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1. Inledning 
Skolans demokratiuppdrag måste tydliggöras så att det blir bättre integrerat som en 

del  av  skolans  kunskapsuppdrag.  Arbetet  får  inte  reduceras  till  enskilda 

punktinsatser, tvärtom måste demokratiperspektivet vara närvarande i alla ämnen. 

Skolor behöver utveckla ett kritiskt förhållningssätt som innebär att normer, värden 

och  traditioner  synliggörs  och  ifrågasätts.  Eleverna  måste  få  verktygen  att  bli 

ansvarskännande  medborgare,  förmögna  till  självständigt  tänkande  och  kritisk 

analys; de måste ges förtroende att tillämpa demokratiska arbetssätt i skolan, så att 

delaktighet  och  ansvarstagande  kan  tränas.  Demokratins  principer,  och  de 

kunskaper som krävs för att efterleva dem, måste erövras av varje ny generation, 

härvidlag har skolan en viktig uppgift. (Riksdagen, 2013)

Skolans demokrati och värdegrundsarbete har som mål att främja demokratin och 

motverka  odemokratiska  åsikter  och  uttrycksätt.  Enligt  läroplanen  ska  skolan 

överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande och förbereda dem 

för  att  verka  och  leva  i  samhället.  Det  vill  säga  att  utbilda  kompetenta  och 

medvetna  samhällsmedborgare  som enligt  demokratins  ideal  kan handskas  med 

den värdegrund som det svenska samhället grundas på.

Skolverket  genomförde  2012  en  kvalitetsgranskning  kring  demokrati  och 

värdegrundsuppdraget. Sjutton grundskolor i tio kommuner ingick från Malmö till 

Haparanda. Kvalitetsgranskningen har genomförts genom fallstudie och skolorna 

har  valt  ut  slumpmässigt,  grundat  på  lågt  valdeltagande  i  riksdagsvalet.  Det 

resulterade i 16 kommunala skolor och en friskola. Besöken hölls över fyra dagar 

där det ingick både lektionsobservationer och gruppintervjuer. Denna granskning 

omfattade  både  skol-  och  klassrumsnivå.  På  skolnivå  berördes  bland  annat 

rektorsansvaret för att det finns en helhetssyn och ett gemensamt förhållningssätt i 

arbetet med demokrati och värdegrund. Det som framkom i granskningen var att 

man genomförde uppdragen i separata delar där elevens kunskapsutveckling stod 

för en del, främjande och förebyggande värdegrundsarbete stod för en del och det 

demokratiska medborgarfostrande uppdraget för en tredje del. I de skolor som var 

med i granskningen visade det sig att eleverna behövde ges en ökad möjlighet till 

delaktighet och att få komma till tals i undervisningen så att praktisk demokrati 
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tränades  i  kombination  med  kunskapsutveckling  i  olika  ämnen.  Detta  är  ett 

intressant resultat och frågan man kan ställa är om det har ändrats på fem år.

Att samhället kontrollerar och påverkar skolan har blivit synligt genom de reformer 

som verksamheten har genomgått. Från folkskolereformen som gjorde skolan möjlig 

för  alla,  även  de  på  landsbygden  (Lärandets  idéhistoria,  2013),  till 

grundskolereformen  som enade  folkskolan  och  läroverken.  Där  Deweys  teori  om 

utbildning och demokrati blev grunden för att uppnå målet att utveckla demokratiska 

medborgare (Lärandets idéhistoria, 2013). På begäran av den dåvarande regeringen 

infördes friskolereformen som under 90-talet medförde det fria skolvalet, vars mål var 

att ge alla elever den skola de hade rätt till (Världens bästa skitskola, 2014).  

Resultat av forskning som har gjorts kring den sistnämnda reformen visar att det fria 

skolvalet  förändrade  förutsättningarna  för  demokratin.  Istället  för  att  ge  ökade 

kunskapsresultat  och  minskad  segregation  inom  skolan  och  samhället  inträffade 

motsatsen (Värdens bästa skitskola,  2014). Uppdelningen mellan socioekonomiska, 

kulturella  och  sociala  bakgrunder  blev  tydligare,  något  som  påverkade  lärarens 

demokratiuppdrag negativt. Det fria skolvalet, individens möjlighet att själv välja en 

”bra” skola, fick enligt Fritzén (2003) även konsekvensen att skolverksamheten blev 

en  marknad  där  både  föräldrar  och  elever  blev  och  är  konsumenter.  Ett  kritiskt 

perspektiv på det fria skolvalet skulle kunna ifrågasättas, om ett fritt val egentligen 

existerar. Exempelvis argumenterar Gustavsson (2014) för att uppfattningen om ett 

fritt val egentligen mer handlar om en bekräftelse av den strukturella ordningen och 

efterfrågan som finns i samhället.

För att  vara en attraktiv  skola som lockar fler  elever  ställs  det större krav på den 

enskilda skolan och fram allt läraren men även för rektorerna då de har det yttersta 

ansvaret för verksamheten.  Att läraren genomför en instrumentell undervisning där 

kunskapsinnehållet  blir  användbart  för eleverna i det technesamhälle  som existerar 

idag  (Gustavsson,  2014).  För  att  förstå  Gustavssons  resonemang  bör  vi  titta  på 

definitionen  av techne som kommer  från  Aristoteles  syn  på kunskap.  Där  techne, 

fronesis  och  episteme  ingick.  Techne  betecknar  den  tekniska,  praktiska  och 
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ändamålsenliga  kunskapFen  som  människor  har  behov  för  produktion  av 

livsförnödenheter.  Fronesis  omfattar  förmågan att  ha förståelse för det  sociala  och 

politiska styret, att kompromissa och tänka större. Att bemöta och hantera situationer 

med  etiskt  förnuft.  Episteme  kan  beskrivas  som  en  kunskapssyn  som  utgår  från 

vetenskap och teorier. (Aristoteles, 1967)

 Eftersom skolan är en offentlig marknad som ska spegla samhället och bidra med 

kunskaper  som krävs,  har  föräldrar  och politiker  makt  att  påverka undervisningen 

(Skolministeriet, 2013). Frågan man kan ställa sig här är hur skolledningen hanterar 

detta.

Samhället förväntar sig goda kunskapsresultat från skolan som även har en viktig roll 

för att  upprätthålla  den sociala ordningen och uppfostra demokratiska medborgare, 

vilket  Långström  menar  är  en  av  huvuduppgifterna  som  samhällskunskapen  har 

(Långström, 2016). Värdegrund och demokrati har fått en större plats i skolan och är 

inte  endast  kopplat  till  samhällskunskapen  då  hela  verksamheten  ska  grundas  på 

demokrati och värdegrund enligt skollagen. Men för att undervisningen och skolan 

ska ge det resultat som samhället förväntar sig krävs det att skolledningen och läraren 

är medveten om vad ämnet innebär.

