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Abstract 

This essay is a comparative research between pupils' experience of how the headmaster, teachers 

and other school staff interpret and apply the democratic education. The results are based on a sur-

vey carried out in senior high school, as well as interviews with the school staff. The democratic 

education charge has a long history of Swedish school system and is the basis for the maintenance 

of a democratic society. Both policy paper of state investigations and researchers in the field, regard 

to school as the primary and unique instance in order to promote and develop democratic skills in 

children and young people. However, it is shown that those who come out from school lack of 

knowledge and awareness of democracy and the will to speak their mind. The increased globaliza-

tion and the rapidly changing society places great demands on the individual in order to maintain a 

democratic society in future. The school staff within this study is very aware of the democratic edu-

cation charge but points out that time for joint discussion and clarification of the charge towards the 

pupils would facilitate the work, this is confirmed by the pupils that to a large extent believes that 

the school system is working in accordance with what political papers says, but it does not take 

place in the same way and to the same degree among all the staff. There are also students who are 

not aware of the school democracy education mission. Pupils and staff have a common view of 

what democracy means and the skills required in future democratic society, especially communica-

tion skills. Something that indicates that the school system still manage to carry out its mission in 

spite of the fact that it is not expressed or evaluated. The staff carries out the democratic education 

charge on somewhat different ways could be interpreted as the school's view on the concept of de-

mocracy is alive and in accordance with the definition. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast 

att verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska vär-

deringar och att var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egen-

värde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§). Skolan har en viktig uppgift när 

det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Huvud-

uppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Skolan har uppgiften att till eleverna överföra vär-

den, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska för-

medla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i sam-

hället behöver (LPF94).  

Syfte: Syftet med detta arbete är förstå relationen mellan elevers upplevelse och skolpersonalens 

intentioner kring hur skolan tolkar, genomför och medvetandegör elever om det demokratiska vär-

degrundsuppdraget.  

Metod: Resultatet baseras på en enkätundersökning som elever i åk 3 vid en gymnasieskola besva-

rat och kvalitativa intervjuer med rektor, tre lärare samt två övrig personal vid samma skola. Det 

demokratifostrande uppdraget som framkommer i styrdokumenten ligger till grund för de frågor 

som ställts vid enkätundersökningen samt vid intervjuerna, men det har även getts möjlighet till att 

fritt associera till begreppet demokrati och dess innebörd.  

Resultat: Eleverna är av varierad grad medvetna om skolans roll som demokratisk samhällsfost-

rare, medan samtlig skolpersonal är mycket enig om att skolan utgör en primär och unik verksamhet 

för att ge eleverna möjlighet att träna sig i dessa frågor. Samtliga är eniga om att demokrati innebär 

allas lika värde, delaktighet i beslut och frihet att själv påverka sitt liv. Medan social kompetens, 

kritiskt tänkande och ansvartagande är kompetenser som behövs i det framtida demokratiska sam-

hället. Samtlig skolpersonal anser att arbetet med demokratifrågor skulle underlättas om skolan 

öppnade upp för mer internt arbete bland personalen och uttalade uppdraget mer tydligt gentemot 

elever. Eleverna bekräftar indirekt detta behov genom att inte ha någon upplevelse av att skolan 

uttalat medvetandegör dem om det demokratiska fostransuppdraget.  

Diskussion och slutsats: Elever och personal har en ganska gemensam syn på vad demokrati inne-

bär och vilka kompetenser som krävs i det framtida demokratiska samhället. Det verkar som att en 

syn på att en stark individ gör ett starkt kollektiv håller på att växa fram precis i enlighet med 

aktuell samhällsforskning, där förmågor som social kompetens och kommunikationsfärdigheter är 

viktiga för att lyckas i framtiden. För att förankra demokratins värderingar och innebörd hos 

eleverna krävs det att skolans personal är trygga tillsammans och på ett tydligt sätt uttalar skolans 

roll i samhället gentemot elever och föräldrar.  
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1. Inledning 

När jag påbörjade lärarutbildningen hade jag inte varit i kontakt med den svenska grund- eller gym-

nasieskolan sedan jag själv tog studenten nästan tio år tidigare. Jag hade aldrig reflekterat över sko-

lans uppdrag gentemot samhället förutom det att förmedla ämneskunskaper vilket ju verkade vara 

en självklarhet. Att jag precis avslutat en tolv år lång utbildning i att fostras till en ansvarstagande, 

självständig och kritisk tänkande medborgare med demokratiska värderingar (LPF94) hade inte 

slagit mig en enda gång när jag mottog mina slutbetyg nigandes inför rektorn. Det var inte förrän 

flera år senare, när jag för första gången kom i kontakt med skollag och läroplaner som jag uppfat-

tade skolans mer omfattade uppgift än att endast lära barn och ungdomar läsa, skriva och räkna. 

Trots denna brist på förståelse för skolans dubbla uppdrag har jag ända sedan barndomen upplevt 

mig själv som medveten om demokratiska värderingar som till exempel alla människors lika värde, 

och har nog alltid uppfattats som en kritisk tänkande individ. Men att det skulle vara skolan framför 

tidsandan som bidragit eller gynnat denna utveckling av värderingar och färdigheter har jag inte 

någon särskild upplevelse av. Skolåren handlade om så mycket fakta och så lite reflektion, vilket 

gjorde att jag först nu, långt senare, efter hela lärarutbildningen och flera år i yrket inser och förstår 

vikten av skolans verkliga uppdrag, nämligen att förvalta den demokratiska samhällsstrukturen. Kan 

det vara så att få elever faktiskt känner till skolans verkliga huvuduppdrag att fostra, bilda och ut-

bilda ungdomar till ansvarkännande och självständiga medborgare med demokratiska värderingar, 

trots att vi alla är fostrade i samma system? Enligt Grannäs (2011) ser eleverna att lärarens och sko-

lans primära uppgift är att förmedla ämneskunskaper och att fostransbiten ligger på föräldrarna. 

Trots denna uppfattning hos de ungdomar Grannäs samtalat med anser samtidigt de flesta att skolan 

skall vara en trygg plats där människor känner gemenskap och utvecklar ett socialt liv för att 

komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Eleverna bär sålunda med sig en bild av vad skolan 

verkar för, men uttalar aldrig begrepp som återfinns i styrdokument kring skolans uppdrag med vär-

degrund och demokratifostran. Begreppet värdegrund som sammanfattar och utgör grunden för sko-

lans demokratifostran torde vara väl känt bland skolpersonal och utgör dagligen ett ämne för dis-

kussion kring hur den kan och bör implementeras i verksamheten. Begreppet värdegrund användes 

första gången 1992 av Läroplanskommitténs utredning Skola för bildning. I läroplanerna från 1994 

står det att värdegrunden utgör det fundament som skall ligga till grund för all verksamhet i förskola 

och skola. I skolan talas det ständigt om att eleverna tillgodogör sig kunskap för sig egen skull, men 

att kunniga och medvetna medborgare är grunden för ett demokratiskt samhälle har mer och mer 

kommit att begränsas till ämnet samhällskunskap istället för att genomsyra hela verksamheten 

(Englund, 2003). Mot denna bakgrund har jag valt att jämföra hur skolledare, lärare och övrig skol-

personal tolkar och tillämpar uppdraget att fostra och bilda elever kring demokratiska värdegrunds-

frågor, med hur elever upplever att skolan genomför och medvetande göra dem om detta.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att förstå relationen mellan elevers upplevelse och skolpersonalens intent-

ioner kring hur skolan tolkar, genomför och medvetandegör elever om det demokratiska värde-

grundsuppdraget. För att uppnå detta ska jag försöka besvara följande frågeställningar. 

  

1. Överensstämmer elevers och skolpersonals syn på vad begreppet demokrati innebär och 

vilka kompetenser som är viktiga i ett framtida samhälle med varandra?  

2. Speglar skolans arbete och elevernas upplevelse av det demokratiska fostransuppdraget 

den bild som ges av litteratur, statliga utredningar och forskning inom området? 

3. Hur medvetna är eleverna om skolans demokratifostrande uppdrag, och på vilket sätt med-

vetandegör och utvärderar skolan elevernas kunskaper inom området? 

 

3. Skolan som samhällsinstitution 

Skolans formella uppgift har under nästan 100 år varit att fostra, bilda och utbilda barn och ungdo-

mar inför det kommande vuxenlivet. Redan under medeltiden existerade folkundervisning i kyrkans 

regi, via exempelvis husförhör. Det hade onekligen effekt, då svenskarna ansågs vara ett läsande 

folk redan under 1700-talet. Under industrialismens framväxt ställdes krav på fler kunskaper än 

läskunnighet och katekesinnehåll, samtidigt som drivande internationella krafter såg skolan och 

folkundervisning som en väg till demokrati. Men också ett sätt att stärka nationen genom att fostra 

barn till ansvarskänsla och patriotism. I och med folkskolestadgan 1842, infördes därför en 6-årig 

allmän skolplikt. Ett och ett halvt sekel senare står det tydligt i skolans styrande dokument (läropla-

nerna) att skolan skall fostra till demokrati. Skolan har en viktig värdegrundande uppgift som inne-

bär att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på genom att hjälpa 

eleverna att utvecklas till självständiga och kritiskt tänkande medborgare. Det åligger även skolan 

att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kun-

skaper. Att beskriva vad kunskap är, och definiera de kunskaper som skall förmedlas är ett mycket 

komplext område. Det handlar om vitt differentierad kunskap, allt från ämneskunskaper till sociala 

och demokratiska kunskaper. 

Sammanfattningsvis har skolan till uppgift att fostra, bilda och utbilda barn och ungdomar inför det 

kommande vuxenlivet. Målen och arbetssätten har varierat genom åren, men syftet har varit och är 

fortfarande till för att skapa demokratiskt och humanistiskt sinnade medborgare vars färdigheter är 

anpassade efter det moderna samhällets behov (Hartman, 2005). 
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4. Begreppet demokrati – en allmän angelägenhet 

Nationalencyklopediens internettjänst (2012-03-10)  definierar begreppet demokrati enligt den 

språkliga betydelsen som “folkmakt” eller “folkstyre”. Vidare står det att “Vad detta skall innebära 

råder det delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta andra samhällsföreteelser, 

befinner sig i ständig förändring”. Begreppet demokrati, demokratins grundläggande värderingar 

samt de demokratiska värden vårt samhällsliv vilar på kan således ges olika preciseringar och bygga 

på olika uppfattningar. Det fungerande demokratiska samhällsystemet är mycket komplext system 

som innebär mycket mer än att bara vara en beslutsteknik. Det kräver att samtliga aktörer i sam-

hället känner till dess idé och grundvalar, och att var och en av landets medborgare oavsett roll och 

ålder har en idé om vad demokrati innebär och vad som är dess funktion. Det kräver att alla har ett 

individuellt förhållningssätt om hur det demokratiska samhällssystemet bör fungera, vad som är 

dess begränsningar, möjligheter, samt hur det kan missbrukas. Men också att känna till vilka krav 

och skyldigheter som det demokratiska samhällsystemet ställer på varje enskild individ. Demokra-

tins förutsättningar förändras dessutom ständigt, till exempel via tekniska, sociala och ekonomiska 

förändringar. En fungerande demokrati förutsätter således en lång rad förhållanden som tar tid att 

bygga upp. Inget land kan fungera demokratiskt utan att dess befolkning först får en viss skolning 

om demokratins idé och funktion. Parallellt med träning i vad demokrati innebär måste även varje 

generation ges möjlighet att uppleva demokrati i praktiken. Den som tar demokratin som självklar 

eller inte använder sig av dess möjligheter riskerar att bli politiskt fattig och inte kunna lösa sam-

hällsproblem fredligt. Demokrati är, och har länge varit ett mål i sig, men demokrati är även ett me-

del till för förändring (Larsson, 2003).  

 

Under lång tid fanns ett behov av en gemensam samhällscentrerad demokratiuppfattning, som under 

efterkrigstiden särskilt betonade att jämlikhet är en förutsättning för allas deltagande i det demokra-

tiska samhällsbyggandet. Denna samhällscentrerade tradition att betrakta demokrati på har ändå 

kommit att uppfattas på skilda sätt och implementerats olika i relation till skolan. Det går att urskilja 

två huvuduppfattningar om demokratins funktion, den funktionalistiska uppfattningen samt den 

normativa uppfattningen. I skolans värld kan dessa skilda uppfattningar representera olika förhåll-

ningssätt för relationen demokratin och skola. 

 

 Funktionalistisk demokratiuppfattning: Demokratin ses primärt som ett medel och en form 

för ett representativt styre där en elit förvaltar demokratin och fattar beslut åt väljarna. Man 

antar även att vissa är intresserade, andra inte. 

 Normativ demokratiuppfattning: Demokratin är ett mål i sig, där folket deltar i det politiska 

beslutsfattandet. Styrsystemet ses i ett vidare perspektiv, som ett levnadssätt för medborgarna 

genom delaktighet inom olika institutioner, exempelvis skolan. 
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De två synsätten vad demokrati är och hur den tillämpas har växlat över tiden (Englund, 2003). 

Demokratin förändras ständigt och kan aldrig betraktas som slutgiltig. Men utformningen och inne-

hållet måste överensstämma med vad som ryms inom den allmänt accepterade normen. Larsson 

(2003) menar att demokratin dessutom kan förbättras om fler blir engagerade och tar tillvara på dess 

möjligheter. Trots att demokratin som styrsystem i samhället nått en självklar och odiskutabel ställ-

ning kan 3 betydelsefulla grundproblem ändå urskiljas, vilka sammanfattas enligt följande: 

 Vilka är statens huvudsakliga uppgifter? 

 Vilka är individens rättigheter och skyldigheter gentemot kollektivet? 

 Hur sker beslutandeprocessen så lagar och andra regler fastställs? 

Grannäs (2011) skriver att det i demokratiska processer alltid finns ett inslag av konflikt när olika 

uppfattningar möter varandra. Därför blir opposition, oliktänkande och oenighet en drivkraft för 

demokratiska processer. 

