också några dilemman som lärare ställs 

inför när skolans demokratiuppdrag ska konstrueras i och genom 

olika undervisningsarrangemang.  
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Det finns en önskan hos lärarna om att få mer stöd i sitt aktörskap 

och en vilja att utvecklas vidare. För detta behövs fördjupad kunskap 

och diskussion. Denna studie kan förhoppningsvis vara en början på 

en sådan diskussion. Jag vill här passa på att ställa två viktiga frågor i 

diskussionen om framtidens demokratiarbete i skolans mellanår: 

Vilket stöd upplever lärarna att de behöver för att kunna förverkliga 

och utveckla genomförandet av skolans demokratiska uppdrag så som 

de skulle önska? Vad skulle ett sådant stöd bestå i och hur skulle det 

kunna utformas?  

En intressant fråga för framtida forskning är också hur andra aktörer  

inom skolpraktik och skolförvaltning uppfattar innebörden av och 

arbetar med skolans demokratiuppdrag. Fortsatt forskning kring 

detta skulle kunna ha betydelse för att fördjupa och utveckla 

kunskapen om demokratiuppdragets roll och förverkligande i 

grundskolan. En framtida studie skulle också kunna utgå från ett 

elevperspektiv och undersöka vad elever i skolans mellanår talar om 

när de samtalar om demokrati och inflytande i skolan. En intressant 

fråga skulle kunna handla om vad eleverna upplever att de kan ha 

inflytande över och vad de ser som önskvärt? Det skulle också vara 

intressant att undersöka vad och hur elever gör för att utöva 

inflytande och påverka undervisningen samt kring vad och i vilka 

former de erbjuds möjlighet att göra detta.  
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Bilaga 1 Informationsbrev / samtyckesblankett lärare 

 

 
 

Information om ett forskningsprojekt gällande skolans 

demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer 

 

En central uppgift för lärare är att omsätta styrdokumentens begrepp och formuleringar till 

praktisk handling i den vardagliga undervisningspraktiken. Ett av dessa begrepp, som ska ges 

mening och innehåll, är demokrati. Skolans demokratiuppdrag finns beskrivet i läroplanens 

första kapitel skolans värdegrund och uppdrag: ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen 

förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet” 

(Skolverket 2011, s. 8).  

Karlstads universitet är huvudman för en forskningsstudie, i samarbete med 

Högskolan Dalarna, där intresset riktas mot skolans demokratiuppdrag med fokus 

på demokratiska arbetsformer i skolvardagen. Studiens syfte handlar om att lyfta 

fram och synliggöra hur demokratiska arbetsformer kan förstås och ta form 

konkret i skolvardagen.  

 

För att få kunskap om ovanstående kommer lärare som undervisar i SO-ämnena i 

något av grundskolans mellanår (åk 4-6) att intervjuas. Två intervjuer om vardera 

cirka 45 minuter kommer att genomföras med varje lärare. Intervjuerna kommer 

att genomföras i samtalsform och spelas in. I studien ingår också ett 

klassrumsbesök där anteckningar och ljudupptagning kommer att göras. Du 

tillfrågas att delta i studien eftersom du undervisar i SO-ämnen i någon av 

årskurserna 4-6. 

 

Karlstads universitet ansvarar för alla uppgifter som samlas in i studien. Alla svar 

och övrig data kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Det 

kommer inte att gå att spåra det du sagt och resultatet kommer inte gå att härleda 

till enskilda personer, klasser eller skolor. Den som deltar har när som helst rätt att 

avbryta sitt deltagande utan att det får några negativa konsekvenser. Resultatet 

kommer att presenteras i en licentiatuppsats som beräknas bli klar under 2017.  

 

Personuppgiftsansvarig är Karlstads universitet. Enligt personuppgiftslagen, PUL, 

(1998:204) har Du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om 

Dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.  
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Vill du veta mer om studien kan du kontakta doktorand eller handledare (se 

nedan). 

 

Anna Henriksson Persson, doktorand i pedagogiskt arbete 

Tel: 073 - 844 79 45 apr@du.se 

 

Handledare:  

Sara Irisdotter Aldenmyr, docent i pedagogiskt arbete 

Tel: 023-77 88 51 sia@du.se 

Getahun Yacob Abraham, lektor i pedagogiskt arbete 

Tel: 054-700 19 22 getahun.yacob-abraham@kau.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtyckesblankett 

 

Jag har fått information om studien som doktoranden Anna 

Henriksson Persson kommer att genomföra och är medveten om att 

det är frivilligt att delta samt att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande. Jag samtycker härmed till att delta i studiens två delar 

bestående av intervjuer och lektionsbesök där ljudupptagning 

kommer att göras. 