 Långström har i  Samhällskunskapsdidaktiken  problematiserat vad samhällskunskap 

egentligen  är  och lyfter  fram Biestas  teori  om utbildningens  tre  huvudsyften.  Där 

kvalificering innebär  att  individen  utvecklar  både  kunskaper,  färdigheter  och 

egenskaper som är viktiga för samhället. Men för att fungerar i samhället krävs det 

även att  individen är  medveten  om de  normer  och värden som finns  i  de sociala 

verksamheterna. Detta benämner Biesta som socialisering. För att normer, värden och 

kunskaperna  ska  bli  betydelsefulla  är  det  viktigt  att  individen  har  förmåga  att 

omvandla samhällskunskapens innehåll till något användbart för sig själv, det krävs 

subjektifiering (Långström, 2016).  

Precis  som  skolan  idag  koncentrerar  sig  kring  specifika  begrepp  som  identitet, 

relationer och kunskapssökare (Eklöv, 2011) har även samhällskunskapens innehåll 

centrala  begrepp.  Begrepp  som  associeras  till  både  individen,  kollektivet  och 
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gemenskapen.  Innehållet  kan enligt  Långström delas  in  i  olika nivåer.  Mikronivån 

berör det som ligger närmast eleverna och det samhälle som de lever i, denna nivå kan 

man koppla till skolans verksamhet där grunden ligger i demokrati-och värdegrund. 

Nivån innebär att eleverna får de praktiska kunskaperna om hur skolan och samhället 

fungerar och en fostran för att fungera i det samhälle vi lever i, vilket är en pågående 

process då samhället är i ständig förändring. Ett större perspektiv på samhället, där 

eleverna får kunskaper om de olika strukturerna sker på en makronivå. Insikterna som 

eleverna  får  utgör  de  ramar  som styr  individens  liv  och  samhällets  verksamheter 

(Långström,  2016).  Eftersom  eleverna  lever  i  ett  bredare  samhälle  måste 

samhällskunskapens innehåll (läraren) ta hänsyn till globala och interkulturella frågor. 

Det för att skapa en ömsesidig förståelse i mötet mellan personer från skilda kulturer 

och uppfattning kring hur demokrati fungerar. Då vi idag har en större invandring är 

det  viktigt  att  skapa  förståelse  och  kunskap  kring  hur  olika  kulturer  och 

levnadsvillkor. Om detta inte tas hänsyn till kan det skapa konflikter.

För att ge de bästa utvecklingsmöjligheterna menar Långström att eleverna måste vara 

aktiva deltagare i sitt lärande (Långström, 2016). Vilket överensstämmer med skolans 

uppdrag  att  eleverna  är  delaktiga  i  både  undervisningen  och  sitt  eget  lärande 

(Skolverket,  2016).  Vi  kan  se  att  Skollag och  läroplan  genomsyras  av 

demokratibegreppet och rektorerna har det yttersta ansvaret för verksamheten. Men 

får  lärarna  och  samhällskunskapsämnet  möjlighet  att  utveckla  de  förmågor  som 

Långström menar att ämnet har för avsikt att göra? Att eleverna får de färdigheter och 

kunskaper som krävs för att leva i dagens samhälle. (Långström, 2016).

1.1 Syfte och frågeställning

Då det i skollag och läroplan tydligt framgår att skolan ska vila på en demokratisk 

grund har jag valt att fokusera på rektorer och hur de skapar förutsättningar för sina 

lärare att genomföra demokrati och värdegrundsarbetet i skolan. 

 Syftet för uppsatsen konkretiseras genom följande frågeställningar: 
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Hur tydliggör rektorer demokrati-och värdegrundsuppdraget och vilka förutsättningar 

ges lärarna för genomförandet i studiens utvalda skolor

Hur  ska  demokrati  enligt  rektorerna  praktiskt  uppnås  i  skolan  och  hur  hanteras 

eventuella icke demokratiska åsikter

Vad anser rektorerna om samhällskunskapsämnets roll i skolans demokratiuppdrag?

1.2 Disposition

 Uppsatsens inledande del behandlar syfte, frågeställningar och det kunskapsläge som 

tidigare finns inom området, samhällskunskap, undervisning och förutsättningar för 

demokratiuppdraget.  Skollag  och  läroplan  och  även  två  av  skolinspektionens 

kvalitetsgranskningar  kring  demokrati  och  värdegrundsuppdraget  och  rektorers 

ledarskap tas upp i denna del.

 Andra  delen  berör  teorier  kring  demokrati  och  samhällskunskapen  kopplat  till 

individ, kunskap, utbildning och samhället utifrån Kant, Dewey, Bourdieu och Biestas 

syn på ämnet.  Denna del  tillsammans med skolinspektionens kvalitetsgranskningar 

ligger till grund för resultat och slutdiskussion i uppsatsen.

Tredje och sista  delen berör  metod för  insamling av material,  urvalet  för studien, 

resultat utifrån de tre frågeställningar som jag i min studie undersökt och tolkning. 

Slutdiskussionen förs kring de tre frågeställningar som undersökts men jag har även 

valt att ta med underliggande svar från intervjun som har en roll för resultatets utfall. 

De  frågeställningarna  som  har  skrivits  in  här  berör  rektorernas  uppfattning  om 

rektorsuppdraget har förändrats över tid och om det finns något som rektorerna önskar 

förbättra/förändra när det kommer till värdegrunds och demokratiuppdraget. I denna 

del  kommer  även  mina  tankar  kring  resultat  att  framträda  och  vidare  forskning  i 

ämnet.

10



2. Bakgrund

Skolan har ett dubbelt uppdrag bestående av att förmedla och förankra kunskaper men 

även demokratiska värden. Skolverket genomförde 2012 en kvalitetsgranskning kring 

demokrati  och  värdegrundsuppdraget.  Granskning  omfattade  både  skol-  och 

klassrumsnivå. På skolnivå granskades bland annat rektorsansvaret för att det finns en 

helhetssyn och ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med demokrati och värdegrund. 

Det framkom i granskningen att det fanns delar som fortfarande inte uppnått de mål som 

var satta. 

2.1. Skolverkets kvalitetsgranskning

I  granskningen  ingick  även  skolornas  övergripande  kommunikationsklimat.  På 

klassrumsnivå  fokuserade  man  på  lärarnas  ansvar  för  hur  demokrati-  och 

värdegrundsuppdrag integreras i undervisningen i enskilda ämnen.  Det som framkom i 

granskningen  var  att  uppdragen  genomfördes  i  separat  dela  där  elevens 

kunskapsutveckling  stod  för  en  del,  främjande  och  förebyggande  värdegrundsarbete 

stod för en del och det demokratiska medborgarfostrande uppdraget för en tredje del. 