4.1. Demokratins framväxt i Sverige 

Folkskolans införande i mitten av 1800-talet syftade till att skapa en bred kompetensutveckling i 

samhället, men var också början på en långsiktig politisk strategi för att öka det medborgerliga del-

tagandet samt främja ett demokratiskt samhälle (SOU 1990:44). Vägen till demokratisk frihet blev 

en lång process, i slutet av 1800-talet var de flesta männen och nästan alla kvinnor utestängda den 

politiska processen. 1892 fanns det 44 kommuner där en enda röstägare hade fler än hälften av alla 

rösterna i kommunen och år 1908 representerade riksdagen fortfarande endast 10 % av befolkning-

en Året därpå, 1909 när rösträtten lösgjordes från förmögenheten tillkom det 500 000 väljare. År 

1921 infördes allmän rösträtt, men det dröjde ändå in till mitten av 1900-talet för demokratin att stå 

som den slutgiltiga segraren över idéer om hur det politiska livet bör organiseras. Först i 1974 års 

regeringsform bekräftas det nya samhällsskick som vuxit fram under ett helt sekel. ”All offentlig 

makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på all-

män och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och 

genom kommunal självstyrelse.” (SOU 2000:1). 

4.2. Demokratins skörhet och bevarande 

Trots den långa tid det tar för ett demokratiskt styrelseskick att byggas upp, kan det raseras betyd-

ligt snabbare, ej heller har dess stridbara idéer som formulerades i Aten för tusentals år sedan vunnit 

någon monopolställning globalt. Det var inte länge sedan de flesta av FN:s medlemsstater hade ett 

auktoritärt samhällssystem. Idag har dock över hälften konkurrensbaserade politiska val och garan-

tier för politiska och medborgerliga rättigheter. Det sker dessutom en utveckling där nation efter 

nation lämnar auktoritära och förtryckande strukturer för att anta ett demokratiskt styrelsesätt. Men 
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även i etablerade demokratiska stater kan en avdemokratisering komma smygande, genom små men 

medvetna justeringar av viktiga detaljer i strukturen. Det kan också ske mer drastiskt, till exempel 

genom våld. Så sent som för ett tiotal år sedan våldförde sig ömsom fascistiska och nazistiska, 

ömsom kommunistiska system på demokratiska stater. Demokratin måste därför ändå ses som en 

levande rörelseriktning, värd att bevara snarare än ett politiskt mål i sig, demokratins värdegrund 

och överlägsenhet över andra samhällsteorier får aldrig mattas av. Demokratiska institutioner är mer 

eller mindre bräckliga och kräver därför oavbruten uppsikt och omvårdnad (SOU 2000:1) 

5. Skola och demokrati i ett föränderligt samhälle  

Idag går mer än 2 miljoner barn och ungdomar dagligen till skolan, vanligtvis under så lång tid som 

12 år. Under denna tid hinner det lilla barnet växa upp och förändras till en myndig, vuxen person. 

Skolans demokratifostrande uppdrag handlar ytterst om att ge elever ett politiskt självförtroende 

som medborgare (Ung i demokratin, 2003). Som samhällsinstitution utgör skolan därför en unik 

social mötesplats för olika kön, kulturer och sociala grupper, där barn och ungdomar ges möjlighet-

en att vara tillsammans oavsett bakgrund. Mångfalden är central för det demokratifostrande uppdra-

get (Larsson, 2003 Skolverket, 2000:1). God hälsa, socialt nätverk och lust till ett livslångt lärande 

är ytterligare faktorer i vuxenlivet gynnas av demokratisk kompetens (Skolverket, 2001). Skolan 

utgör en av de viktigaste resurser i samhället när det gäller att forma barn och ungdomars demokra-

tiska kompetensutveckling, och är ett unikt instrument för upprätthållandet av ett demokratiskt 

samhälle (Larsson, 2003).  

 

Relationen mellan demokrati och skola har dock kommit att uppfattats på många olika sätt. Från 

början fanns det en socialdemokratisk och liberal politisk vision om att skapa en sekulariserad skola 

tillgänglig för alla, som fostrar politiskt jämlika, demokratiskt sinnade och kunniga medborgare, 

villiga att delta i samhällsbyggandet. När Skolkommissionen på 40-talet formulerade idén om en 

skola för alla var det på grund för den normativa uppfattningen; skolan skulle skapa förutsättningar 

för på medborgarnas egen insikt och vilja grundad samhällsutveckling. Under 50- och 60-talet kom 

istället den funktionalistiska demokratiuppfattningen att dominera med en stor övertygelse till ve-

tenskapen, för att återigen övergå till det normativa demokratiidealet under 70- och 80-talet. Be-

greppet demokrati och dess innebörd tog successivt större och större plats i läroplanerna med en 

kulmen i Lgr80 där en utpräglat samhällscentrerad demokratitradition gjorde sig gällande genom 

den deltagardemokratiska fostransidén, där medverkan i sig var centralt. I och med det stora sam-

hällsvetenskapliga forskningsprogrammet Demokrati och makt i Sverige som på regeringens ini-

tiativ under åren 1985-1990 undersökte maktfördelning och demokrati i Sverige har skolans uppgift 

att fostra för demokrati på basis av den normativa demokratiuppfattningen sedan 80- och 90-talet 

förskjutits och försvagats (Englund, 2003). Utredningen kom fram till att ”Demokrati kan inte iden-

tifieras enbart med flertalsstyre och kollektiva beslutsprocesser, demokratin förutsätter balans mel-
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lan den enskildes rättigheter och plikter i förhållande till kollektivet och kollektivets rättigheter och 

plikter i förhållande till den enskilde.”  

 

Under senare år har skolans demokratiuppdrag återigen aktualiserats, nu med tonvikt på den funkt-

ionalistiska demokratiuppfattningen, dessutom har den traditionellt samhällscentrerade demokrati-

uppfattningen blivit mer individcentrerad. Efter det utbildningspolitiska systemskiftet under 1990-

talets första hälft kom demokratifrågor att förvandlas till frågor om inflytande (private good) istället 

för att utveckla och förankra den politiska vision som alltsedan efterkrigstiden fostrat politiskt jäm-

lika och kunniga medborgare (public good). En successiv utbyggnad av fristående skolsystem som 

bl.a. byggs på föräldrars och deras barns prioriteringar och framtidsbedömningar möjliggjordes. 

Varje enskild kommun kunde utveckla sin egen profil och det gavs större utrymme i skolans tim-

plan för den enskilda eleven att fritt välja innehåll. Skolan kom på detta sätt att ses mer och mer 

som en familjeangelägenhet, där den egna bedömningen av skolans värderingar får betydelse. De-

mokratin har därmed förändrats från att verka via stora arenan till den lilla, från public good till 

private good.  Folkvalda institutioner som gemensamt bestämt över kollektiva angelägenheter har 

flyttats till att en grupp personer i direkt och personlig samverkan bestämmer över sina gemen-

samma villkor. Denna förskjutning och förändring av synen på demokrati får inom skola och ut-

bildning effekter som skulle kunna innebära att varje uppväxande generation inte längre tillförsäk-

ras rätten till en likartad utbildning, där utformning och innehåll bestämts i kollektiv demokratisk 

ordning. Istället har föräldrar i allt högre grad getts bestämmanderätt över utbildningens utformning 

och innehåll. Förändringarna inom utbildningspolitiken var inte en isolerad företeelse, utan ett led i 

ett allomfattande systemskifte från kollektivt och offentligt, till individuellt och privat, i alla sam-

hällsfrågor och som i hög grad påverkats av internationella rörelser men även genom nationella 

långsiktiga massmediala kampanjer. Samhällsdebatten kom alltmer att förskjutas åt höger och in-

skränka socialdemokratins hegemoni. Dessa samhälleliga förändringar ställer inte mindre krav på 

den uppväxande generationens demokratiska kompetens, vilket i sin tur ställer skolans demokrati-

fostrande uppdrag på sin spets (Englund 2003). 

5.1. Demokrati som det deliberativa samtalet 

Modern demokratiforskning sätter kommunikationen, samtalet i centrum, s.k. deliberativ demokra-

tisyn (Skolverket, 2001). Begreppet deliberativa samtal används för beskriva de samtal där delta-

garna får utrymme att ge uttryck för, överväga egna och andras åsikter. Detta betraktas som demo-

kratins bärande element, där ett pågående möte mellan skilda synsätt framhäver den demokratiska 

debatten. Processernas karaktär är särskilt värdefullt, ofta skall skilda synsätt jämkas samman eller 

ställas mot varandra, i en argumentation byggd på öppenhet och respekt. Individen tvingas själv ta 

ställning genom att lyssna, överväga, söka argument och värdera, samtidigt som det finns en kollek-

tiv strävan efter att finna värden och normer alla kan enas kring (Skolverket, 2000).  
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Enligt Nationalencyklopediens internettjänst (2012-03-11) definieras begreppet deliberativ enligt 

följande “form av undervisning som betraktas som ett viktigt inslag i skolans demokratiska fostran. 

Olika åsikter får komma till uttryck i en anda av tolerans, respekt och strävan att komma överens, 

och auktoriteter ifrågasätts”. Detta ömsesidiga och nyanserade övervägande av olika alternativ är 

starkt kopplat till demokratibegreppets funktion och innehåll. Betydelsen av att utveckla goda relat-

ioner, såväl mellan ungdomar sinsemellan som mellan vuxna och ungdomar bygger till stor del på 

samtal som präglas av respekt och ömsesidighet. Även ungdomarnas egna frågor, kunskap och erfa-

renhet måste ges utrymme (Skolverket, 2001).  Skolan utgör därmed en central mötesplats med 

möjlighet att utveckla en kommunikativ kompetens och ömsesidig respekt hos eleverna genom sitt 

uppdrag som värdegrundande institution (Englund 2003). Trots detta hävdas i en studie från 24 län-

der att, fastän de flesta säger att medborgarskapsutbildning är viktig, har den en väldigt låg status 

(SOU 1999:93). 

5.2. Demokratisk kompetens 

Med demokratisk kompetens avser skolverket ”Förmågan att själv ta ställning i olika frågor liksom 

att delta i samtal och förstå skälen för sina egna och andras ställningstaganden”. Det innebär även 

att kunna ”Reflektera kring, känslomässigt bearbeta, förhålla sig till och agera utifrån de grundläg-

gande demokratiska värdena (värdegrunden) samt att kunna delta i och påverka demokratiska be-

slutsprocesser” (Skolverket, 2001).  Skolverket menar vidare att det värdegrundande demokratiska 

uppdraget främst handlar om att utveckla demokratisk kompetens hos barn och unga, och ytterst 

syftar till att alla i samhället skall känna till och anamma de demokratiska värdena samt acceptera 

reglerna för hur beslut fattas med demokratisk legitimitet. Det är således en politisk och värdemäss-

ig norm staten har gett skolan i uppdrag att undervisa om och fostra utifrån (Larsson 2003). 

5.3. Demokratiarbete i skolan -möjligheter och begränsningar  

Skoldemokrati och reellt medinflytande kräver inte bara att eleverna får göra sig hörda genom sin 

lagstadgade rätt i styrdokumentens formuleringar, utan också att de blir motiverade, har vilja och 

mod att göra sin röst hörd (Brumark, 2010). Med erfarenheter av delaktighet anses viljan att delta 

och tilliten till sig själv och andra öka (Bergström och Holm 2005). Att utveckla ungdomars för-

måga till att våga och vilja engagera sig kräver att demokratiska förhållnings- och arbetssätt genom-

syrar hela verksamheten. Det finns tydliga formuleringar kring detta i styrdokumenten (Lpf94), de 

utdrag ur Lpf94 som eleverna i denna undersökning fått relatera till är följande: 

 Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer  

 Undervisningen skall utveckla elevernas förmåga till att ta personligt ansvar. 

 Undervisningen skall förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet 

 Undervisningen ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.  
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Elevers eventuellt bristande engagemang till medinflytande i skolan förklaras i forskning med att 

det förväntas att eleverna skall utnyttja sina demokratiska kunskaper och färdigheter, samtidigt som 

de faktiskt tränas och utvecklas i detta (Brumark, 2010). Att många elever dessutom inte är med-

vetna om skolans demokratifostrande uppdrag utan uppfattar att lärarens och skolans primära upp-

gift är att förmedla ämneskunskaper (Grannäs, 2011) skulle ytterligare kunna bidra till försvåra ele-

vernas engagemang och delaktighet. Att våga göra sin röst hörd och vilja engagera sig upplever 

många elever som hämmande då läraren är näravarande, då denne leder, bedömer och betygsätter 

eleverna. Det kan dessutom vara svårt för läraren att släppa rollen som ledare och beslutsfattare 

(Brumark, 2010).  Skolverket (2001) å andra sidan lyfter fram just att tydligt och synligt ledarskap 

är det som ger tyngd åt värdegrundsarbete, men som kräver både stöd och förutsättningar. Många 

lärare anser att finns ett stort behov av att höja sin kunskap och kompetens inom området, särskilt 

då läraryrket oupphörligt genomgår förändringar med samhällsutvecklingen som grund (Brante, 

2008; Skolverket, 2001). Många lärare upplever att de tvingas in i nya tids- och tålamodskrävande 

arbetsuppgifter. Allt mindre tid läggs på själva undervisningen medan påtvingade samarbetsprojekt, 

mentorskap, möten och utvärderingar av olika slag upptar alltmer av lärarnas tid (Hargreaves, 

1994).  