 

 

 

Underskrift  ..............................................................................................................  

 

Namnförtydligande  .................................................................................................  

 

Ort, datum  ...............................................................................................................  

 

  

mailto:apr@du.se
mailto:sia@du.se
mailto:getahun.yacob-abraham@kau.se
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Bilaga 2 Informationsbrev rektorer 

 

Till rektor 

 
 

Information om ett forskningsprojekt gällande skolans 

demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer 

 

En central uppgift för lärare är att omsätta styrdokumentens begrepp och formuleringar till 

praktisk handling i den vardagliga undervisningspraktiken. Ett av dessa begrepp, som ska ges 

mening och innehåll, är demokrati. Skolans demokratiuppdrag finns beskrivet i läroplanens 

första kapitel skolans värdegrund och uppdrag: ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen 

förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet” 

(Skolverket 2011, s. 8).  

Karlstads universitet är huvudman för ett forskningsprojekt, i samarbete med 

Högskolan Dalarna, där intresset riktas mot skolans demokratiuppdrag med fokus 

på demokratiska arbetsformer i skolvardagen. Studiens syfte handlar om att lyfta 

fram och synliggöra hur demokratiska arbetsformer, kan förstås och ta form 

konkret i skolvardagen.  

 

För att få kunskap om ovanstående kommer lärare som undervisar i So-ämnena i 

grundskolans mellanår (åk 4-6) att intervjuas. Två intervjuer om vardera cirka 45 

minuter kommer att genomföras med varje lärare. Intervjuerna kommer att 

genomföras i samtalsform och spelas in. I studien ingår också ett lektionsbesök där 

anteckningar och ljudupptagning kommer att göras. 

 

Karlstads universitet ansvarar för alla uppgifter som samlas in i studien. All data 

som samlas in kommer behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Jag 

kommer att be om samtycke i förväg. Alla deltagande personer garanteras 

anonymitet och resultatet kommer inte att gå att härleda till enskilda personer 

eller skolor. Den som deltar har när som helst rätt att avbryta sitt deltagande utan 

att det får några negativa konsekvenser. Resultatet kommer att presenteras i en 

licentiatuppsats som beräknas bli klar under 2017.  

 

Personuppgiftsansvarig är Karlstads universitet. Enligt personuppgiftslagen, PUL, 

(1998:204) har den deltagande rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga 

uppgifter om vederbörande som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.  
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Vill du veta mer om studien kan du kontakta doktorand eller handledare (se 

nedan). 

 

 

Anna Henriksson Persson, doktorand i pedagogiskt arbete 

Tel: 073 - 844 79 45 apr@du.se 

 

Handledare: 

Sara Irisdotter Aldenmyr, docent i pedagogiskt arbete 

Tel: 023-77 88 51 sia@du.se 

Getahun Yacob Abraham, lektor i pedagogiskt arbete 

Tel: 054-700 19 22 getahun.yacob-abraham@kau.se 

 

 

  

mailto:apr@du.se
mailto:sia@du.se
mailto:getahun.yacob-abraham@kau.se
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Bilaga 3 Informationsbrev / samtyckesblankett vårdnadshavare 

(version 1) 

 

 

Till vårdnadshavare 

 

Information om ett forskningsprojekt om skolans 

demokratiuppdrag 

Under vårterminen 2015 kommer jag, Anna Henriksson Persson, att besöka ett 

antal skolor för att studera hur arbetet med skolans demokratiuppdrag kan se ut i 

praktiken, med fokus på demokratiska arbetsformer i skolvardagen. 

För att få kunskap om ovanstående kommer lärare som undervisar i So-ämnena i 

årskurs 4-6 att intervjuas. I studien ingår också lektionsbesök där anteckningar 

och ljudupptagningar kommer att göras. Fokus för klassrumsobservationen är 

själva undervisningen och inte vad enskilda elever gör eller säger. 

Jag kommer att besöka ditt barns klass under en lektion. I samband med denna 

information vill jag även be om ditt samtycke till att ljudupptagning görs i 

klassrummet under lektionen (se nedan).  