Granskningen visade också att ett avsiktligt värdegrundsarbete som genomsyrar skolans 

synsätt,  är centralt för att åstadkomma och behålla trygga och bra studiemiljöer med 

förutsättningen att arbeta med en demokratisk undervisning. Det framkom dock att det 

behövdes en medvetenhet kring vad det demokratiska medborgarfostrande uppdraget 

betyder  och  behöver  tydliggöras  hos  alla  nivåer.  De  skolorna  som  var  med  i 

undersökningen  hade  ett  behov  av  att  förtydliga  det  demokratiska-  och 

kunskapsuppdraget  för  att  en  målmedveten  utveckling  av  elevernas  samhälleliga 

kompetenser  i  undervisningens  alla  ämnen  ska  möjliggöras.  Skolans  gemensamma 

uppdrag behöver tydliggöras. Att det demokratiska uppdraget omsätts i undervisningen 

med hjälp av kursplanerna och integrerar medborgarfostran i avseende för att motivera 

elevernas vilja att lära och aktivt delta i skolarbetet och i förlängningen i samhällslivet. 

Det  visade  sig att  samtliga  skolor  som deltog  i  granskningen hade behov av  att  ge 

eleverna en ökad möjlighet till delaktighet och att få komma till tals i undervisningen så 

att praktisk demokrati tränades i kombination med kunskapsutveckling i olika ämnen. 
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För  detta  krävs  ett  öppet  och  tillåtande  klimat,  att  alla  elever  inkluderas  och  ges 

möjlighet att deltaga i undervisningen genom att ge uttryck för åsikter, tankar och träna 

sig  att  motivera  dem  för  andra.  (skolinspektionen  2012:9,  s.8)  Skolinspektionens 

bedömning  hänvisar  till  att  ansvaret  vilar  på  huvudmän,  rektorer  och  lärare,  som 

pedagogisk  ledare  möjliggöra  och  leda  dessa  samtal  som  en  del  av  skolornas 

fortlöpande kvalitetsarbete och i undervisningen. (skolinspektionen 2012:9s.31) 

2.2. Samhällskunskapens vad, hur och varför

När en lärare planerar och genomför en undervisning inom olika ämnen utgår han 

eller  hon från de didaktiska  frågorna  vad,  hur  och  varför.  Men Långström (2016) 

hävdar att även frågor som till vem och i vilket syfte undervisningen strävar mot är 

viktiga  aspekter  att  ha med  vid planering.  Frelin  (2013) betonar  att  de didaktiska 

frågorna  är  komplexa,  mer  svåröverskådliga  än  som  omgivningen  uppfattar  det. 

Innehållskomplexiteten som motsvarar det didaktiska vad, menar Frelin att innehållet 

som läraren väljer att inkludera i undervisningen antingen kan styrka eller försvaga 

vartannat.  Exempelvis  kan  kunskap  och  värden  synliggöras  vid  ett 

undervisningstillfälle  och  kan då antingen  samverka  och generera  utveckling  eller 

kollidera  och  försvaga  utvecklingsmöjligheterna  (Frelin,  2013).   Didaktikens  hur 

tolkar Frelin som medelkomplexiteten.  Där läraren bär ansvar för de beslut som han 

eller hon fattar. I denna studie belyser jag hur rektorerna skapar förutsättningar för 

lärarnas uppdrag kring demokrati, lärande och värdegrund. Problemet som finns kring 

detta är att läraren på förhand inte kan veta handlingens konsekvens. Vilket gör att 

han eller hon måste väga olika handlingsmöjligheter mot varandra och välja det som 

utifrån situationen är bäst  lämpad (Frelin,  2013).  Medelkomplexitet  kan på så sätt 

kopplas till Deweys handlingsteori. Att det är situationen eller problemet som angör 

värdet  på  handlingen  (Stensmo,  2007).  Eftersom  läraren  inte  kan  avgöra 

konsekvenserna av sitt handlande på förhand kan det leda till en utbildning som inte 

bidrar till lärande.  Detta kan kopplas till rektorers pedagogiska ledarskap, då de har 

det yttersta ansvaret för att verksamheten ska skapar god undervisningskvalitet.

Den sista komplexiteten som Frelin betonar motsvarar den didaktiska frågan  varför. 

Författaren beskriver det som att undervisningen och utbildningens syfte inte alltid är 

så självklart  och tydligt  som det vid första anblick verkar vara.  Parallellt  med det 
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diskuteras den globala efterfrågan av effektivt  utbildningssystem.  Att omgivningen 

visar stort intresse för att skolan och utbildningen ska generera höga instrumentella 

kunskapsresultat (Frelin, 2013). 

 

De  instrumentella  kunskaperna  motsvarar  en  av  de  primära  uppgifterna  som 

Långström  hävdar  att  samhällskunskapen  har.  Samtidigt  försvinner  fokus  från 

förmågor som kritiskt tänkande och reflektioner som är centrala delar i ett fungerande 

samhälle  (Långström,  2016).  Detta  är  en  intressant  tolkning  då  hela  Lgr  11 

(Skolverket,2011) genomsyras av just att eleverna ska utveckla dessa förmågor. Frelin 

problematiserar även att efterfrågan på effektiv utbildning gör att syftet  försvinner. 

Vilket  leder  till  att  ingen kan förklara  varför  efterfrågan  på  effektiv  instrumentell 

kunskap är så hög som den är (Frelin, 2013).

2.3. Samhällskunskapsundervisningen

Fritzén  diskuterar  i  Ämneskunnande  och  demokratisk  kompetens  -  En  integrerad  

helhet? de  konsekvenser  som  de  aktuella  reformerna  inom  skolan  har  fått. 

Exempelvis diskuterar Fritzén, med utgångspunkt från John Dewey, Lev Vygotskij 

och Jean Piagets teorier, hur synen på lärandet har gått från individen till  det mer 

rationella.  Där både Dewey och Vygotskij  lägger tonvikten vid samspelet  som en 

viktig  faktor  för  lärande.  Vilket  gör  kommunikationen  till  en  viktig  del  i  den 

pedagogiska verksamheten,  en verksamhet  som ska bidra till  att  individen kan nå 

större delaktighet i samhälleliga processer. Medan Piaget är inriktad på den enskilda 

individens konstruktion av kunskap i samspel med andra (Fritzén, 2003).  

Fritzén problematiserar skolverksamhetens utveckling, där det amerikanska uttrycket 

”No children Unassessed left  behind” blev centralt  och innefattade nyckelbegrepp 

som utvärdering och bedömning. Utvecklingen mot en resultatstyrd skola blev även 

synlig i det svenska skolsystemet.  Fritzén hänvisar även till att utvecklingen mot en 

resultatstyrd  skola  ledde  till  att  staten  fick,  genom  den  nationella  läroplanen, 

uppdraget att specificera vad som skulle läras ut och utvärderas i skolan. Därtill gav 

reformen staten rätten att  publicera resultaten från utvärderingar  och inspektioner. 

Under  2003  delades  svenska  skolverket  in  i  en  större  enhet,  skolverket,  och  en 
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mindre  myndighet  för  skolutveckling.  Här  gavs  skolverket  ansvaret  för 

utbildningsinspektion,  nationell  uppföljning  och  utvärdering  och  myndigheten  för 

skolutveckling gavs ansvaret för att stödja huvudmän och lokala enheters arbete med 

lokal verksamhetsutveckling i förskola, skola och vuxenutbildning (Fritzén, 2003).   