5.3.1 Arenor i skolan för att genomföra det demokratiska fostransuppdraget 

Det finns flera vägar för skolan att genomföra det demokratiska fostransuppdraget. Dels genom 

teoretisk demokratisk fostran där eleverna orienteras i vad ett demokratiskt samhälle innebär samt 

vilka krav som det ställer på medborgarna, men även genom praktisk tillämpning där eleverna är 

med och utformar sina studier och innehållet kring arbets- och examinationsformer, s.k. medinfly-

tande i klassrummet. En specifik plattform för demokratiutövning som skolverket särskilt betonar 

för arbetet med demokratisk kompetensutveckling, är klass- och elevråd, där elever enligt lag ges 

möjlighet till formell demokratisk fostran (Skolverket, 2001). Forskning tyder dock på att tidsbrist, 

bristande elevengagemang samt elevers beroendeställning gör att dessa formella vägar inte fyller sin 

tänkta funktion. Det har visat sig att klass- och elevråd snarare spär på den segregation som de 

egentligen är ämnade att kompensera för (Brumark, 2010). Det är av stor betydelse att elevrådet är 

förankrat i elevkollektivet och att elevrådets representanter motsvarar elevsammansättningen på 

skolan (Grannäs, 2011). Elever som känner sig exkluderade eller inte tas på allvar i diskussioner 

och vid beslutsfattande upplever en frustration som kan leda till att de inte väljer att engagera sig i 

formella beslutsorgan som exempelvis elevrådet. En annan faktor som påverkar elevrådets legitimi-

tet är dess reella inflytande, då skolan som samhällsinstitution lyder under lagen om offentlighet, 

vilket innebär att elever har möjlighet att ta del av handlingsplaner och beslut för att på denna väg 

ha möjlighet att påverka innehållet i skolan (Skolverket, 2001). Grannäs (2011) visar i sin forskning 

att elever som riktar kritik mot skolledningen på ett sätt som inte ryms inom de etablerade formerna 

riskerar att inte få gehör för sina åsikter från lärare och skolledning.  
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För att lyckas med det demokratifostrande uppdraget måste eleverna ges både möjlighet till inblick i 

och förståelse för demokrati genom reellt, praktiskt inflytande. Samtidigt som de ges teoretiska 

kunskaper demokratibegreppet. Skolan skall både vara demokratisk och verka för demokrati (Skol-

verket, 2001). Trots att styrdokumenten betonar skolans ansvar att utveckla demokratiska kompe-

tenser hos eleverna kan det tyckas som att det står stick i stäv mot att eleverna faktiskt befinner sig i 

en institution som har kraftfulla möjligheter att agera gentemot dem. Eleverna står i en underly-

dande position i en makthierarki vilket starkt begränsar deras möjligheter att aktivt påverka sin situ-

ation (Brumark, 2010). Det visar på en av de grundläggande spänningarna i skolans demokratiupp-

drag, hur mycket kan enskilda individers och särgruppers intressen avvika från gemensamma mål-

sättningar som framkommer i styrdokumenten (Grannäs, 2011)? 

5.3.2 Lärarens källkritiska utbildning av betydelse för organiserad demokratifostran 

Lärarrollen är av central betydelse och kräver skicklighet och kompetens för att ge eleverna förut-

sättning och möjlighet att träna sig i självständigt arbete och problemlösning. Lärarens utbildning är 

därmed självklart av fundamental betydelse för möjligheterna att leva upp till de höga föresatserna. 

En fungerande demokrati förutsätter att medborgarna själva kan värdera och ta ställning i aktuella 

samhällsfrågor. Träningen i kritiskt tänkande och analys är därför av direkt betydelse för den demo-

kratiska kompetensen. Ett komplext uppdrag där det inte heller räcker med undervisa om demokrati, 

undervisningen och all annan organisation runt omkring skall ske via demokratiska former, med 

syfte att förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet och förmåga till ett personligt 

ansvar. Det är därför av stor vikt att skolpersonal ges möjlighet till kompetensutveckling kring de-

mokratifrågor (Larsson, 2003). Även de lärare som är specialutbildade i demokratifrågor bör delta i 

debatten kring vad demokrati innebär och hur synen på demokrati förändras (Peterson, 2009). 

 

Hela skolverksamheten skall genomsyras av det demokratiska förhållningssättet, den enskilda sko-

lan inklusive all dess personal. Såväl eleverna som dess vårdnadshavare skall vara med och tolka 

samt konkretisera skolans vision och kursplanernas mål så att styrdokumentens värdegrund får 

praktisk tillämpning. Även detta kan uppfattas som motsägelsefullt, att skolan opartiskt skall vara 

öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra till att de framförs, även odemokratiska sådana. Åsik-

ter som strider mot värdegrunden får visserligen framföras men det är då skolans uppgift att aldrig 

låta dem stå oemotsagda. Således blir detta personalens uppgift, ofta lärarens, vilket ställer höga 

krav på kunskaper när det gäller demokrati, ämneskunskaper men även social förmåga. Vilket i sin 

tur ställer höga krav på skolans ledning att ständigt uppmuntra och möjliggöra kompetensutveckling 

kring demokratifrågor hos samtlig skolpersonal (Larsson, 2003).  

 

I SNS demokratiråds rapport 1998 framkommer en bristande politisk kunskap hos medborgarna, 

vilket stämmer överens med debatten året innan om skolans misslyckande med att förmedla grund-

läggande kunskaper, så som förintelsens faktiska existens och kunskap om vem som är statsmi-
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nister. Förvåningen över att det inte är fullfjädrat aktiva och kritiska medborgare som träder in i 

offentligheten och engagerar sig politiskt sedan de slutat skolan var stor. Försöken att lansera en 

konfliktsyn på samhället kopplad till en medborgerlig samhälls- och naturorientering i Lgr80 förfal-

ler bortträngd och glömd. Samhällsfrågor blir strikt avgränsade till ämnet samhällskunskap enligt 

LPF94. Man kan därför ställa sig frågande till vilken plats och vilket utrymme politisk bildning i 

skolans undervisning egentligen har (Englund, 2003). 

6. Demokrati i en globaliserad värld 

Dramatiska och snabba förändringar internationellt ställer demokratin inför nya uppgifter och ut-

maningar. Jordklotets invånare har kommit närmare varandra de senaste decennierna, främst genom 

ökade kommunikations- och transportmöjligheter, men även genom gemensamma globala hot ingen 

kan undfly, främst miljö- och resursfrågor. Det ekonomiska kapitalet i världen är större än någonsin 

och enorma summor flyttas blixtsnabbt över statsgränser med en alltmer utvecklad och avancerad 

teknik. Arbetet med demokratins förstärkning och bevarande måste därmed ske på flera nivåer, och 

det är på den globala nivån som demokratifrågorna är svårast, här handlar det i stor utsträckning om 

mänsklighetens överlevnad. Nationalstatens inflytande att styra och kontrollera individernas val 

minskat avsevärt i och med globaliseringen, vilket även får konsekvenser för enskilda nationers 

förmåga att påverka samhällsutvecklingen. Detta skapar därmed situationer som stater tvingas an-

passa sig till, och det folkstyre som demokrati innebär riskerar att åsidosättas (SOU 1999:56). 

Under 2000-talet har en föreställning om den kunskapssökande världsmedborgaren växt fram. En 

ny syn på individen, som en lärling i ett världsomspännande kunskapssamhälle där hon inkluderas 

hela tiden, överallt, i vidareutbildning och omskolning, en elev som aldrig blir fullärd. Samtidigt 

som det även finns en idealiserad föreställning om utbildning som utgångspunkt för demokrati. 

UNESCO hävdar att ”Människor oavsett bakgrund eller förutsättningar i världens alla länder skall 

ha tillgång till likvärdig utbildning som syftar till individens rätt att uttrycka sig fritt, organisera sig 

och delta i ett akademiskt liv. Utbildningen skall vara organiserad så att kvalitet och jämlikhet upp-

rätthålls och fostra etiska medborgare som brinner för att skapa fred, försvara mänskliga rättigheter 

och värdet av demokrati.” Föreställningen om utbildning som UNESCO framställer är en vilja att 

skapa en globalt jämförbar utbildningsstrategi, utbildning som ett medel för att rädda världen 

(Säfström, 2009).  

Även Sveriges utbildningspolitik påverkas alltmer av den globala, men framförallt europeiska ut-

bildningspolitiken, det Livslånga lärandet. År 2000 enades EU:s medlemsländer om en gemensam 

utbildningspolitik som resulterade i Lissabonstrategin. Flera utbildningspolitiska deklarationer och 

program har utvecklats med syfte att sätta upp mål för framtidens utbildning inom EU. Den trans-

nationellt styrda utbildningspolitiken medför att de enskilda nationerna inom EU blir oerhört bero-

ende av den gemensamt fastställda utbildningspolicyn. Arbetsprogrammet Utbildning 2010 innefat-
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tar övergripande önskvärda kunskaper och förmågor hos eleven, men även strävansmål inom områ-

den för lärare och lärarutbildning. Lissabonstrategin beskrevs ha som mål att göra EU till världens 

mest konkurrenskraftiga och dynamiska ekonomi redan år 2010. Det livslånga lärandet introduceras 

tidigt med ett effektivt och högkvalitativt förskoleprogram, för att fortsätta genom hela skolan fram 

till vuxenutbildning, med ambition att eleven ständigt utvecklar sin kompetens och anställningsbar-

het. Individen konstrueras till ett autonomt och självreglerande subjekt i syfte att vara arbetsmark-

naden tillhanda (Sjöberg, 2009). Ökad globalisering, och den deliberativa idén som demokratiskt 

synsätt, ges därmed betydande landvinningar i och med de ständigt växande kraven på kommuni-

kation. (Englund, 2003) 

7. Metod och genomförande 

För att uppnå syftet med detta arbete att förstå relationen mellan elevers upplevelse och skolperso-

nalens intentioner kring hur skolan tolkar, genomför och medvetandegör elever om det demokra-

tiska värdegrundsuppdraget har jag valt att genomföra intervjuer med 5st personal på en gymnasie-

skola samt en enkätundersökning bland elever i åk 3 vid samma skola. I avsnittet Resultat redovisas 

de analyserade svaren från informanterna. Vidare kommer resultaten att diskuteras i förhållande till 

syftet och frågeställningarna i avsnittet Diskussion och slutsats. 

7.1.  Litteratursökning 

Den litteratur som använts för att ge en teoretisk bakgrund till denna rapport samt göra jämförelser 

med de resultat som framkommer utgörs av såväl studentlitteratur som statliga utredningar och veten-

skapliga artiklar. I tabell 1 nedan ges en översiktlig bild av hur de vetenskapligt granskade referen-

serna har hittats. 

 

Tabell 1.  

Datum Databas Begränsningar Sökord Träffar Valda källor 

2012-09-28 ArtikelSök 
Tidskriften Utbild-

ning och demokrati 

Demokrati + Elever + 

Sverige 
108 

Brumark (2010) 

Gerrevall (2003) 

Sjöberg (2009) 

2012-09-28 ArtikelSök 
Tidskriften Utbild-

ning och demokrati 
Fostran + Demokrati 22 

Liljestrand (1999) 

2012-10-01 ERIC via EBSCO Peer reviewd 
Students' views  

on democracy 
44 

Peterson (2009) 

2012-10-02 ERIC via EBSCO Peer reviewd 
Democracy and power 

 + Sweden + School 
5 

Nordgren (2006)  

2012-10-02 SwePub Avhandlingar 
citizenship education + 

democracy + youth 
5 

Grannäs (2011) 

2012-10-03 SwePub Avhandlingar Ungdomars upplevelser 20 
Bergström och 

Holm (2005) 
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7.2. Intervju som forskningsmetod 
 

Intervju som forskningsmetod innebär att genomföra ett samtal som har en struktur och ett syfte, 

den som intervjuar ställer frågor och lyssnar på den som blir intervjuad, allt för att erhålla kunskap. 

Forskningsintervjun sker inte mellan likställda parter, forskaren är den som definierar och kontrolle-

rar situationen men också presenterar ämnet och kritiskt följer upp svaren (Kvale, 1997). Detta är en 

konst, den sammanlagda informationen kan verka motsägelsefull om flera informanter har olika 

uppfattning kring en och samma fråga. Det är därför lätt hänt att avfärda intervju som forsknings-

metod, den anses nämligen inte vara objektiv. Helt rätt, den erhållna kunskapen är istället subjektiv, 

den är mycket beroende av de intervjuade personerna. Kvale (1997) hävdar att det är just detta som 

är själva styrkan hos intervjusamtalet, möjligheten att fånga upp en mängd olika uppfattningar om 

ett och samma ämne, för att illustrera en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld.  

 

Det finns flera metodologiska och praktiska frågor man bör ställa sig inför ett intervjuprojekt som 

till exempel hur många informanter behövs, kan intervjuerna skada dem, hur säkerställs att man 

verkligen får veta vad informanterna menar, är det nödvändigt att skriva ut intervjuerna, och slutlig-

en, är tolkningarna subjektiva och hur kommer intervjuerna att rapporteras? (Kvale, 1997) I föl-

jande avsnitt redogör jag för hur dessa frågeställningar hanterats. 

 

7.3 Val av informanter 

Denna studie har genomförts under våren 2012 vid en gymnasieskola i en av Norrlands tätorter. 

Skolan utbildar ca 80-90 elever i varje årskull fördelat på tre parallellklasser, på yrkes- och studie-

förberedande program. Totalt studerar ca 250 elever vid skolan, ungefär en tredjedel av eleverna är 

kvinnor och två tredjedelar män. Skolans personal utgörs av en rektor, knappt 20 lärare, samt ytter-

ligare ett tiotal personer som är anställda på skolan och inte ansvarar för, eller arbetar med under-

visning. Bland personalen är hälften kvinnor och hälften män. 