Karlstads universitet ansvarar för alla uppgifter som samlas in i studien. Alla svar 

och övrig data kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Det 

kommer inte att gå att spåra det som sagts och resultatet kommer inte att gå att 

härleda till enskilda personer, klasser eller skolor. Du kan när som helst avbryta 

ditt samtycke utan att det får några negativa konsekvenser. Resultatet kommer att 

presenteras i en licentiatuppsats som beräknas bli klar under 2017. 

För mer information kan du kontakta doktorand eller handledare. 

Doktorand: 

Anna Henriksson Persson, doktorand i pedagogiskt arbete 

Tel: 073 - 844 79 45 apr@du.se 

Huvudhandledare: 

Sara Irisdotter Aldenmyr, docent i pedagogiskt arbete 

Tel: 023 - 77 88 51 sia@du.se 

Biträdande handledare: 

Getahun Yacob Abraham, lektor i pedagogiskt arbete 

Tel: 054 - 700 19 22 getahun.yacob-abraham@kau.se 

mailto:apr@du.se
mailto:sia@du.se
mailto:getahun.yacob-abraham@kau.se
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Samtyckesblankett till vårdnadshavare 

Jag har fått information om studien som doktoranden Anna 

Henriksson Persson kommer att genomföra och är medveten om att 

det är frivilligt att delta samt att jag när som helst kan avbryta mitt 

samtycke. 

 

 Jag samtycker härmed till att ljudupptagningar görs under mitt 

barns lektion. 

 Jag samtycker inte till att ljudupptagning görs i samband med 

mitt barns lektion. 

 

Underskrift  ..............................................................................................................  

 

Namnförtydligande  .................................................................................................  

 

Ort, datum  ...............................................................................................................  

 

Lämnas till klasslärare senast tisdag den 5/5. 
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Bilaga 4 Informationsbrev vårdnadshavare (version 2) 

 

 

Till vårdnadshavare 

 

Information om ett forskningsprojekt om skolans 

demokratiuppdrag 

Under hösten 2015 och våren kommer jag, Anna Henriksson Persson, 

att besöka ett antal skolor för att studera hur arbetet med skolans 

demokratiuppdrag kan se ut i praktiken, med fokus på demokratiska 

arbetsformer i skolvardagen. 

För att få kunskap om ovanstående kommer lärare som undervisar i 

SO-ämnen i årskurs 4-6 att intervjuas. I studien ingår också 

lektionsbesök. Fokus för lektionsbesöket är främst själva 

undervisningen och inte vad enskilda elever gör eller säger. 

Jag vill med detta brev informera om att jag kommer att besöka ditt 

barns klass under en lektion. Det kommer inte att göras någon bild- 

eller ljudupptagning endast anteckningar.  

Karlstads universitet ansvarar för alla uppgifter som samlas in i 

studien. Alla svar och övrig data kommer att behandlas så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Det kommer inte att gå att spåra det som 

sagts och resultatet kommer inte att gå att härleda till enskilda 

personer, klasser eller skolor. Resultatet kommer att presenteras i en 

licentiatuppsats som beräknas bli klar under 2017. 

Om du har frågor eller vill veta mer får du gärna kontakta mig. 

 

Doktorand: 

Anna Henriksson Persson, doktorand i pedagogiskt arbete 

Tel: 073 - 844 79 45 apr@du.se 

 

Huvudhandledare: 

mailto:apr@du.se
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Sara Irisdotter Aldenmyr, docent i pedagogiskt arbete 

Tel: 023 - 77 88 51 sia@du.se 

 

Biträdande handledare: 

Getahun Yacob Abraham, lektor i pedagogiskt arbete 

Tel: 054 - 700 19 22 getahun.yacob-abraham@kau.se 

 

 

 

Med vänliga hälsningar / 

 

Anna Henriksson Persson 
 

 

 

  

mailto:sia@du.se
mailto:getahun.yacob-abraham@kau.se
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Bilaga 5 Observationsprotokoll 

 

Observationsprotokoll 
Bakgrundsuppgifter 

Skola: Ämne: 

Kommun: Antal elever: 

Lärare: Datum: 

Klass: Observation nummer: 

 

Arbetssätt och undervisningsarrangemang 

Fysisk miljö – klassrum, möblering etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I undervisningen förekommer: 

- grupparbete  

- enskilt arbete  

- pararbete  

- helklassundervisning  

- helklassdiskussion  

- gruppdiskussion  

- styrda uppgifter  

- öppna uppgifter  

- kollektivt lärande  

- individuellt lärande  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

I undervisningen förekommer situationer där eleverna kan välja: 

-  innehåll och stoff  

-  arbetsform  

-  redovisningsform  
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-  ordning på genomförandet av arbetsuppgifter  

-  läromedel  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

Förhållningssätt och klassrumsklimat 

Läraren: 
- fördelar talutrymmet på så sätt att ett flertal elever kommer till 

tals (genus, etnicitet, tysta, pratiga med mera)  

 ..................................................................................................................................  