Fritzén  diskuterar  att  följden av  den nya  samhällsutveckling  gör  att  samhället  ser 

skolan som ett företag där elever och föräldrar är konsumenter för kunskapen som 

skolan genererar. Detta innebär att skolan blir instrumentellorienterad (Frisén, 2003). 

Något  som  Hammarlund  och  Lindahl  kan  konstatera  har  skett  inom 

samhällskunskapen,  där  resultatet  av  flera  globala  undersökningar  visar  att 

samhällskunskapsundervisningen genererar instrumentella  kunskaper.  Vilket gör att 

reflektion  och  det  egna  tänkandet  lämnas  åt  sidan  för  att  fokusera  mer  på 

informationssökandet som en process (Hammarlund & Lindahl, 2009).  

Fritzén  argumenterar  även  för  att  de  pedagogiska  processerna  befinner  sig  i 

skärningspunkten  mellan  individ  och  samhälle.  Pedagogisk  praktik  blir  i  det 

perspektivet  enligt  Fritzén  en  social  kontext  där  deltagarna  utvecklar  såväl 

ämneskunnande som demokratisk kompetens. Istället för att rikta uppmärksamheten 

mot hur yttre villkor i samhället kan tänkas påverka inre förutsättningar för lärande, 

menar Fritzén att det råder en interrelation mellan yttre och inre förutsättningar. Det 

blir  då  både  ointressant  och  omöjligt  att  renodla  enskildheter  för  att  finna 

påverkansfaktorer (Fritzén, 2003). Parallellt med diskussionen kring de pedagogiska 

processerna betonas vikten av att skapa kvalificerade samtal, vilket ställer högt krav 

på undervisningen jämfört med vad det får tillbaka. Författaren hävdar att ingen är 

beredd att  på ett  fördjupat  sätt  engagera sig i  ett  samtal  som inte  berör  den egna 

livssituationen. 

 

Att  lära  är  att  kommunicera  vilket  gör  att  det  inte  går  att  begränsas  till  ett  givet 

innehåll som förmedlas inom ramen för ett enskilt skolämne. Fritzén betonar att vid 

val  av  innehåll  kan frågor  av  som berör  elevernas  medvetenhet  av  kunskap i  sin 

vardag  och  skola  vara  betydelsefulla  att  formulera.  Fritzén  anser  med  ett 
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kommunikativt  perspektiv  på  lärande  närmar  vi  oss  den  deliberativa  synen  på 

demokrati (Fritzén, 2003).

2.4  Profession  

Mickwitz  problematiserar  frågan kring betygssättning  och för  vem den egentligen 

existerar.  Författaren  argumenterar  för  att  betyg  och resultatsättning  blir  ett  kvitto 

både  på  lärare  och skolan  (Mickwitz,  2015).  Där  höga  betyg  höjer  den  specifika 

skolan inom statistiska undersökningar. Långström betonar att samhället är kritisk mot 

det fokus som skolan har på resultaten. Han menar att samtidigt som fokus ligger på 

måluppfyllelse och goda kunskapsresultat är det mycket annat viktigt i läroplanen som 

faller undan, exempelvis hur demokrati praktiskt genomförs (Långström, 2016). Bitar 

som eleverna  behöver  för  att  fungera  i  det  sociala  samhället.  Risken  blir  att  det 

praktiskt mätbara även blir den viktiga kunskapen. Inte för att den är viktigt i sig, utan 

för att den är möjlig att mäta (Mikwitz, 2015).  

Mickwitz diskuterar även det professionella fri rummet i relation till standardiserade 

tester, att både fri rummet och resultaten bidrar till en högre kvalitet på utbildningen. 

Problematiken  som  uppstår  med  fri  rummet  är  att  läraren  kan  påverka 

betygssättningen. Där omgivningens syn på skolan som ett företag, har stor inverkan 

och  bidrar  till  att  eleverna  får  högre  betyg.  Dock  ifrågasätts  den  ökade 

betygssättningen  eftersom undersökningar  visar  på  minskade  kunskapsresultat.  En 

stor  del  av  lärarkåren  uppfattar  att  resultaten  blir  styrande  och  påverkar  det 

pedagogiska uppdraget negativt (Mickwitz, 2015). Här finns en parallell till Frelins 

diskussion  kring  lärarens  komplexa  uppdrag,  att  väga  sin  egen  planering  mot 

elevernas  åsikter  och idéer  (Frelin,  2015).  För  att  eleverna  ska våga uttrycka  sina 

åsikter krävs det att  en känsla av tillit  och acceptans infinner sig, samt att läraren 

värderar deras åsikter och synpunkter (Rubinstein Reich, 2011).  

2.5 Förutsättningar för demokratiuppdraget

Om lärarens ledarskap speglar det auktoritär som Stensmo lyfter fram innebär det att 

läraren  inte  ser  till  elevernas  synpunkter  utan  fattar  alla  beslut  själv.  Detta  menar 
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Stensmo signalerar att eleverna inte behöver ta något egenansvar (Stensmo, 2008). Ett 

starkt, kontrollerande ledarskap och en resultatstyrd skola har fått konsekvens att allt 

färre  elever  vågar  misslyckas  (Mickwitz,  2015).  Avsaknaden  av  kunskap  kring 

elevernas tro på sig själva menar Långström även påverkar det sociala livet negativt, 

då eleverna inte vågar delta i samhälleliga verksamheter (Långström, 2016).  Enligt 

Lgr  11  ska  elever  ges  inflytande  över  utbildningen  detta  genom de  demokratiska 

principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig och för att detta ska kunna 

genomföras krävs det att eleverna känner sig trygga och tror på sin egen förmåga att 

lyckas. (Lgr 11,2011)

Förutom att  resultaten  blir  det  styrande i  lärarens  planering  och genomförande  av 

undervisning menar Hammarlund och Lindahl även att osäkerhet inom ämnet blir en 

påverkande faktor. Där läraren förlitar sig på läroböcker och prioriterar den kunskapen 

som  viktigast  (Hammarlund  &  Lindahl,  2009).  Detta  kan  kopplas  till  Stensmos 

passiva ledarstil, där läraren lägger mycket ansvar på både omgivningen och eleverna 

(Stensmo, 2008). Förutom lärarens ledarstil  menar Frelin (2013) att individen själv 

har makten att välja om innehållet i undervisningen ska vara meningsfullt eller inte. 

Det handlar inte om en oförmåga hos individen utan mer om den fria viljan (Frelin, 

2013). Då rektorn har yttersta ansvaret för verksamheten är det av stor vikt att de är 

ute i verksamheten och kommunicerar med lärarna regelbundet.  Att vara en synlig 

pedagogisk ledare.

2.6 Yttre och inre faktorer

Rektorers ledarstil påverkas av flera faktorer, här skiljer Stensmo på yttre och inre. De 

yttre har Stensmo delat in i sex huvudkategorier:  politik och juridik, det vill säga de 

lagar som styr skolan och ledarskapet, så som läroplanen, brottslagen och skollagen. 