Syftet med att intervjua skolans rektor är för att få en övergripande bild av hur synen på, och arbetet 

med värdegrundsfrågor tolkas och tillämpas av den person som har huvudansvaret för skolans verk-

samhet, att dess uppdrag som värdegrundande institution i samhället faktiskt verkställs. De lärare 

jag valt att intervjua utgör representanter för de program de undervisar på, gemensamt för alla tre 

lärare är att de är mellan 30-40 år och har varit yrkesverksamma som lärare mellan 5-10 år. Två av 

lärarna undervisar i huvudsak på varsitt av skolans respektive programinriktningar, medan den 

tredje undervisar på bägge inriktningarna. Variationen av ämnen lärarna undervisar i såväl som ele-

ver de möter, skulle kunna medföra en bredare inblick i hur lärarna generellt ser på, och arbetar med 

värdegrundfrågor samt demokratisk kompetensutveckling. Jag har även valt att intervjua ytterligare 

två av skolans personal som varken arbetar med ledningsfrågor eller undervisning för att belysa att 

skolans värdegrundande uppdrag skall genomsyra hela verksamheten, inte bara undervisning. All 



   

16 

 

personal skall arbeta i enlighet med de styrdokument som finns och det borde då vara av intresse att 

även få en uppfattning kring den övriga personalens tolkning och tillämpning av de värdegrundande 

delarna i styrdokumenten. 

De elever som getts möjlighet att delta i denna studie går i två av skolans tre parallellklasser, från de 

två olika programinriktningarna skolan erbjuder, detta för att få ett så variationsrikt underlag som 

möjligt, dels kunskapsmässigt, men även ur ett könsperspektiv. Enkäten handlar främst om hur sko-

lan förbereder eleverna inför det kommande vuxenlivet i ett demokratiskt samhälle. Dels yrkes- och 

studielivet, men även livet som ansvarstagande individ och samhällsmedborgare när samhälle och 

arbetsliv förändras. Eleverna i åk 3 på gymnasiet är de som fått längst träning i skolans demokra-

tiska värdegrundarbete, de står även på tur härnäst för att komma ut i samhället på riktigt.  Dessa 

elever borde därför utgöra de som är mest lämpliga att besvara enkäten. 

7.4 Etiska överväganden och genomförande 

Ett centralt mål för samhällsvetenskaperna är att frambringa kunskap som förbättrar människans 

situation och ger henne ökat värde. Forskning där människor deltar måste därför tjäna såväl veten-

skapliga som mänskliga intressen. Resultatet från denna studie blir inte bara av värde för veten-

skapen, utan ger även skolan möjlighet reflektera och utveckla sitt värdegrundsarbete. Men med 

människor inblandade dyker alltid etiska problem och förhållningssätt upp, något som aktualiseras 

under hela forskningsprocessen från början till slut.  Hela tiden, ända från planeringstadiet till att 

resultaten rapporteras måste forskaren vara beredd på att ställas inför etiska överväganden. Jag har 

utgått från vetenskapsrådet etiska riktlinjer i och med att intervjuerna och enkätundersökningen pla-

nerats, genomförts och rapporterats.  

7.4.1 Genomförande av intervju 

Informanterna tillfrågades i god tid om de kunde tänka sig att medverka vid en forskningsintervju 

med syfte att jämföra skolpersonals tolkning och tillämpning av skolans demokratiska värdegrunds-

arbete med elevsvar från en enkätundersökning. Alla fick via mejl ta del av en intervjuguide (se 

bilaga 1) innan intervjutillfället, som innehöll frågorna intervjun omfattade, och där det framgick att 

deras medverkan var helt och hållet frivillig och att de garanterades anonymitet. Intervjuerna skedde 

över en fika som informanten bjöds på, för att bryta den eventuella isen som skulle kunna uppstå i 

den lite konstlade situationen intervjun medförde. Men också för att visa informanterna uppskatt-

ning att de tog sig tid. Under själva intervjun antecknade jag vad som sades, valet att inte använda 

bandspelare var medvetet då den kan utgöra en artefakt som försvårar flytet i samtalet.  Att an-

teckna ger även mig möjlighet att återberätta min tolkning av informationen allteftersom jag skriver 

och på så sätt försäkra mig om att verkligen få veta vad informanten menar, då jag direkt kan reflek-

tera och ställa oplanerade följdfrågor. Även informanten ges mer tid att reflektera över sina svar 

under tiden jag skriver. Efter intervjun renskrev det som sagts och mejlade mina transkriberingar till 
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respektive informant för att ge möjlighet till att ändra i texten om de upplevde att jag missförstått 

något. Samtliga informanter meddelade att jag tolkat dem korrekt under intervjuen och korrigerande 

ingenting. 

7.4.2 Genomförande av enkätundersökning 

Trots att en enkätundersökning inte har samma förutsättningar att resultera i lika kvalitativa svar 

som vid en intervju har enkätundersökningen den fördelen att det på ett relativt enkelt sätt går att 

erhålla en större mängd resultat, om än mer ytliga svar. Att fånga bilden av många elevers uppfatt-

ning och upplevelse kring hur skolan genomför och medvetandegör dem om det demokratiska vär-

degrundsuppdraget var betydelsefullt då de informanter som deltog i intervjuerna representerade 

stora delar av skolans personal. Valet av metod, att genomföra en enkätundersökning föll sig 

sålunda naturligt då elevsvar skulle jämföras med skolpersonalens tankar kring ämnet. För att kunna 

göra en relevant jämförelse behövdes därför en stor del av eleverna vara representerade. Vid enkät-

undersökningen ombads eleverna under en lektion i helklass att besvara enkäten. De informerades 

om syftet med undersökningen och att deltagandet var helt frivilligt och anonymt. Det fanns inte 

något intresse i att bedöma huruvida deras svar på enkätfrågorna var rätt eller fel, utan det var deras 

egen upplevelse av frågornas innehåll som var av värde. Eleverna uppmanades att besvara enkäten 

individuellt, utan att diskutera med varandra. Eftersom en av frågeställningarna handlar just om 

elevernas medvetenhet kring det demokratiska värdegrundsuppdraget förelåg en risk med att berätta 

för mycket om studiens innehåll, därför gavs endast kort information. Alla elever fick den tid de 

själva behövde för att besvara frågorna, varefter de kunde lämna de ifyllda enkäterna i en låda i sko-

lans kafeteria.  

Totalt 42 elever besvarade enkäten, vilket innebar ett bortfall på 12 personer (frånvarande elever 

samt obesvarade enkäter). De resultat och slutsatser som framkommer, baseras endast på de elever 

och den personal som deltagit i undersökningen. Deras svar är värdefulla i sig och det finns inte 

någon avsikt att dra generella slutsatser kring gymnasielevers upplevelse i inom området i allmän-

het.  Någon bortfallsanalys av resultatet från enkätsvaren görs därför inte. Samtliga deltagare garan-

teras anonymitet genom att aldrig nämna ortens namn, skolans namn, vilka specifika program sko-

lan erbjuder eller de intervjuades namn i rapporten. 

7.5 Material 

Inför intervjuerna och enkätundersökningen upprättades en intervjuguide (Bilaga 1) respektive en-

kätformulär (Bilaga 2). För att uppnå syftet, en jämförande studie mellan skolpersonalens och ele-

vernas svar delades båda formulären in fyra gemensamma delar (rubriker) trots att de specifika frå-

gorna skiljer sig åt beroende på om de gavs till skolpersonal eller elever. Uppdelningen av frågor är 

följande: 
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1. Uppfattning av begreppet demokrati och innebörden av demokratisk kompetens. 

2. Hur skolans verksamhet genomsyras av värdegrunden och demokrati. 

3. Viktiga kunskaper och kompetenser i ett framtida demokratiskt samhälle och hur förbere-

der skolan eleverna för detta. 

4. I vilken utsträckning är eleverna medvetna skolans värdegrundande uppdrag och hur tyd-

liggör skolan detta? 

De 42 stycken enkäter som besvarats samt de 5 stycken avskrifter från intervjuerna förvaras på ett 

sådant sätt att endast författaren till denna rapport har tillgång till, och vetskap om var materialet 

finns. 

8 Analys 

Att analysera betyder att skilja något i delar eller element. Analysen av enkätsvar och intervjuer 

som elever och skolpersonal bidragit med ger möjlighet dra slutsatser så att frågeställningarna kan 

besvaras varefter syftet med undersökningen kan uppnås. Den kvalitativa forskningsintervjun har 

sagts beskriva och tolka de teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld. Ett oavbrutet 

sammanhang mellan beskrivning och tolkning, där analysen inte är något isolerat stadium utan ge-

nomsyrar hela intervjuundersökningen. Att klarlägga och tolka meningar är viktigt under hela inter-

vjusituationen, den ideala intervjun anses vara tolkad när intervjun är slut. Återigen kan invänd-

ningar mot intervjutolkningar påtalas, olika uttolkare hittar olika innebörder i samma intervju, 

följaktligen kan intervju inte ses som en vetenskaplig metod. Oavsiktligt och oavbrutet gör forska-

ren antaganden som präglar de frågor han/hon ställer till en text. Dessa frågor kommer delvis att 

bestämma textens innebörd. Fram till 90-talet har intervjuforskare förlitat sig till den analysteknik 

de själv kunde hitta på, genom flitigt lyssnande på band eller genom att klippa och klistra utdrag 

från de utskrivna intervjuerna. Numera finns det åtskilliga metoder för kvalitativ analys. Kvale hän-

visar till följande fem generella analysmetoder:  

1. Koncentrering  Uttalanden sammanfattas till kortare meningar. 

2. Kategorisering Uttalanden sammanfattas och reduceras till enkla kategorier 

3. Berättelse  Uttalanden förtätas och sätts ihop till en sammanhängande mer   

 omfattande historia. 

4. Tolkning Uttalanden tolkas djupare än vad som faktiskt sägs, vanligt  

inom psykoanalysen. 

5. Ad hoc.  Olika angreppssätt och tekniker används för att skapa mening i  

materialet.  
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8.1 Analysmetod 

Ad hoc är latin och betyder tillsatt för ett särskilt ändamål. Analysmetoden utgör förmodligen den 

vanligaste formen av analysmetod inom samhällsvetenskaplig forskning. Resultaten i denna under-

sökning analyseras med hjälp av ad hoc inkl. koncentrering (av personalens uttalanden i form av 

citat), kategorisering (av svar och kommentarer i elevenkäten) och tolkning (jämförelse mellan ele-

vers och personals upplevelse). Informationen från intervjuer och enkätsvar bearbetades genom att 

återges exakt under de fyra huvudområden som frågorna delades in i och som matchar syfte och 

frågeställningar: Innebörden av begreppet demokrati, Hur demokrati och värdegrund genomsyrar 

skolan, Vilka kompetenser som är viktiga i framtiden och slutligen, Hur skolan medvetandegör ele-

verna om uppdraget. Enkätsvar och intervjuer bearbetades först var och en för sig, för att få en ge-

mensam bild av respektive informantgrupp. Enkäten analyserades genom att hitta synonyma be-

grepp och gemensamma upplevelser i de mängder av kommentarer eleverna gett. Utifrån detta 

kunde elevernas uppfattningar kategoriseras till exempel associerade eleverna till 5 olika betydelser 

av begreppet demokrati, och på samma sätt gjordes med kommentarerna från de övriga områdena i 

enkäten, dessa redogörs för i avsnittet Resultat. Tolkning och analys av personalens berättelser på-

börjades redan under intervjutillfällena, jag återberättade utsagorna mer koncist (koncentrering) 

efter att informanterna besvarat varje enskilt delområde, med syfte att bekräfta essensen i berättel-

sen. Koncentrering av flera personers uttalanden mynnar ut i citat, som kunde vara liknande eller 

skilja sig åt till exempel beroende på vilken yrkeskategori informanterna tillhörde. Jag valde att 

kategorisera citaten utifrån dessa premisser, tills ett mönster (främst likheter, men även skillnader) 

för varje område slutligen framträdde. I avsnittet Resultat presenteras de mönster som framkommit i 

form av påståenden som bekräftas av citat. Analyserna från de bägge grupperna jämfördes slutligen 

genom att studera likheter, skillnader och förklaringar mellan elevernas kategorier av kommentarer 

och de mönster som personalen uppvisade. Men jag visar också på förklaringar och orsaker som 

stöder gruppernas uppfattning gentemot varandra. Jämförelser och förklaringar stöds med citat, pro-

centsatser (baserat på enkäten) och elevkommentarer. Underrubrikerna i avsnittet Resultat är kopp-

lade direkt till de tre frågeställningarna, men utgör också ett förtydligande av textens innehåll.  

9. Resultat 

Resultaten av det analyserade forskningsmaterialet presenteras i de fyra huvudområden som inter-

vjuguiden samt enkäten delades upp i (se avsnitt 5.2 Materiel). Personalen benämns som den yrkes-

kategori de tillhör på skolan, lärarna är benämnda som Lärare 1, Lärare 2 o.s.v. Citat från skolper-

sonal och elever återfinns såväl i löpande text som i egna stycken, samtliga citat är skrivna med 

kursiv stil. 
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9.1. Elever och personal är samsynta kring begreppet demokrati 

De flesta elever svarade ganska lika kring vad de associerade till begreppet demokrati, sex katego-

rier kunde tydligt urskiljas: frihet, rättigheter, skyldigheter, beslutsfattande, allas lika värde samt 

åsiktsfrihet. De tre sistnämnda var särskilt starkt utmärkande. 

Skolpersonalens bild av begreppet demokrati skiljer sig inte anmärkningsvärt från elevernas mer än 

att det pga. intervjusituationen hade möjlighet att utveckla sina svar mer. All personal pratade om 

samma grundläggande demokratiska värderingar som även eleverna nämnt, men i ett större sam-

manhang: 

Demokratisk kompetens innebär att behandla alla lika samtidigt som man ser och är införstådd 

med att alla människor är unika och behöver bli behandlade efter var och ens behov och förut-

sättningar (Lärare 3). 

Det som särskilt framkom var rektor och lärares syn på vikten av att medborgaren faktiskt ska fun-

gera i samhället och för detta krävs det vissa färdigheter och kunskaper hos individen: 

Den fungerande samhällsmedborgaren i det demokratiska samhället står på egna ben, vågar ta 

för sig, känner till sina rättigheter och skyldigheter samt demokratins möjligheter (Rektor). 