- uppmuntrar eleverna att visa tolerans och respekt för varandra  

 ..................................................................................................................................  
- öppnar upp för eleverna att reflektera över undervisningen och 

vara delaktiga i sitt lärande  

 ..................................................................................................................................  
- ger eleverna möjlighet att påverka i demokratiska 

beslutsprocesser  

 ..................................................................................................................................  
- uppmuntrar eleverna att diskutera olika frågor från skilda 

perspektiv  

 ..................................................................................................................................  

- förmedlar kunskapsstoff som omfattar demokratiska värden  

 ..................................................................................................................................  

 
 
I klassrummet syns exempel på att eleverna: 

- uttrycker tankar och åsikter  

- uttrycker och/eller visar vilja att lyssna  

- visar respekt och tolerans  

- visar tilltro till egen förmåga  

 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
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Bilaga 6 Intervjuguide 1 

 

[Datum] 

Intervjuguide till intervju 1 

Presentation av mig, bakgrund, sammanhang och avsikt med 

intervjun. Jag berättar kort om hur intervjun är upplagd, hur 

lång tid den tar, att jag antecknar och spelar in samt säger några 

ord om vad den kommer att handla om. 

Skolans demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer 

 Hur tolkar och uppfattar du innebörden av skolans 
demokratiuppdrag och begreppet demokratiska 
arbetsformer? 

 Hur kan demokratiska arbetsformer kan ta form eller 
gestaltas i skolvardagen? 

 Vad tänker du kring att undervisningen ska bedrivas i 
demokratiska arbetsformer? 

 Vad motiverar att undervisningen ska bedrivas i 
demokratiska arbetsformer? 

 Kan du försöka vara konkret och berätta, gärna med exempel, 
om vilken typ av handling eller undervisningsarrangemang 
som kan vara tecken eller exempel på demokratiska 
arbetsformer? 

 Är det något du vill lägga till innan jag går vidare i intervjun? 
 

Demokratiuppdraget och So-ämnena 

 Hur är So-ämnena organiserade här? Enskilda ämnen, mer 
ämnesövergripande eller varierande? 

 Har So- ämnena särskilda omständigheter eller villkor 
gällande skolans demokratiuppdrag och demokratiska 
arbetsformer? 

 Vad har du för tankar kring So-ämnenas syfte och stoff i form 
av centralt innehåll och kunskapskrav, i relation till 
demokratiuppdraget. 

 Vad är det som ska ske inom ramen för So-ämnena och hur 
relaterar du det till demokratiska arbetsformer? 

 Är det något mer som du själv vill lägga till eller funderar på? 
 

Avrundning av intervjun 
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Bilaga 7 Intervjuguide 2 

 

[Datum] 

Intervjuguide till intervju 2 

 

Presentation av sammanhang och avsikt med intervjun. Jag 

berättar kort om hur intervjun är upplagd, hur lång tid den tar, 

att jag antecknar och spelar in. 

 

 Berätta om och beskriv lektionen i stort. Vad hände? 
 Vilka var dina intentioner? 

 Blev det som du tänkt dig? 
 

 Kan något av de val eller beslut som du gjorde under 
lektionen gång (t ex XXX) motiveras utifrån eller relateras till 
skolans demokratiuppdrag eller demokratiska arbetsformer? 
Berätta… 

 

 Vilka inslag och / eller delar av lektionen skulle du själv vilja 
beskriva som exempel på demokratiska arbetsformer? 

  På vilket sätt betraktar du det som ett exempel på en 
demokratisk arbetsform?  

 

 Kan du själv se spår av eller exempel på uttryck för skolans 
övergripande demokratiuppdrag i ditt sätt att arrangera 
lektionen och undervisningen? Berätta.. 

 

 Kan du berätta om dina motiv bakom det som du beskriver 
som demokratiska arbetsformer eller uttryck för 
demokratiuppdraget?  

 

 Är det något mer som du vill lägga till, kommentera eller 
diskutera? 

 

Avrundning av intervjun 
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