Ekonomi,  ekologi och teknologi är de tre faktorer som berör miljön som läraren och 

eleverna befinner sig i samt vilka ekonomiska resurser som varje enskild skola och 

rektorer har rätt till.  Demografi är den sista yttre faktorn och innebär att de grupper 

som finns inom skolans uppsamlingsområde påverkar lärarens ledarskap (Stensmo, 

2008).
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Utöver  de  sex  yttre  faktorerna  understryker  även  Stensmo  att  den  obligatoriska 

skolgången påverkar ledarskapet. Detta då eleverna kan uppfatta det som ett tvång 

och  inte  en  fördel  (Stensmo,  2008).  Även  Långström  betonar  att  områdets 

socioekonomiska  bakgrund,  kultur  och  kön  påverkar  elevernas  attityd  mot  både 

lärare och kunskap (Långström, 2016).  De inre faktorerna som påverkar ledarskapet 

enligt Stensmo är de olika rum som finns inom verksamheten. Stensmo syftar till det 

fysiska  och  sociala  rummet,  där  de  sociala  berör  kunskaper  om  normer  och 

värderingar. En aspekt som påverkar det sociala rummet är skolans ethos, det klimat 

som finns på den specifika skolan. Det som i vardagstal uttrycks som " det sitter i 

väggarna" (Stensmo, 2008). Här har rektorerna ett stort ansvar för sin verksamhet.

2.7 Fysiska rummet och sociala utrymmet

Ett ansvarsområde som rektorerna har är det fysiska rummet som Stensmo syftar till 

är det område där lärare och elever samsas om både det sociala och fysiska utrymmet. 

Förutom läroplanen blir även den dolda läroplanen aktuell, specifika kunskaper och de 

sociala kunskaperna. De sociala insikterna får eleverna genom att delta och observera 

sin omgivning (Stensmo, 2008). De lär sig snabbt att det finns olika maktrelationer 

(Långström, 2016) och att de är indelade i hierarkiska nivåer, vilket innebär att det i 

ett  klassrum  finns  vinnare  och  förlorare  (Stensmo,  2008).  Som  resultat  av  en 

observationsstudie  diskuterar  Collnerud  att  relationerna  i  ett  klassrum  aldrig  är 

konstanta,  då eleverna och läraren  inte  kan ses som bestämda enheter.  Utan varje 

individ förändras med erfarenheter  och omgivningen (Collnerud,  2004).   Ansvaret 

som rektorerna har här är att se till att minska den hierarki som eventuellt finns men 

även att se att verksamheten tar tillvara på det sociala rummet det vill säga normer och 

värderingar, genom att skapa en samsyn hos alla som är verksamma i verksamheten. 

För ett aktivt lärande är det en fördel om läraren minskar de hierarkiska nivåerna i 

klassrummet  och skapar  en positiv  atmosfär  där  alla  elever  känner  sig  lika  värda. 

Detta  menar  Långström  är  en  viktig  förutsättning  för  elevers  utveckling.  En 

grundläggande faktor för att uppnå ett gott och positivt klimat är att läraren känner sig 

bekväm  i  sitt  ämne,  om  hon  eller  han  gör  det  ökar  även  elevernas  intresse  för 

innehållet  i  undervisningen  (Långström,  2016).   Förutom  att  ett  engagemang  för 

ämnet  leder  till  aktivt  lärande  menar  Stensmo att  även ett  delat  ledarskap mellan 

läraren och eleverna gör det. Det är läraren som har ansvar för att upprätthålla den 
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sociala och positiva disciplinen, ordning och reda. Men där eleverna har egenansvar 

för självdisciplinen, att individen själv har förmåga att reglera sitt beteende efter det 

sociala klimat som råder. Detta ser Stensmo som en stor tillgång för demokratin och 

respekten för varandra (Stensmo, 2008).

  Almgren menar  att  den demokratiska  kompetensen inte  minst  den kunskap som 

krävs för att delta effektivt i det demokratiska styrelseskicket hos medborgarna inte av 

naturen  givna.  De  kvaliteter  som  den  deltagardemokratiska  processen  förmodas 

utveckla är flera:  ökat  självförtroende,  förmågan att  delta,  större färdighet  i  själva 

deltagandet (större erfarenhet av offentliga möten, protokollförande, ordförandeskap 

mm)  ett  mer  allmänorienterat  och  mindre  egenintresserat  perspektiv.  Utökat 

deltagande på andra områden och sist men viktigaste enligt författaren också större 

kunskaper om demokratiska procedurer och spelregler. Staten inspirerades starkt av 

deltagardemokratiska tanketraditioner i formuleringen av nuvarande läroplanen. Det 

är  tydligt  att  tanken  är  att  om  eleverna  får  träna  sig  genom  deltagande  i  en 

demokratisk verksamhet kommer de också att utveckla sin förmåga till demokratiskt 

deltagande. Hon hänvisar till ”Genom att praktisera demokratiska beslutsfattande och 

ansvarstagande  är  det  tänkt  att  eleverna  skall  erhålla  en  praktisk  erfarenhet  av 

demokrati.  Skolan  ska  således  inte  bara  ge  kunskaper  om  demokrati  utan  även 

kunskaper i demokrati” (Almgren 2006)

Enligt skolverkets granskning 2012 konstaterades att rektorerna ansvarar för att det 

finns  en  helhetssyn  och  ett  gemensamt förhållningssätt  i  demokrati-  och 

värdegrundsuppdraget.  Ett  led  i  detta  är  att  rektorn  ansvarar  för  lärarnas 

kompetensutveckling och tar ansvar för att initiera samtal om uppdraget och skapar 

struktur  för  kommunikation  och  tydliggör  roller  och  ansvar.  För  att  detta  ska 

säkerställa undervisningen att det utmärker undervisningen i alla ämnen krävs det att 

rektorerna håller sig 'ajour med vad som händer i klassrummet. (s.31) 09 slutrapport 

skolornas arbete med demokrati och värdegrund 2012
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2.8 Skollag och läroplan

Läroplanen har genomgått ett antal förändringar genom åren. Detta då samhälle och 

skolverksamheten har förändrats.

I lgr 69 hänvisas till att skolans uppgift är att hjälpa och stimulera varje elev att ta 

tillvara och utveckla de inneboende förutsättningarna både som individ men även som 

medborgare i ett demokratiskt samhälle. (Lgr 69,1969) Den individuella utvecklingen 

avser  att  den  ska  vara  av väsentlig  betydelse  då  man  i  ett  demokratiskt  samhälle 

önskar att lägga större vikt på den enskilde och där intellektets skolning får stor vikt.  

(Lgr 69, 1969) Här hänvisas även till att främja viljelivets utveckling genom att skapa 

självtillit  hos  eleverna  och  att  skolan  ska  ge  denne  en  god  uppfattning  om  de 

värderingar och principer som bär rättsordningen i det demokratiska samhälle vi lever 

i. Under barnets sociala utveckling kan vi se att man hänvisar till att samlivet i det 

demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor men det 

får inte utgöra självändamål utan vara grundval för samarbete och samverkan (Lgr 69) 

Det  hänvisas  till  begrepp  så  som  rättvisa,  ärlighet,  hänsyn  och  tolerans  och  om 

konsekvenserna av brott mot lagar och föreskrifter.