Dessutom tillkommer delaktighet och förmågan att uttrycka sig i olika sociala sammanhang: 

... Det innebär också att man kan föra sig i olika sociala sammanhang och miljöer, att man kan 

uttrycka sig i tal och skrift för att göra sig förstådd på olika nivåer i samhället. Att formulera 

sig korrekt för att göra sin röst hörd (Lärare 2). 

9.2. Nya kommunikationsvägar - viktigt i det framtida samhället 

I takt med att samhället globaliseras alltmer ställs nya krav på skolan. Vi befinner oss i en brytpunkt 

där nya kunskaper växer fram och tar plats, kanske t.o.m. på bekostnad av den klassiska, tradition-

ella kunskapssynen: Jag tror att det som länge varit den etablerade kunskapen inte har lika stor makt idag 

(Rektor). Den grundläggande allmänbildningen och baskunskapen värnas inte om på samma sätt längre 

(Lärare 2).  Trots att synen på kunskap förändras i och med samhällsutvecklingen tror personalen 

ändå att de grundläggande demokratiska värderingarna står fast. Det är snarare beslutsvägarna i 

demokratin som förändras:  

Innebörden av demokratisk kompetens förändras nog inte trots att samhället förändras. // De-

mokratisk kompetens handlar mer och mer om att hantera och förhålla sig till de nya vägarna 

(Lärare 2).   

… I och med att samhället förändras och det kommer ny teknik så förändras även demokratin 

på det sättet att det öppnas upp för nya möjligheter att påverka, till exempel Face Book (Admi-

nistration).  

Ny teknik och nya kommunikationsvägar kanske till och med kan komma att stärka demokratin, då 

fler människor ges möjlighet att delta: Värdegrunden förändras inte utan stärks snarare, i och med att 
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fler och nya kommunikationsvägar möjliggör för fler att delta (Rektor). Men ett samhälle på frammarsch 

vad gäller globalisering såväl som utökade mediekanaler kräver också att skolan hänger med, något 

som lärarna ser som en utmaning: 

Jag upplever inte att vi hunnit möta eleverna i det allt mer globaliserade och föränderliga sam-

hället. // Det verkar som att vi precis är i händelsernas centrum, och den globala förändringen 

tenderar att urholka skolans traditionella makt (Lärare 2).  

Äldre lärare upplever nog att det är mer jobbigt idag. Det finns så mycket information tillgäng-

lig på olika sätt, och det ställer nya krav på lärarna att kunna möta eleverna i det (Lärare 3).  

Det finns också en rädsla för att de nya kommunikativa kunskaperna kommer att konkurera ut trad-

itionella kunskaper som skolans verksamhet i mångt och mycket baseras på. Och i förlängningen 

skulle kunna leda till att skolans betydelse för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle urholkas: 

… Utan de klassiska kunskaperna kan man inte verka i en global och demokratisk miljö överhuvudtaget. 

Skolan måste hänga med i utvecklingen (Lärare 2). 

Eleverna som befinner sig på de nya arenorna där exempelvis internet ger goda möjligheter att ta 

del av omvärlden på ett sätt som ej varit möjligt tidigare nämner just: samspelet med andra, samarbete 

och kommunikation som viktiga kompetenser för att vara väl förberedd inför kommande studier och 

yrkesliv framför klassiska kunskaper som fakta och ämneskunskaper. De flesta eleverna (två av tre) 

anser inte att de får de nya kommunikativa kunskaper i första hand från skolan, utan att de lär sig 

detta lika mycket på andra sätt. 

9.2.1. Kritiskt tänkande och positiv inställning 

Så långt är elever och skolpersonal överens. Kommunikation och social kompetens verkar ligga i 

tiden och har knappast undgått någon. Därifrån verkar det ändå som att elevernas syn skiljer sig från 

den äldre generationens, i alla fall i uppfattningen om vad som krävs för att lyckas i framtida yrkes-

liv och studier. Medan personalen framhåller traditionellt högt skattade färdigheter som fakta- och 

ämneskunskaper, kritiskt tänkande och ansvarstagande anser eleverna att förmåga till att genomföra 

och se möjligheter vara värdefulla för framtiden. Eleverna har många exempel på vad detta skulle 

kunna innebära ambitioner, initiativrikedom, framförhållning, inte ge upp, positiv inställning, att 

utvecklas, självinsikt, nyfikenhet och självförtroende. Men flera nämner även ämneskunskaper som 

viktiga så som data, teknik och språk.  

För att klara sig som samhällsmedborgare och ta ansvar för sitt eget liv tror personalen att man bör 

kunna tänka långsiktigt och förutse konsekvenser av sitt handlande på många olika nivåer, medan 

eleverna anser det viktigt att ha förståelse för samhället, ur ett såväl ekonomiskt att kunna sköta sin 

ekonomi och förstå värdet på pengar som ur ett demokratiskt perspektiv att ta ställning och vara 

delaktig, stå för sina åsikter, kunna argumentera, följa sitt hjärta, och vara självständig. Flera av 

eleverna svarar också att frihet, miljömedvetenhet, acceptans och respekt är viktigt att värna om. 



   

22 

 

Lärarna fortsätter hävda att ansvar, social kompetens och kritiskt tänkande är värdefulla förmågor 

för att vara väl förberedd när arbetsliv och samhälle förändras. Eleverna menar att en positiv livs-

syn, öppenhet och värderingar är viktigt, även om många håller med de vuxna om att ansvar utgör 

en nyckelkompetens. Just värderingar som att behandla sig själv och andra med respekt anser ele-

verna vara mycket viktigt då det återkommer genom hela enkäten.  

9.2.2 Skolan på efterkälken 

Som nämnts tidigare ställs det mycket höga krav på skolan när synen på vad kunskap är förändras, 

dels för att möta eleverna, men också för att behålla sin ställning i samhället. De flesta eleverna 

anser nämligen inte att de är främst genom skolan som de tränas i att utveckla demokratisk kompe-

tens.  Så mycket som var tredje elev upplever att det är övervägande på andra sätt än genom skolan 

de får mest träning i demokratisk kompetens. Även flera av lärarna bekräftar att verksamheten i 

skolan inte är tillräcklig för att möta eleverna i deras träning inför framtiden: Jag upplever inte att vi 

hunnit möta eleverna i det allt mer globaliserade och föränderliga samhället (Lärare 2). …Jag tycker inte att 

vi möter eleverna tillräckligt. Samhället förändras snabbare än den tid vi har på oss att förbereda oss inför 

förändringen (Lärare 3). 

Trots detta är personalen ändå helt övertygad som skolans unika roll i samhället som kunskapsbä-

rare och demokratifostrare:  

… I skolan finns personal som är utbildad i ämnes- och demokratifrågor vilket gör att den syn 

på demokrati som finns i skolan är tillförlitlig, skolan är en slags kunskapskälla. // Läraren i 

skolan är där för att man har genomgått en slags källkritisk utbildning  (Lärare 2).  

Samtidigt försöker man ändå förstå vad det är som händer med skolans roll i samhället, och uttryck-

er en tydlig oro om att skolan inte hänger med i den snabba samhällsutvecklingen:  

… Enorma fortbildningsmöjligheter för lärare skulle behövas, där de dels får öka på sin ämnes-

kompetens men även diskutera vad skolans nya roll är (Lärare 2). 

Den yttre världen med nya kulturer och andra värderingar kommer närmare inpå, på sikt följer 

ju samhället med i detta, men skolan möter inte detta på ett aktivt och konkret sätt. Kanske för 

att det inte finns tid, och tillräckligt engageman (Skolhälsa). 

9.3. Elevernas utbildning i demokratisk kompetens 

9.3.1 Undervisning vinner över elevråd  

Eleverna upplever att det är lärarna framför skolledning och övrig skolpersonal, som genom kun-

skap och öppna diskussioner aktivt i undervisningen arbetar med värdergrundfrågor både när det 

gäller värden som förståelse och respekt för andra människor men också i frågor kring medbestäm-

mande och delaktighet: Om någon utsätts för mobbning har rektor/ledning försökt lösa det, men lärarna 
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arbetar i ännu högre grad med detta (Elev).  … Att övrig personal (ej lärare reds. anm.) arbetar aktivt mot 

mobbning finns ej någon erfarenhet av (Elev).  

Lärarna bekräftar elevernas upplevelse genom att ge en ganska detaljrik och nyanserad bild av sitt 

arbete kring själva undervisningen där de framhåller just ämnet som sitt främsta verktyg för att 

jobba med frågorna, de trycker särskilt på att låta alla elever komma till tals och få möjlighet att 

uppnå kursmål och självförverkligande utifrån elevens egna förutsättningar: Jag bemöter alla elever 

lika och låter alla komma till tals (Lärare 1).  

Möjligheten att vara delaktig i beslut verkar särskilt utmärkande för skolan, all personal nämner 

denna möjlighet dels via elevrådet men särskilt i undervisningen. Undervisningen tillsammans med 

lärarna är det forum där eleverna verkligen uppfattar att de har möjlighet att tränas i demokratisk 

kompetens. Drygt 60% av eleverna - två av tre -  svarar att de anser att verksamheten i skolan i stor 

utsträckning bidrar till att utveckla deras lust att lära och ta del av nya kunskaper. De upplever 

främst att det är det teoretiska och praktiska arbetet i de olika kurserna tätt följt av möjligheten att 

vara delaktiga i kursernas utformning som ger dem störst möjlighet att utveckla demokratisk kom-

petens. Lärarna bekräftar undervisningssituationen och möjligheten att vara delaktig i beslut kring 

arbetsformer och examinationer som är den främsta arenan för att utbildas i demokratisk kompe-

tens: I undervisningen blir det tydligt då jag planerar en kurs, jag planerar aldrig kursen färdigt helt och 

hållet utan ge utrymme för eleverna att påverka arbetssätt och examinationsformer (Lärare 2).  

Trots detta anser fortfarande var tredje elev att deras möjlighet att vara delaktig endast sker delvis, 

men inte övervägande och till och med mycket lite. Lärarna bekräftar att det kan vara svårt att låta 

alla elever komma till tals trots att de värderar rättvisa och allas unika förutsättningar och behov 

mycket högt:  

… Det finns ju en risk med de som inte visar att de vill, inte vågar ta för sig. Det är svårt att se 

allas unika behov med så stora klasser. // …Om en elev visar tydligt att han/hon vill mer än vad 

andra visar så kan det vara lättare att ge den eleven en extra chans (Lärare 3).  

… Vissa elever kanske inte känner sig tillräckligt trygga att uttrycka sin åsikt, trots att vi försö-

ker lära dem det (Lärare 1).  

En av lärarna uttrycker även en oro för att elevernas delaktighet i beslut kring undervisningen har 

gått så långt att det överskuggar själva kunskaperna: 

… Det finns en slags skendemokrati i skolan idag…//… Läraren är den person som med sin ut-

bildning, erfarenhet och pedagogiska kompetens bör vara den som avgör och guidar eleverna 

till hur de på bästa utvecklas och tillgodogör sig kunskaper. Den form av elevdemokrati som 

präglar skolan idag medför en risk för att kunskapen inte blir lika viktig och central som den 

varit tidigare i skolan. Värdegrunden tillvaratas genom att vi överlåter för mycket till eleverna, 

att det individuella valet har fått företräde framför att läraren ser behoven hos den individuella 

eleven (Lärare 2). 
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Trots vissa svårigheter med ta hänsyn till alla elevers önskemål och behov, är lärarnas otroliga 

medvetenhet kring hur de använder sin undervisning som verktyg för att nå de demokratifostrande 

målen otroligt värdefulla för eleverna, som ges både många och varierade verktyg för att utvecklas: 

… Att få förståelse för vissa fakta och kunna tillämpa sina kunskaper i nya situationer. I just 

mina ämnen som fysik så tränar vi ju på det hela tiden, att använda kunskaperna för att komma 

framåt (Lärare 1).  

I mina ämnen tycker jag att eleverna ges möjlighet att utveckla sin demokratiska kompetens. 

Medieämnen handlar generellt om att analysera och tolka budskap. Att lära sig sortera bland 

information som ges via olika medier. I språk kommer det kulturella kapitalet in, och självklart 

också att träna på att skriva och formulera sig till fler än den egna gruppen (Lärare 2).  

Det finns inga bättre sätt att träna sig i värdegrundsfrågor än den undervisning eleverna får av 

mig i skolan (Lärare 3). 

Rektorn och de två personal som ej arbetar som lärare framhåller elevrådet som forum för att tränas 

i demokratisk kompetens: Hela verksamheten i skolan är träning i demokratisk kompetens, specifikt elev-

råd och klassråd (Rektor). Elever ges möjlighet att engagera sig och föra fram sina åsikter genom elevrådet 

(Administration). Uppfattningen av elevrådets betydelse kan verka naturlig åtminstone för 

administrationen och skolhälsan då de varken arbetar med, eller ansvarar för undervisning. Eleverna 

delar dock inte denna uppfattning då endast en av tio elever anser att elevråd, klassråd och infly-

tande i skolan som organisation är möjliga vägar för att träna sig inför framtiden. Denna uppfattning 

har ändå uppmärksammats av personalen som berättar att, trots goda förutsättningar för inflytande 

nyttjas inte elevrådet särskilt effektivt: 

Elevrådet är ett mycket fritt forum och blir det eleverna gör det till. // …Elever utnyttjar tiden 

för att slippa lektioner, och när det går upp för dem vad syftet med elevrådet är så ä r det inte 

så intressant längre. Det kräver engagemang (Administration).  

… De väljer inte att i första hand ta upp synpunkter på elevråd/klassråd utan på andra sätt, 

kanske speglar det övriga samhället, det är lättare att mejla än att gå en längre mer ansträng-

ande väg (Rektor). 

9.3.2 Bemötande och rättvisa – värderingar som ligger till grund för skolans       

verksamhet 

Vid sidan av delaktighet och inflytande säger personalen att bemötandet mellan människor och 

synen att ge alla samma möjlighet, är prioriterat för att uppfylla värdegrundsuppdraget: 

 

… I kontakten med lärare och andra elever tvingas vi ta hänsyn till varandra, man kan få feed-

back, känna att man duger och utveckla sin självkänsla och självförtroende (Rektor).  

 

För mig är rättvisa oerhört viktigt, att behandla alla elever lika. Ingen skall få en s.k. free-ride, 

alla skall ha samma möjlighet och det är viktigt att ge alla en chans (Administration).  

 

Bemötande i sig är ju en slags implementering av värdegrunden, men det verkar inte som att 

eleverna ser det som direkt fostrande, då det framkommer väldigt tydligt att eleverna ser social 
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kompetens och respekt inför andra som något självklart. De flesta eleverna (två av tre) upplever att 

skolan endast delvis men inte övervägande uppmuntrar till viljan att ta personligt ansvar för sin om-

givning. Var fjärde elev anser att skolan uppmuntrar detta mycket lite, eller inte alls. Endast en av 

åtta elever upplever att skolan i stor utsträckning bidrar till att utveckla denna vilja till personligt 

ansvar inför sin omgivning.  Personalen nämner dock detta, att eleverna kanske inte uppfattar 

skolans fostrande uppgift, trots att de möter den varje dag och att personalen medvetet arbetar med 

detta: …Vi är en tillgänglig skola för eleverna som har en viktig roll i deras liv. Om de sedan tar åt sig vet 

jag inte (Skolhälsan). Det fostrande uppdraget verkar inte tas på allvar bland elever och föräldrar, men 

också i samhället i stort (Lärare 2). Detta stärker ytterligare både elevers och lärares uppfattning om att 

ämnesundervinsingen utgör det främsta och tydliga verktyget kring skolans arbete med 

demokratiska värdegrundsfrågor. Trots att ämnesundervisningen skall inehålla träning av de mer 

mjukare värdena som att utveckla och stärka elevers självkänsla och självförtroende upplever 

lärarna det som att det kan vara svårt att hinna med med utan att ämneskunskaperna blir lidande:  

 

… Man måste också fråga sig hur mycket tid som skall läggas på att utvärdera och utveckla ar-

betet med värdegrundsfrågor kontra ämneskunskaper. // … det finns inte någon tid för samtal 

och reflektion kring detta. Den tid som finns används primärt till ämneskunskaperna (Lärare 3). 
 

Positivt är ändå att samtliga elever trots allt upplever att skolan i någon utsträckning utvecklar och 

stärker deras självkänsla och självförtroende. De flesta (varannan elev) upplever att det sker delvis 

men inte övervägande, ungefär var tredje elev upplever att det sker i stor utsträckning medan var 

femte elev anser att det sker i mycket liten utsträckning. Två av de tillfrågade eleverna upplever att 

skolan helt och hållet stärker deras självkänsla och självförtroende. Att eleverna upplever sig sedda 

och i någon form får stärkt självkänsla genom verksamheten i skolan verkar även bekräftas av de 

svar personalen ger när de verkligen framhåller vikten av att bemöta varje elev utifrån han eller 

hennes unika och indivuduella behov: Självklart skall alla elever bli lyssnade på och sedda som individer 

(Lärare 2).  … Att se och möta varje elev som individ och förstå att alla har olika bakgrund och förutsätt-

ningar (Administration).  

9.3.3. Många elever omedvetna om att skolan är en unik plats att tränas i demokrati-

frågor 

Eleverna upplever att skolan ger dem kunskaper inför det kommande yrkes- och studielivet mer än 

vad de får från övriga samhället. Kanske är det specifikt ämneskunskaper eleverna associerar till 

detta, för de upplever inte i lika hög utsträckning att skolan förbereder dem för andra kompetenser 

som är viktiga t då arbetsliv och samhälle förändras och för sådana kunskaper som krävs för att 

kunna fungera som medborgare och ta ansvar för sitt eget liv. Detta trots att all personal är helt 

överens om skolans unika roll i samhället då det gäller just at förbereda ungdomar för dessa frågor: 

Skolan är en otroligt viktig instans, du möter dagligen värderingar och förhållningssätt som speglar demo-

krati. Det är unikt (Lärare 1). Generellt är skolan en plats där man i stor utsträckning ges möjlighet att trä-
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nas i demokratifrågor jämfört med övriga samhället eller familj (Rektor). Samtidigt finns det funderingar 

kring om eleverna verkligen är medvetna skolans unika roll i samhället:  

 

Skolan i förhållande till andra forum är väl att förhålla sig neutrala och hålla sig till humanist-

iska värderingar. Jag är dock osäker på om ungdomar ser vad skolans uppgift är//… Detta gör 

uppdraget än svårare än vad det redan är, då vi måste konkurrera med hela världen kring de 

värden skolan står för (Lärare 2).  
 

Fastän eleverna och personalen inte är helt överens om skolans betydelse för och unika roll i demo-

kratifostrande frågor jämfört med övriga samhället, verkar det ändå som att skolan lyckats med 

uppdraget att fostra eleverna till att anta de värderingar som ett demokratiskt samhälle behöver. 

Dock utan att uttryckligt tala om att detta sker: …Vi är dåliga på att informera eleverna om vårt fost-

rande uppdrag (Administration). Vi sätter nästan aldrig ord på skolans uppgift (Lärare 2).  Bristen på in-

formation och tydlighet får effekter, så mycket som 15-20% av eleverna är helt ovetande om 

skolans uppdrag utöver att förmedla ämneskunskaper. Endast var tredje elev är helt medveten om 

skolans uppgift att förbereda dem för livet som samhällsmedborgare och att ta ansvar för sitt eget 

liv. Endast en av fyra elever svarar att de är medvetna om att skolan skall förbereda dem för kom-

mande förändringar i arbetsliv och samhälle. Eleverna har även kommenterat sina upplevelser kring 

detta, variationen är stor. Några av elevkommentarerna som återfinns är: Aldrig någonsin har hört att 

dessa uppgifter åligger skolan. // Det känns som att det borde vara skolans uppgift men talas sällan om. // 

Anat sig till detta via samhällskunskapen eller andra ämnen. // Lärare, rektor och föräldrar pratar om detta 

som skolans uppdrag. // Läst det i programblad för skolan.  

9.3.4 Information och utvärdering skulle underlätta uppdraget 

Ingen av lärarna kan svara på hur skolan arbetar med utvärdering av det samhällsfostrande uppdra-

get, anmärkningsvärt då det står så tydligt om just detta uppdrag i skollagen och läroplaner: Nej vi 

utvärderar inte deras demokratiska kunskapsutveckling (Lärare 2). Ingen utvärdering eller utveckling av det 

vad jag har märkt (Lärare 1). …Vi arbetar varken med utvärdering eller utveckling i den utsträckning jag 

anser att vi borde göra (Lärare 3). Enligt rektorn bedrivs heller inget organiserat arbete kring detta, 

men är till skillnad från lärarna tydlig med att utvärdering ändå sker:  

 
... Nej vi utvärderar inte hur vi lyckas med det samhällsfostrande uppdraget men vi iakttar ele-

vernas handlande mot varandra. Det är ett konstant inre systematiskt arbete (Rektor). 

 

Flera lärare men även övrig personal tänker sig att både information om uppdraget och utvärdering 

av det skulle underlätta arbetet betydligt. Både när det gäller att stärka skolans ställning i samhället, 

men även för att göra alla på skolan mer trygga med värdegrunden: … Om vi satte mer ord på sko-

lans uppdrag kring värdegrund och demokrati skulle mötet med eleverna bli lättare (Skolhälsa).  

 

… Att öppna upp för samtal med eleverna om vad ett kulturellt kapital innebär skulle kunna 

leda till att skolan och lärarnas självbild blir starkare. Jag tror även att själva läran-
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det/undervisningen skulle bli lättare, och att det är en nyckel till elevernas fråga kring varför de 

är i skolan (Lärare 2).  

 

… Genom att synliggöra den fostrande uppgiften skulle eleverna kunna bli tryggare och våga ta 

ut svängarna mer (Lärare 3).  
 

Lärare 3 nämner även något som verkar vara centralt i personalens tankar kring hur skolan arbetar 

med värdegrunden, och som även kanske kan förklara elevernas många gånger varierande upplevel-

ser av hur skolan genomsyras av värdegrunden.  

 

…Idag sitter en mobbingsplan på väggen, det räcker inte. Vi måste fråga oss hur vi lär ut om 

värdegrunden, och kanske börja med att fråga oss vad vi har för attityder gentemot varandra 

som kolleger (Lärare 3).  

9.3.5 Förankring av värdegrunden bland personalen gynnar elevernas 

demokratiutbildning 

Eleverna har en mycket variationsrik upplevelse av hur, och i vilken omfattning värdegrunden 

genomsyrar skolans verksamhet. Att värdergrunden faktiskt inte är tillräckligt förankrad bland 

personalen är något som återkommer flera gånger under intervjuerna: Jag känner mig inte trygg med 

vad begreppet värdegrund står för, och upplever inte heller att det finns förankrat bland oss i personalen 

(Administration). Värdegrunden tillämpas säkert fast på olika sätt mellan olika personal men även på olika 

sätt gentemot eleverna (Skolhälsa). 

 

Värdergrunden tillämpas, men hur är nog olika för olika individer och lärare. Synen är den att 

behandla alla elever lika, men det lyckas inte alltid. Att vi gör olika beror nog på att vi har olika 

uppfattning (Lärare 3).  
 

Det finns alltså en upplevelse bland personalen att värdegrunden inte är tillräckligt förankrad, trots 

att rektorn som har det yttersta ansvaret för att skolan uppfyller styrdokumentens krav har fullt för-

troende för att åtminstone lärarna har den kompetens som krävs:  

 
I och med lärarutbildningen finns det ingen anledning att jobba med kompetensutveckling i vär-

degrundsfrågor. Om lärarna inte besitter värdegrunden har staten misslyckats (Rektor).  

 

Trots chefens tillit utgör bristande förankring och samsyn av vad värdegrunden står för och hur den 

tillämpas faktiskt ett hinder för att lyckas med uppdraget. Särskilt då det gäller att medvetandegöra 

eleverna om skolans demokratifostrande roll: 

 

… Tror inte att någon av skolans personal har några högskolepoäng i demokrati och demokra-

tisk kompetens, mer än de man fick på lärarutbildningen vilket inte var så mycket. Det finns en 

vits med att ha en diskussion och att konkretisera vad eleverna behöver.// Vi behöver jobba mer 

med detta och sätta mer tryck på det (Lärare 2).  

 

Flera andra i personalen har också  tydliga önskemål om att statsa mer tid till att samtala kring dessa 

frågor:  
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…Vi behöver jobba mer med att diskutera värdegrundsfrågor, förhållningssätt och demokrati 

bland personalen, vi skulle synliggöra vad som görs och inte görs och hur vi kan komplettera 

varandra (Skolhälsa).  

 

… Vad värdegrunden innebär och vad demokrati är borde lyftas och konkretiseras, vi borde ta 

oss mer tid till att prata om hur vi tolkar styrdokumenten (Administration). 

 

Något som återigen försvårar arbetet med värdegrund och demokrati är tidsbrist och fokuseringen 

på ämneskunskaperna:  

 

Vi har haft internt värdegrundsarbete på arbetsplatsen för att få bättre klimat bland kollegerna, 

men det finns inte någon tid för samtal och reflektion kring detta. Den tid som finns används 

primärt till ämneskunskaperna. // … Vi behöver mer tid för reflektion (Lärare 3). 

 

Rektorn håller med om att ett inre arbete skulle gynna uppdraget, åtminstone bland den personal 

som ej har lärarutbildning: Däremot skulle ett inre arbete med att öppna upp kring värdegrundsfrågor 

bland övrig personal vara välkommet (Rektor). 

10. Diskussion och slutsats 

Jämförelsen av elev- och personalsvar mynnar ut i både spännande och komplexa slutsatser som i 

följande kapitel kommer att diskuteras i relation till såväl forskning som egna tankar och lärarpro-

fessionen. Den frågeställningen som från början väckte mitt intresse för detta ämne var om eleverna 

överhuvudtaget var medvetna om det demokratifostrande uppdraget, vilket jag själv inte var som 

18-åring. Eftersom ett av de viktigare resultaten i denna studie visar att all personal tror att uppdra-

get skulle underlättas ifall det tydliggjordes men också förankrades mer, kommer kapitlet att inledas 

med att diskutera detta. Avgångselever från gymnasiet borde vara väl bekanta med begreppet de-

mokrati både genom skolan men också från andra instanser i samhället. En annan frågeställning 

handlade om hur synen på vad demokrati innebär och vilka demokratiska kompetenser som är vik-

tiga i framtiden överensstämmer mellan elever och personal. Svaret på detta skulle även kunna in-

dikera i vilken utsträckning skolan lyckas genomföra det demokratifostrande uppdraget oavsett om 

det uttalas eller ej. Slutligen kommer jag att diskutera hur demokratin påverkas av att samhället för-

ändras och hur resurser till fortbildning för skolpersonal skulle möjliggöra utveckling och förbätt-

ring av värdegrundsarbetet. I diskussionen kommer mina resultat diskuteras vilka bygger på egna 

tankar och kopplingar till tidigare forskning. Avslutningsvis sammanfattas diskussionen i ett antal 

slutsatser (10.4) som främst handlar om tankar kring lärarprofessionen och demokratiuppdraget. 

10.1. Elevernas omedvetenhet kring värdegrundsuppdraget 

Det vore på sin plats att fråga sig vad det beror på att var tredje avgångselev inte uppfattat skolans 

demokratifostrande uppdrag. Brister skolan i att medvetandegöra eleverna om detta? Beror det på 

att uppdraget inte är tillräckligt förankrat hos personalen? Svaret är kanske än mer komplext, då 
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rektorn inte anser det nödvändigt att lärarna får fortbildning eller kompetensutveckling i ämnet, 

detta trots att personalen välkomnar både tid och diskussion för värdegrundsuppdraget. Larsson 

(2003) påpekar just denna problematik och betonar vikten av att ledningen uppmuntrar och möjlig-

gör kompetensutveckling kring demokratifrågor hos samtlig skolpersonal. Att dessutom värdegrun-

den är förankrad hos personalen på så sätt att de vuxna agerar med respekt för varandra och varand-

ras synpunkter leder till att ungdomarna får förebilder i demokratiska processer och på sikt exem-

pelvis vill efterfråga information samt våga ifrågasätta beslut och handlingar. Flera av skolans per-

sonal delade denna uppfattning och angav detta som orsak till att det demokratifostrande uppdraget 

gentemot eleverna inte alltid fungerade optimalt. 