 För mål under samhällskunskap står det att 

Undervisningen skall för eleverna söka levandegöra de grundläggande 

idéerna i vår demokratiska livssyn och stimulera dem till egna insatser i 

samhällslivet  och  till  engagemang  för  gemensamma  problem  (Lgr 

69,1969, s182)

Lgr 80 hänvisar till skollagens paragraf 1 under skolans mål

Den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och 

ungdom har till  syfte  att meddela eleverna kunskaper och öva deras 

färdigheter samt i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling 

till  harmoniska  människor  och  till  dugliga  och  ansvarskännande 

samhällsmedlemmar. (Skollagen 1 §)

Grundskolan är en del av samhället där läroplanen speglar demokratins samhällssyn 

och människosyn.  I Lgr 80 hänvisas även till att människan kan och måste ta ansvar 

och söka kunskap för att i samverkan med andra förstå och förbättra sina egna och 

sina  medmänniskors  livsvillkor.  Skolans  innehåll  och  arbetssätt  måste  vara  så 
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utformat att det främjar denna samhälls- och människosyn. Skolan har skyldighet att 

ge  eleverna  ökat  ansvar  och  medinflytande  i  takt  med  deras  stigande  ålder  och 

mognad.  En  av  huvuduppgift  för  skolan  är  att  eleverna  får  goda  kunskaper  och 

färdigheter och genom skolarbetet och i samarbete med hemmen stimulera elevernas 

verksamhetslust och fostra dem till ansvar, till goda arbets- och fritidsvanor och till ett 

demokratiskt handlingssätt.

Det står även att skolan aktivt och medvetet skall påverka utveckling och stimulera 

barn och ungdomar att vilja omfatta demokratis grundläggande värderingar och låta 

dem komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling.

Skolan skall  utveckla sådana egenskaper  hos eleverna  som kan bära 

upp och förstärka demokratins principer om tolerans,  samverkan och 

likaberättigande mellan människorna. (Lgr 80, 1980,s18)

Om vi ser till rektorernas uppdrag kan vi urskilja att beslutsrätten och ansvar har två 

utgångspunkter.  Dels  delegerar  skolstyrelsen  i  många  fall  beslutsrätt  till  rektor. 

Rektorn  beslutar  även  självständigt  kring  schema,  schemabrytande  aktiviteter, 

skoldagens  utformning,  arbetsfördelningen  mellan  lärare,  personalinsatser  i  olika 

arbetsenheter och klasser samt inköp av läromedel inom given ram. Det framgår även 

att rektorer har ansvar för att kalla till och leda obligatoriska konferenser. Detta efter 

samråd med dem frågan berör och på det sätt skolförordningen anger. (Lgr 80,1980, 

s.60)

I läroplanen från 1994 introduceras värdegrund som ett begrepp och även här hänvisas 

till skollagen där man refererar till ” det offentliga skolväsendet vilar på demokratisk 

grund I skollagen” (1985:1100) Det vill säga att verksamheten i skolan ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. (SKOLSF 1994:1)

Man  trycker  på  att  verksamheten  ska  bedrivas  i  demokratiska  arbetsformer  och 

förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Det står även att genom 

detta arbetssätt ska förmågan till att ta ett personligt ansvar utvecklas. I denna läroplan 

ha man tydliggjort olika ansvarsområden och här framgår tydligt vilket ansvar som 

ligger  inom ramen för  retorterna.  Bland annat  står  det  att  ansvaret  för att  skolans 

arbetsformer  utvecklas  så att  aktivt  elevinflytande gynnas.  Man tydliggör  även att 
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skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde och tar 

avstånd från förtryck och kränkande behandlingar.  Likvärdig utbildning, rättigheter 

och skyldigheter har även tydliggjorts i denna läroplan.

När vi då kommer till Lgr 11, (2011) som är den senaste läroplanen ges det en ännu 

tydligare bild av vad som förväntas av skolan

Skolväsendet  vilar  på  demokratins  grund.  Skollagen  (2010:800)  slår 

fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta 

och  utveckla  kunskaper  och  värden.  Den  ska  främja  alla  elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för  de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande  demokratiska  värderingar  som det  svenska  samhället 

vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning 

för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

(Lgr 11, 2011, s.7)

Här har det tydliggjorts delar av det demokratiska innehållet och det hänvisas till de

demokratiska värderingar och principer, som i sammanhang är bekanta för eleverna. 

Även  hur  gemensamma  beslut  kan  fattas  och  konflikter  kan  hanteras  på  ett 

konstruktivt sätt. Barns rättigheter kopplat till barnkonventionen har här en egen punkt 

då denna har en stor del i det demokratiska arbetet.

Det har även lagts till under samhällskunskapens syfte att undervisningen ska syfta till 

att eleverna kunskap om hur individ och samhälle påverkar varandra. Att eleverna ska 

ges  en  möjlighet  att  utveckla  en  helhetssyn  kring  samhällsfrågor  och 

samhällsstrukturen. Här trycker man på att förståelse för egna och andra människors 

levnadsvillkor, jämställdhet och lika värden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 

de  mänskliga  rättigheterna  och  med  demokratiska  processer  och 

arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper 

om,  och  förmågan  att  reflektera  över,  värden  och  principer  som 

utmärker  ett  demokratiskt  samhälle.  Vidare  ska  undervisningen  ge 

eleverna möjlighet  att utveckla sin förståelse för vad det  innebär att 

vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt 

samhälle. (Lgr 11, 2011, s .218)
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Rektorns ansvar i den nya läroplanen är i stort sett det samman som i LPO 94, dock 

har texten formulerats om men innehållets betydelse är den samma.

Rektorns  ansvar  utifrån  skollagen  är  enormt  då  denne  har  det  yttersta  ansvaret  i 

verksamheten  vissa  delar  kan  de  delegera  dock  är  det  deras  beslut  som  är  det 

grundläggande. Det de har ett ansvar att anmäla om personal på skolan flaggar för oro, 

kränkande behandlingar mm.

Det övergripande i skollagen uttrycks:

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska  värderingar  och  de  mänskliga  rättigheterna  som 

människolivets  okränkbarhet,  individens  frihet  och  integritet,  alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar  inom utbildningen ska främja  de mänskliga 

rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

(SFS 2010:800, s.2)
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3. Teorier

3.1 Individen och kunskap

Det finns flera teorier som på olika sätt  definierar kunskap, Wahlström betonar, 

Michael Youngs teori läroplansteori om kunskap. Begreppet  social realism är en 

central del i teorin och refererar till att den sociala kunskapen utgörs av eller med 

människor.  Medan  realism är  den  kontextberoende  kunskapen,  det  som  kan 

generaliseras. Parallellt diskuteras även Youngs syn på kunskap som ger makt, det 

vill säga vad kunskap kan göra. För att besitta stark kunskapsmakt krävs det att 

individen har hög intellektuell kunskap. I samband med detta skiljer Young i sin 

teori på specialiserad kunskap och erfarenhetskunskap, den vetenskapliga och den 

vardagliga. Wahlström betonar att Young anser att den intellektuella kunskapen är 

högre  värderad  än  den  kontextberoende,  erfarenheten.   Till  skillnad  från 

pragmatismens teori,  där det är situationen som i efterhand värderar kunskapens 

värde  vilket  ger  handlingen  en  central  punkt.  Samtidigt  gör  detta  kunskapen 

kontextberoende, vilket kan liknas med erfarenhetskunskapen som Young betonar 

(Wahlström, 2012).  

Parallellt  med  pragmatismen  diskuterar  Wahlström  Johns,  Dewey6 teori  om  det 

reflekterande tänkandet. Där individen måste vara medveten och vetande i situationen 

för att kunna fatta beslut om vilken handling som ska användas. Reflektionen görs av 

konsekvenserna  som  de  valbara  handlingarna  kan  få  (Wahlström,  2012).  Dewey 

menar att det inte går att skilja på handling och reflekterande, utan att de sker aktivt i 

en gemensam och medveten process (Stensmo, 2007). Wahlström tolkar Deweys teori 

som att erfarenheten är grunden för meningen. Motsats till Deweys teori om att det är 

mening som grundar uppfattningen för sanning lyfter  Wahlström den amerikanska 

handlingsfilosofen  Davidson,  Donald.   Davidsons  teori  hävdar  att  det  krävs  en 

sanning för att skapa mening och för att nå sanning krävs det kunskap. 

  

För att identifiera och konkretisera kunskap delar Davidson i sin teori upp det i tre 

olika  världar.  Subjekt,  intersubjekt  och  objekt  (Wahlström,  2012).   Den  första 

kunskapsvärlden tolkar Wahlström berör individens kunskap om ens egna tänkande 
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och  medvetenhet.  Exempelvis  bör  individen  vara  medveten  om kommunikationen 

betydelse för förståelse. Den intersubjektiva kunskapsvärlden innebär att individen har 

kunskap om vad andra tänker. Kunskaper som individen får genom att observera både 

talare och tolkare. För att få kunskap om den objektiva världen krävs det att individen 

uppnått  de två  andra  världarna,  subjekt  och intersubjekt.  Enligt  Wahlström menar 

Davidson att kommunikationen utgör en betydelsefull roll och är beroende av både en 

objektiv värld som kan styra vilka frågor som är centrala och individer som har en 

kommunikativ förmåga. Ur ett pragmatiskt perspektiv kan den objektiva kunskapen 

tolkas som den vetenskapliga (Wahlström, 2012).

3.2 Individen och utbildning, Immanuel Kant

I boken Pedagogisk filosofi tolkar Stensmo upplysningsfilosofin Immanuel Kant vars 

teori utgår från att det är förnuft och argument som kan förändra livet och världen. 

Kant delar upp förnuftet och menar att det praktiska kan beskrivas med människans 

moraliska  handlande  där  det  mellan  varje  handling  uppstår  en  konflikt  som berör 

individens vilja.  

Viljan  liknar  Kant  med  förnuftet  där  individens  handling  sker  efter  lagar,  även 

moralen  menar  Kant  grundar sig  i  förnuftet  och inte  på det  emotionella.  Stensmo 

tolkar, ur handlingsteorin, att det är både förnuftet och plikten som styr individens 

handlande (Stensmo, 2007).

Kants teori kan associeras till begrepp som frihet, ägande, makt, rätt och straff. Där 

Kant menar att människans frihet dels är underställd naturlagarna men även reglerad 

av lagstiftningar. I teorin tolkar Stensmo att Kant skiljer på den medfödda friheten, 

rätten till sin kropp och sitt liv, och övrig frihet. Det som kan uppnås genom arbete, 

avtal eller arv. Teorin betonar även att individens frihet inte får göra intrång på någon 

annans (Stensmo, 2007).

Stensmo  lyfter  även  Kants  uppdelnings  av  utbildning  och  uppfostran.  Den  första 

delen,  disciplinering, innebär att barnet kontrolleras för att utveckla goda vanor som 

gynnar individens framtid.  
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Kultivering är  enligt  Kants  teori  den  del  där  individen  tilldelas  färdigheter  och 

kunskaper. Det som läs- skriv- och räkne kunskaper hamnar under denna punkten och 

är grundläggande för att utveckla barn/elever.  Undervisningen ska vara lekfull och 

lustbetonad.  

Tredje stadiet är civilisering och syftar till att människan ska utveckla en social och 

sällskaplig kultur. I sin teori menar Kant att detta bör ske i de offentliga skolorna där 

klassrumsundervisning  skapar  möjligheter  till  sociala  kontakter  och  moralisk 

utveckling.  Civilisering  ska enligt  Kant bidra till  mänsklighetens  utvecklingsbehov 

vid skapandet av ett bättre samhälle. Fjärde och sista steget beskrivs enligt Kant som 

moralutveckling och  berör  teorin  om frihet,  denna  del  som Kant  anser  vara  den 

viktigaste inom utbildningen (Stensmo, 2007).  

3.3 Tre undervisningstraditioner

Fritsén problematiserar pedagogisk teoribildning och menar att den under lång tid har 

fokuserat  på  antingen individen eller  det  omgivande  samhället.  Konsekvensen har 

blivit att inlärningsforskning, med fokus på individen, främst kommit att handla om 

den enskilde individens möjligheter och begränsningar med avseende på ett optimalt 

lärande.  Forskning  om  inlärning  har  begränsat  sitt  intresse  till  relationen  mellan 

individen och det  innehåll  som ska läras  in,  medan kritisk  analys  av relevansen i 

själva innehållet varit av mer underordnad betydelse. Utbildningssociologin har i sin 

tur riktat uppmärksamheten mot skolans samhälleliga villkor och då främst i termer av 

påverkan (Fritzén, 2003).

Den traditionella undervisningen som finns inom svenskt utbildningssystem grundar 

sig  i  den  behavioristiska  synen  på  lärande.  Där  kunskapsöverföring  av  avskilda 

faktakunskaper är viktigare än att eleverna lär sig sammanhanget av flera kunskaper. 

Läraren bär en huvudroll i undervisningen och är ansvarig för att sätta upp tydliga och 

mätbara  mål  som eleverna sedan kan lära  sig  utantill  och bygga upp en autonom 

kunskapsbank utan att behöva tänka själva. Risken blir att kunskapen endast blir ytlig 

och utan någon djupare förståelse.  Bakgrunden till  att läraren väljer att  grunda sin 

undervisning i behaviorismen är att  han eller hon vill hinna med vad det står i de 

specifika ämnesplanerna (Fritzén, 2003) eller som Hammarlund och Lindahl menar att 
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majoriteten  av  samhällskunskapslärarna  fokuserar  på,  det  som står  i  läroböckerna 

(Hammarlund & Lindahl, 2009).  