10.2. Kommunikation och delaktighet förenar individen med kollektivet  

Begreppet demokrati är per definition inte något exakt, dess innebörd förändras ständigt och 

bestäms av medborgarna. Demokrati omfattas dock av tre ständigt aktuella grundproblem: statens 

uppgifter, individens skyldigheter och rättigheter samt beslutssvägar (Larsson, 2003). Sociala för-

ändringar är oundvikliga, men kräver också att pedagogiska förändringar genomförs inom skolan 

(Brante, 2008). Resultaten som framkomit i denna undersökning kring uppfattningen av begreppet 

demokrati samt vad som händer med demokratin i det föränderliga samhället stämmer överens med 

bilden Larsson (2003) och Brante (2008) ger. Personalen talar om att demokratin förändras genom 

att beslutsvägarna i samhället förändras, även på den egna skolan. Det tillkommer fler och fler 

vägar till att påverka. Vilka som har möjlighet beror snarare på intresse än på tillgänglighet. 

Englund (2003) påpekar redan för tio år sedan att de utökade möjligheterna för livsval av alla de 

slag är något som präglat hela samhällstrukturen. Möjligheterna verkar dessutom bara bli fler och 

fler när ny teknik och nya medier utvecklas. Resultat från undersökningen Ung i demokratin (2003) 

såväl som resultaten från denna studie visar att eleverna är väl medvetna om att det finns goda 

förutsättningar för delaktighet och möjlighet till att påverka, främst i kurserna. Förutsättningar för 

delaktighet kräver dock både ansvarstagande och sociala förmågor (Bergström och Holm, 2005), 

som i sin studie visat att elevers delaktighet kommit att reduceras till en förmån eller belöning om 

eleven tar sitt ansvar. Just ansvar och social kompetens är precis de förmågor elever och personal i 

denna studie betonar som viktiga i ett framtida demokratiskt samhälle. Deltagande, en grundläg-

gande förutsättning för demokratin underlättas onekligen när medborgarna känner ansvar och har 

social kompetens. Lägg dessutom till den alltmer påtagliga globaliseringen, så kommer förmåga till 

att kommunicera att utgöra ett viktigt verktyg. Skolverket (2001) påtalar att modern 

demokratiforskning sätter just kommunikationen i centrum, det deliberativa samtalet blir en nyckel 

till hur skolan både kan vara och verka för demorkatifostran (Englund, 2003). Denna demokratisyn 

har alltså 10 år senare fått ordentligt fäste då både personal och elever är samsynta kring detta. Men 

vi får inte heller glömma att de ökade kommunikationsmöjligheterna som ny teknik och nya medier 
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öppnar upp för och underlättar deltagande, särskilt kanske för de elever som har svårigheter med 

sociala förmågor i verkliga livet.  

Trots att samhället verkar bli alltmer individcentrerat enligt såväl forskning som vad resultaten i 

denna undersökning visar, anser eleverna ändå att det är de mer mjuka värdena till exempel 

öppenhet, tro på sig själv och respekt för andra som är viktiga att behärska för att lyckas i framtiden. 

Personalen betonar samtidigt vikten av att se alla elevers individuella behov trots både knapp tid 

och knappa resurser. Spontant kan det verka som att värderingarna i ett allt mer inidvidcentrerat 

samhälle kan komma att bli odemokratiska, särskilt om det är individen framför kollektivet som 

skall lyckas. Det som tidigare värderats högt; ett starkt kollektiv, har byggts upp av de enskilda 

medborgarnas förmåga att respektera och kommunicera med varandra. Idag ställs det istället stora 

krav på individen att växa sig stark, att välja rätt och att argumentera för sin sak. Men att lyckas 

som individ ställer i sin tur stora krav på social kompetens som man ju endast kan utveckla just 

tillsammans med andra. Individen kan aldrig växa sig stark och lyckas i ett demokratiskt samhälle 

utan att respektera andra människor och vara öppen inför deras åsikter. Samma sak, fast ur två olika 

perspektiv.  

 

Kommunikation och delaktighet verkar vara nyckelord på skolan som undersökts. Kanske kan de 

två begreppen sammanfattas i sociokulturella teorier om hur språket och det sociala sammanhanget 

är betydelsefullt för elevernas lärandeprocess och i vidare mening för hela den demokratiska 

samhällsstrukturen. Sociokulturella teorier har dessutom fått stort utrymme i den pedagogik dagens 

gymnasielever formats i. Varje enskild elev skall klara av konststycket att utvecklas till en 

ansvarstagande samhällsmedborgare med grundläggande demokratiska värderingar . Om alla elever 

ges möjlighet att säga sin åsikt och vara delaktiga, om varje elev tror på sig själv och sin egen 

individuella förmåga borde kollektivet gynnas mer, än om alla elever skall stöpas i samma form, 

utan hänsyn till inidivden som en unik varelse. Denna syn på kollektivet; att det utgörs av individer 

med likadana förutsättningar och behov verkar vara en förlegad syn, både bland eleverna och bland 

personalen. Det individcentrerade samhället kanske skulle kunna bidra att kollektivet (bestående av 

starka individer med unika förmågor som kompletterar varandra) faktiskt gynnas.  

10.2.1 Viktigt att få med alla 

Vad händer med de elever som inte visar framfötterna? Vem tar tillvara på deras intressen och 

träning till demokratisk kompetens? Svårigheterna med att ge alla elever samma möjlighet att vara 

delaktiga visar  Bergström och Holms forskning på då de ur ett elevperspektiv studerat delaktighet i 

skolan (2005). Upplevelsen av delaktighet blir medvetandegjord först när den saknas. Delaktighet 

skapas i varje nytt sammanhang och är inte lika för alla. Även Brumark (2010) påtalar 

komplexiteten med  att eleverna faktiskt har lagstadgad rätt att göra sig hörda, vilket samtidigt krä-

ver en komplex miljö där de får goda förutsättningar att vilja, våga och faktiskt kunna påverka i 

realiteten. Resultaten i denna undersökning visar att det finns intentioner för att eleverna skall delta 
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i beslutsprocesser. Ändå kan tydliga kopplingar till begränsingar som Bergström och Holm (2005) 

såväl som Brumark (2010) räknar upp göras.  Är de nya beslutsvägarna förankrade? Har personalen 

en gemensam och kvalitetssäkrad utbildning? Ges alla elever möjlighet att säga sitt utifrån var och 

ens förmåga? Är den nya tekniken och mängden av medievägar tillgängliga för alla? Bergström och 

Holm (2005) påtalar vikten av att relationen mellan läraren och eleven växer sig stark, för att kunna 

och vilja ta ansvar krävs tillit. Trots att de flesta elever i denna undersökning ändå anser sig sedda 

och har möjlighet att delta och påverka så är det långt ifrån alla som delar denna upplevelse, trots 

personalens intentioner. Den ökade mängden valfrihet i samhället har snarast verkat segregerande, 

än enande och individanpassad (Englund, 2003). Har skolan missuppfattat sitt uppdrag genom detta 

genomförande, att ge elverna allt större valfrihet och möjlighet att påverka? Åtminstone två av 

lärarna i denna studie är bekymrade över de effekter som uppkommer då delaktighet likställs med 

valfrihet. När lärarens ledande roll reduceras, istället för att stärkas och tydliggöras som tillförlitlig 

kunskapskälla kan både elevernas kunskaper och självförtroende komma i kläm. Vuxnas betydelse 

för ungdomarnas möjligheter att bli delaktiga är stor (Bergström och Holm, 2005). Det verkar som 

att det stora utbudet av beslutsvägar i skolan egentligen är en spegling av samhället, istället för att 

vara en förbredelse inför framtiden. Om skolan skall verka förberedande krävs det förutsättningar, 

som i sin tur kräver resurser. Det kan då tyckas anmärkningsvärt att det ekonomiska kapitalet enligt 

SOU (1999) är större än någonsin samtidigt som resurserna till utbildning stadigt minskat, åt-

minstone ur lärarnas egen upplevelse kring den ökade arbetsbelastningen (Lärarnas Riksförbund, 

2011). Skolans uppdrag och den gemensamma resurfördelningen är således en angelägenhet för 

hela samhället. 

 

10.3. Värdegrundens komplexitet 

Skolans arbete med värdegrundsuppdraget (Lpf 94) att se och ge alla elever möjlighet att delta och 

påverka sin studiesituation bekräftas av både skolpersonal och elever. Samtidigt saknas ett 

gemensamt och tydligt uttalat arbete kring andra demokratifrågor. Kanske ligger förklaringen i 

rektorns syn på att det inte finns något direkt behov av kunskaps- och kompetensutveckling  kring 

detta, utan att arbetet sker främst genom ett förhållningssätt gentemot eleverna och möjlighet till 

deras deltagande. Däri ligger kanske komplexiteten kring demokrati och värdegrund, att antingen 

låta de som berörs skapa sin verklighet på sina villkor, på basis att alla är lika värda, eller att 

uppifrån styra hur arbetet skall bedrivas och vad som skall sägas. Något som även Liljestrand 

(1999) påpekar och som utgör en spänning mellan två målsättningar, att fostra till 

kulturhegemoniska värden och att verka för pluralism och diskussion. Att därför hitta en balans 

mellan lärarens styrning och elevers valfrihet verkar vara väsentligt, både utifrån personalens tankar 

men också utifrån många eleverns bristande uppfattning av skolans roll. Ung i demokrati (2003) ger 

stöd för att skolan och dess kultur har betydelse för elevernas värderingar och attityder till demo-

krati. Det tål därför att upprepas vad som åligger skolan och skolans personal att genomföra.  
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Räcker det att skolan ger eleverna möjlighet att påverka, utan att vare sig påtala skolans uppdrag 

som samhällsfostrare eller utvärdera elevernas färdigheter i demokratisk kompetens? Det kan tyckas 

anmärkningsvärt att skolans personal under intervjuerna aldrig nämde läroplanerna som ett verktyg 

för arbetet med demokrati och värdegrund. Det uttalades ändå tydligt att arbetet skulle bli lättare om 

eleverna blev mer medvetna om skolans roll i samhället utöver förmedlandet av ämneskunskaper. 

Att behovet av kunskaper kring värdegrunden är så centralt i styrdokumenten men ändå aldrig 

utvärderas eller bedöms kan verka märkligt, och medför nog många gånger tyvärr att konkret 

värdegrundsrbete prioriteras bort framför ämneskunskaper som eleverna faktiskt får betyg i. Att 

elevernas demokratiska kompetens hamnar i skymundan när deras kunskapsutveckling bedöms 

beskrivs av Gerrevall (2003), och att det istället är ämneskunskaperna som hamnar i fokus. Att 

bedöma och betygsätta elever i demokratisk kompetens skulle visserligen sätta ordentligt med tryck 

på skolan att medvetandegöra eleverna och få en samsyn bland kollegiet men skulle samtidigt sätta 

alla de grundläggande värderingarna som demokratin vilar på ur spel. För hur kan man rangordna 

vilka åsikter, tankar och handlingar som är mer demokratiska än andra? Gerrevall (2003) frågar sig 

ifall bedömningssystemet skall bidra till att konservera hierarkiska strukturer eller stimulera till en 

deltagardemokratisk anda? De gånger elevers demokratiska kompetens faktiskt har bedömts har det 

snarare handlat om kunskaper kring samhällets demokratiska processer än i vilken mån eleverna 

förmår handla demokratiskt. Men det finns även en aspekt där elevernas deltagarengagemang 

faktiskt beror på de förkunskaper eleven har i ämnet (Gerevall, 2003). Att integrera 

demorkatifostran i arbetssätt och examinationer verkar således få synergieffekter. I begreppet 

demokrati ligger värden som att alla åsikter är lika viktiga och att alla individer är lika mycket värda 

oavsett bakgrund och förutsättningar. Att betygsätta demokratisk kompetens som ett eget ämne 

skulle i slutändan därför kunna liknas med att jämföra människors personligheter med varandra, 

något som skulle sätta hela idén med demokrati ur spel. 

10.3.1 Skolans förhållningssätt kring demokrati och makt 

När synen på demokrati förändras, idag mot en allt mer individualiserad syn där delaktighet och 

valfrihet framkommer tydligt som demokratiska parametrar i såväl litteratur och forskning som i 

dessa resultat är det av särskild stor vikt att demokratins grundläggande värderingar och skolans roll 

för att upprätthålla ett demorkatiskt samhälle stärks och tydliggörs. Om begreppet demokrati enbart 

relateras till folkstyre finns det risk att de grundläggande värderingarna som till exempel allas lika 

värde och lagstadgad åsiktsfrihet förloras i en maktförskjutning, där majoritetens värderingar blir de 

demokratiska (de folkvalda). Inför denna paradox, att det demokratiska samhället blir 

odemokratiskt per definition behöver skolans roll tydliggöras. Hur skall skolan och dess personal 

förhålla sig i ett samhälle där odemokratiska värderingar tenderar att blir allt mer accepterade? Bör 

skolan arbeta med att befästa grundläggande demokratiska värderingar som alla människors lika 

värde, självständigt tänkande och åsiktsfrihet hos eleverna, eller skall skolan fokusera mer på att 
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uppfylla värderingarna i den rådande tidsandan? Olson (2004) beskriver hur skolan fostrat elever 

utifrån de värderingar som ansetts nödvändiga för samhället under två av 1900-talets demokratiska 

kriser; mellankrigsåren (nazityskland väckte fruktan kring demokratins fortbestånd) och tiden kring 

millenieskiftet (minskat valdeltagande och bristande insyn i överstatliga beslutsorgan). Det går att 

göra liknelser till dagens allt mer individualiserade samhälle där skolan tränar eleverna i att ta ett 

allt större eget ansvar och samtidigt tänka kritiskt för att klara av uppgiften att vara delaktig och 

göra rätt val. Det ligger i tiden att i så stor utsträckning som möjligt utveckla sig själv. Någonstans 

under elevens resa på väg mot självförverkligande verkar det som att åtminstone delar av skolans 

personal i denna undersökning uttrycker en risk med att lärarens roll i att förmedla grundläggande 

traditionella kunskaper åtsidosätts framför att stötta eleven i sina livsval. Hela samhället har under 

flera år genomsyrats av denna syn, inte minst genom skolan där valfrihet i allra högsta grad blivit en 

konkretisering av elevdemokrati. Det verkar nästan som att värdegrunden (kan vara elevdemokrati) 

och kursmålen (kan vara traditionella kunskaper) ställs mot varandra på den skolan som undersökts 

i denna rapport, istället för att integreras. Värdegrunden borde ses ur ett större perspektiv, än att 

reduceras till att låta eleverna göra sina egna val när det gäller exempelvis sina studier. I England 

har lärare getts möjlighet att speciellt utbildas i demokrati och medborgarskap (Peterson, 2009). 

Dessa lärare har kommit få stor betydelse för elevernas demokratifostran, då medborgarskap blir 

något större än delaktighet och valfrihet. Trots att lärarna är speciellt utbildade i demokrati skiljer 

sig ändå deras uppfattning åt när det gäller vad det innebär att vara en aktiv medborgare. Begreppet 

demokrati innebär så mycket mer än att enbart relateras till folkstyre, det handlar om en human 

människosyn och om vilket samhälle vi kommer att ha i framtiden. Nordgren (2006) visar i sin 

studie hur deltagardemokrati kan stärka elevers lärande, när eleverna öppet får dela med sig och ta 

ansvar för innehållet i skolan och/eller kurserna. Att redan i förskolan låta eleverna öppet reflekera 

över  skolans innehåll och sitt eget agerande ger eleverna större självinsikt och uppmuntrar till 

ansvarstagande. I högre årskurser blir eleverna på detta sättet mer medvetna om innehållet i 

kursplanerna och visar en större vilja och engagemang för att delta i tolkning och konkretisering av 

styrdokument. För att uppnå detta engagemang hos eleverna krävs stort arbete av lärare och skolans 

övriga personal. Det är viktigt att lärarna inte ser på arbetet med att förbereda eleverna för att leva i 

en deltagardemorkati som något som ligger utanför arbete med ämneskunskaperna. Att lärarna vid 

skolan som undersökts i denna rapport får adekvat fortbildning kring värdegrundens 

implementering och tid för att sätta sig in i debatten kring demokrati verkar vara både angeläget och 

nödvändigt för att ge eleverna på skolan en så bred demokratifostran som möjligt. 

10.4. Slutsatser  

 Dagens samhälle förändras, i och med det även uppfattningen om vad demokrati innebär, 

huruvida det går mot den funktionalistiska eller den normativa demokratiuppfattningen är inte helt 



   

34 

 

lätt att urskilja. Det verkar snarare som att en ny människo- och demokratisyn håller på att växa 

fram. En syn på en stark individ som bidrar till ett starkt kollektivt, där förmågor som social 

kompetens och kommunikationsfärdigheter är avgörande för att lyckas i framtiden. 

 Att fostra i demokrati är en svår balansgång mellan att styra arbetets innehåll uppifrån och att 

låta individerna själva skapa den demokratiska kunskapen utifrån egna förutsättningar och behov. 

Skolans personal utför det demokratiska fostransuppdraget på lite olika sätt, vilket kan tolkas som 

att skolans uppfattning av begreppet demokrati är levande och i enlighet med begreppets definition. 

Elever och personal har en ganska gemensam syn av vad demokrati innebär och vilka kompetenser 

som krävs i det framtida demokratiska samhället. Något som indikerar att skolan ändå lyckas ge-

nomföra sitt uppdrag trots att det varken uttalas eller utvärderas. 

 Skolans personal behöver tydliggöra det demokratiska uppdraget gentemot omgivningen i 

allmänhet, men mot elever och föräldrar i synnerhet, för att underlätta arbetet med gott resultat. 

Styrdokumenten utgör viktiga verktyg för detta. Personalens känsla av att det saknas en gemensam, 

förankrad syn på hur skolan arbetar med värdegrunsfrågor kan förklara att det faktiskt finns elever 

på skolan som inte upplever att skolans personal arbetar i enlighet med styrdokumenten.  

 Så länge det finns tydliga styrdokument och bedrivs forskning kring skolans samhälleliga 

uppdrag bör det finnas tydliga rutiner och gott om avsatt tid till att reflekera och utvärdera hur och 

var arbetet med att träna elever i att utveckla demokratisk kompetens sker. Det verkar vara av stor 

vikt att skolans personal är trygga tillsammans för att förankra demokratins värderingar och 

innebörd hos eleverna. 
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  Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide rektor, lärare samt övrig personal 

1. Vad innebär demokratisk kompetens? 

Del 1 Genomsyras skolans verksamhet av demokrati och värdegrund? 

2. Tillämpas värdegrunden i verksamheten?...................hur? 

 

3. Ges eleverna möjlighet att utveckla sin demokratiska kompetens? …......hur? 

 

4. a) Förändras innebörden av demokratisk kompetens i ett föränderligt och allt mer globaliserat samhälle?............... 

hur? …..............  

 

b) Agerar skolan för att möta eleverna i det föränderliga samhället?...............hur? 

 

5. Följande situationer kan utgöra forum för att arbeta med demokratisk kompetens. Ges eleverna möjlighet att deltaga? 

…..............hur och i vilket utsträckning?........................ 

 Generellt arbete med värdegrundsfrågor (teoretiskt och/eller praktiskt) 

 Elevinflytande i undervisningen 

 Klass- och elevråd 

 Insyn och medinflytande i skolan som organisation 

Del 2 Bidrar verksamheten i skolan till att utveckla elevernas demokratiska kompetens för ett framtida yrkes- 

och samhällsliv? 

6. I vilken omfattning utgör ditt / din skolas arbete en plattform för elevernas utveckling av demokratiska kunskaper i 

jämförelse med andra forum i samhället? På vilket sätt skiljer det sig? 

 

7. Vilka 3 kunskaper arbetar du / skolan främst med för att bidra till elevernas utveckling av  

 

a) att förbereda sig inför det kommande yrkes- och studielivet? och hur tillämpar du detta? 

 

b) att förbereda sig inför det kommande vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansvarig för sitt eget liv? och hur 

tillämpar du detta? 

 

c) att förbereda sig inför ett livslångt lärande och beredskap för den omställning som krävs när arbetsliv och samhällsliv 

förändras? och hur tillämpar du detta? 

 

8. Arbetar skolan med utvärdering av elevernas demokratiska kunskaper som åligger skolans värdegrundsuppdrag? ( i 

jämförelse med examinationer och betyg som utvärderar arbetet med elevernas ämneskunskap-

er).................hur?..........på vilket sätt?........  

 Utvärdering av elevers demokratiska kunskaper 

 Utveckling av arbetet med elevers demokratiska kunskaper 

 

9. Vilken kompetens och utbildning har skolans personal i värdegrundfrågor?  

Rektor/ledning, lärare samt annan personal 

 

10. Ev. behov av kunskap och kompetenshöjande insatser kring värdegrundsfrågor? 

Del 3 Upplever eleverna att skolan medvetandegör dem om det demokratiska värdegrundsuppdraget? 

11. Hur tydliggör skolan sitt uppdrag som värdegrundande institution gentemot elever, föräldrar? 

 

12. I vilken utsträckning sätts det ord på att verksamheten är forum för att utveckla demokratisk kompetens?
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Elevenkät 

1. Beskriv kort vad du anser att begreppet ”demokrati” innebär. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Del 1: Genomsyras skolans verksamhet av demokrati och värdegrund? 

2. I vilken utsträckning upplever du att verksamheten i din skola genomsyras av följande citat ur 

skollagen 

a. Utvecklar din lust till att lära och ta del av nya kunskaper 

Inte alls Mycket lite Delvis men inte övervägande I stor utsträckning Helt och hållet 

b. Gör dig delaktig i beslut kring arbetsformer och examinationer 

Inte alls Mycket lite Delvis men inte övervägande I stor utsträckning Helt och hållet 

c. Utvecklar din lust till att aktivt ta del av samhällsfrågor och påverka din närmiljö 

Inte alls Mycket lite Delvis men inte övervägande I stor utsträckning Helt och hållet 

d. Utvecklar din förmåga att ta eget ansvar 

Inte alls Mycket lite Delvis men inte övervägande I stor utsträckning Helt och hållet 

e. Utvecklar och stärker din självkänsla och ditt självförtroende 

Inte alls Mycket lite Delvis men inte övervägande I stor utsträckning Helt och hållet 

3. I vilken utsträckning upplever du att personalen på skolan (lärare, rektor och annan personal) 

aktivt och tydligt arbetar i enlighet med följande citat som är hämtat ur skollagen: 

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen i 

skolan skall utsättas för mobbing. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser.” 

a. Rektor/ledning 

Inte alls      Mycket lite Delvis men inte övervägande I stor utsträckning Helt och hållet 

Kommentarer:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Lärare  

Inte alls       Mycket lite Delvis men inte övervägande I stor utsträckning Helt och hållet 

Kommentarer:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Annan personal (exempelvis skolsköterska, vaktmästare, administratör, elevassistent, 

måltidspersonal m fl.) 

Inte alls    Mycket lite Delvis men inte övervägande I stor utsträckning Helt och hållet 

Kommentarer:………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Del 2: Bidrar verksamheten i skolan generellt till att utveckla elevernas demokratiska kompe-

tens? 

4. A1) Vilka kunskaper tror du är viktigast inför kommande yrkesliv och framtida högskolestu-

dier? 

1…………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………… 

A2) I vilken utsträckning upplever du att skolan förbereder dig inför framtida yrkesliv och högsko-

lestudier, jämfört med förberedelser du kan få på andra sätt utanför skolans verksamhet. 

Övervägande genom skolan Lika mycket genom skolan som på andra sätt Övervägande på andra sätt än i skolan 

A3) Markera de ”forum” i skolan där du anser att du ges möjlighet till att förbereda dig inför fram-

tida yrkesliv och högskolestudier. 

Genom teoretiskt och praktiskt arbete i de olika ämnena 

Genom delaktighet i beslut kring undervisningsformer och examinationer 

Genom elevråd och klassråd 

Genom inflytande i skolans organisation 

På andra sätt  

Ge gärna exempel…………………………………………………………………………………………………………………………… 

B1) Vilka 3 kunskaper tror du är viktigast inför kommande vuxenliv: som samhällsmedborgare och 

ansvarig för sitt eget liv? 

1……………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………… 

B2) I vilken utsträckning upplever du att skolan förbereder dig inför vuxenlivet: som samhällsmed-

borgare och som ansvarig för sitt eget liv, jämfört med förberedelser du kan få på andra sätt, utan-

för skolans verksamhet. 

Övervägande genom skolan Lika mycket genom skolan som på andra sätt Övervägande på andra sätt än i skolan 
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B3) Markera de ”forum” i skolan där du anser att ges möjlighet att förbereda dig inför vuxenlivet: 

som samhällsmedborgare och ansvarig för sitt eget liv. 

Genom arbete i de olika ämnena 

Genom delaktighet i beslut kring undervisningsformer och examinationer 

Vid elevråd och klassråd 

Genom inflytande i skolans organisation 

På andra sätt  

Ge gärna exempel…………………………………………………………………………………………………………………… 

C1) Vilka 3 kunskaper tror du är mest grundläggande för ett livslångt lärande och som beredskap 

inför att arbetsliv och samhällsliv förändras. 

1……………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………… 

C2) I vilken utsträckning upplever du att skolan förbereder dig för: det livslånga lärandet och ger 

dig beredskap inför att arbetsliv och samhällsliv förändras, jämfört med förberedelser du kan få på 

andra sätt utanför skolans verksamhet. 

Övervägande genom skolan Lika mycket genom skolan som på andra sätt Övervägande på andra sätt än i skolan 

C3) Markera de ”forum” i skolan där du anser att ges möjlighet till att förbereda dig inför det livs-

långa lärandet och beredskap inför att arbetsliv och samhällsliv förändras. 

Genom arbete i de olika ämnena 

Genom delaktighet i beslut kring undervisningsformer och examinationer 

Vid elevråd och klassråd 

Genom inflytande i skolans organisation 

På andra sätt  

Ge gärna exempel…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Del 3 I vilken omfattning medvetandegör skolan eleverna om det demokratiska värde-

grundsuppdraget? 

5 Är du medveten om att din skolas uppgift är följande: 

a) Att fördjupa och utveckla kunskaper som förberedelser för yrkesverksamhet och studier vid högs-

kola och/eller universitet 

ja, jag är helt medveten om detta Nja, jag är delvis medveten om detta Nej, det visste jag inte.  

Kommentarer……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Att fördjupa och utveckla kunskaper som förberedelser för vuxenlivet som samhällsmedborgare 

och ansvar för sitt eget liv. 

ja, jag är helt medveten om detta Nja, jag är delvis medveten om detta Nej, det visste jag inte.  

Kommentarer……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Att ge grundläggande kunskaper för ett livslångt lärande och beredskap för den omställning som 

krävs när arbetsliv och samhällsliv förändras. 

ja, jag är helt medveten om detta Nja, jag är delvis medveten om detta Nej, det visste jag inte. 

Kommentarer……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Om du är medveten att de tre citaten ovan är din nuvarande skolas uppgifter, hur har du i så fall 

fått reda på det? 

Kommentarer……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stort tack för din medverkan! 

 