Konstruktivismen  är  en  annan  tradition  och  inriktar  sig  med  på  den  kognitiva 

psykologin där individens mentala processer blir centrala, elevens egna tänkande och 

reflekterande. Effekten av en undervisning som grundar sig i konstruktivismen bli att 

eleverna utvecklar en djupare förståelse för flera kunskaper. Då de får använda både 

tidigare kunskaper och nya kunskaper i kontrast till varandra.  

När individerna  själv kombinerar  de nya  och de gamla  kunskaperna blir  det  även 

lättare för henne eller honom att skapa förståelse för det nya och även komma till 

insikt om vilken kunskap som är betydelsefull (Fitzén, 2003). Eftersom individen är 

aktivt  delaktig  i  undervisningen  blir  den,  till  skillnad  från  den  behavioristiska 

traditionens undervisning elevcentrerad. Dock är det viktigt att betona att läraren har 

en betydande roll  i  lärandet  och bör finnas  med och stötta  i  utvecklingsprocessen 

(Fitzén, 2003).  

Den tredje traditionen som Fritzén lyfter fram grundar sig i det sociokulturella och 

den  humanistiska  psykologin  där  Maslow  och  Rogers  är  två  centrala 

vetenskapspsykologer. Undervisningen grundar sig i individens egna upplevelse om 

vad han eller hon anser är betydelsefullt kunskap, där lärandet utgår från elevens egna 

erfarenheter som sedan reflekteras mot varandra. I den sociokulturella traditionen är 

det  relationen  mellan  de  individer  som finns  i  klassrummet  som  är  central.  Och 

innebär  att  varken läraren  eller  eleverna  enskilt  styr  innehållet  för  undervisningen 

(Fritzén, 2003). Stensmos teori om delat ledarskap kan kopplas till det sociokulturella, 

då det är lärare och elever som gemensamt skapar utvecklingsmöjligheter (Stensmo, 

2008).

3.4 Demokrati och utbildning

Biesta problematiserar och diskuterar demokratibegreppet utifrån pragmatismen och 

Deweys  teori.  En  teori  där  Dewey  hävdar  att  demokratin  måste  upptäckas  och 

omarbetas. För att definiera demokrati ytterligare delar Biesta in det i två principer. 

Den första  innebär  att  demokrati  är  ett  folkstyre  där  medborgare  är  delaktiga  vid 
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beslutsfattning som rör kollektivet. I den andra principen framhävs individen, att han 

eller  hon ska respektera allas rättigheter  vid utövandet av folkstyre (Biesta,  2003). 

Detta kan kopplas till Stensmos uppfattning av självdisciplin (Stensmo, 2008). Även 

Långström  tolkar  demokratibegreppet  och  menar  att  demokrati  innebär  att  varje 

människa har ett eget värde och förmåga att samverka med andra. Att styra sig själv 

efter lagar som majoriteten av medborgarna har accepterat (Långström, 2016).  

Parallellt  med  demokratibegreppet  diskuterar  Biesta  utbildningens  uppdrag,  att 

förbereda eleverna till att aktivt delta i ett demokratiskt samhälle (Biesta, 2003). Även 

Långström betonar detta, då han hävdar att ett av samhällskunskapen huvuduppgifter 

är att förbereda eleverna att aktivt delta i samhället (Långström, 2016).  

Biesta problematiserar i sin artikel hur utvecklingen om demokrati görs på bästa sätt 

och menar att elever lär bäst i en kontext (Biesta, 2003).  Att elever utvecklar kunskap 

bäst  i  ett  sammanhang  är  även  något  som  LGR11  betonar  i  inledningen  under 

rättigheter  och  skyldigheter,  och  stöttar  Biestas  teori  om  att  undervisning  om 

demokrati bör ske som en demokrati (Biesta, 2003). ”Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet” 

(Skolverket, 2016, 8).   

Även  Rubinnstein  Rech  betonar  detta  när  hon  tolkar  Biestas  definition  av 

demokratiutbildning, elever ska inte enbart lära sig om demokrati utan också utveckla 

förmågor  att  arbeta  i  demokratiska  former  genom  att  praktisera  demokrati 

(Rubinnstein Rech, 2011).  

Detta kan tolkas till Långströms begrepp om-kunskap och i-kunskap. Där

samhällskunskapsundervisningen till stor del uppfyller om-kunskapens krav, det vill 

säga den faktabaserade kunskapen. Medan undervisningen genererar sämre resultat 

kring i-kunskapen, den kunskap som ger eleverna färdigheter för att  fungerar i ett 

demokratiskt  samhälle  (Långström,  2016).  I-kunskapen  kan  även  översättas  till 

Stensmos  beskrivning av  skolans  fostransuppdrag.  Där  skolans  uppdrag motsvarar 

brännpunkten  mellan  det  biologiskt  givna  och  det  som  är  socialt  önskvärt,  även 

uttryckt som den inre och den yttre fostran. Författaren betonar att den fostran som 

sker i skolan bör sträva mot framtiden och fokusera mindre på nuet (Stensmo, 2008). 
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När  Rubinstein  Reich  tolkar  Biestas  definition  på  utbildning  av  demokrati  och 

sammanfattar  hon  det  till  att  i  demokratin  kan  alla  människor  bli  subjekt.  Varje 

individ har lika rätt att delta och lika rätt att bli hörd i frågor som är av gemensamt 

intresse (Rubinstein Reich, 2011).

För  att  uppnå  demokratiuppdraget  och  undvika  skendemokrati  är  det  viktigt  att 

eleverna blir aktiva deltagare och inte enbart inkluderade i verksamheten, det krävs ett 

elevinflytande.  För att  inflytandet ska uppfattas som betydande för eleverna är det 

viktigt att det blir en implicit del i verksamheten och inte explicit och avskilt till ett 

specifikt tillfälle, som exempelvis klassråd. Förutsättning för att eleverna ska kunna 

utöva inflytande är att de har förmåga att kommunicera och vågar göra sin röst hörd 

(Rubinstein Reich, 2011). Kommunikation tolkar även Wahlström att Davidson ser 

som en central faktor för att individen ska kunna förstå den objektiva världen, där det 

är flera perspektiv som tillsammans skapar uppfattningen av omvärlden (Wahlström, 

2012).  Men, även om elever har en god kommunikativ förmåga visar undersökningar 

att  elever  har  liten  eller  ingen  möjlighet  att  påverka  innehållet,  läroböcker  eller 

uppgifterna i undervisningen. Utan inflytandet blir begränsat till ett specifikt tillfälle 

(Rubinstein  Reich,  2011).  Detta  motsäger  sig  läroplanen  och de  skyldigheter  som 

skolan har.

Att ” Elever ska ges inflytande över utbildningen.” (Skolverket, 2016:150).  

 

En observationsstudie som Collnerud har gjort styrker Rubinstein Reichs argument 

och visar att  delaktigheten i skolan blir begränsad till  administrativa områden, och 

synliggörs  till  stor  del  genom  röstning  med  handuppräckning  (Collnerud,  2004). 

Även Sahlström konstaterar efter en observationsstudie att elevinflytande är minimalt, 

och  hänvisar  till  att  verksamheten  domineras  av  två  undervisningsmetoder, 

katederundervisning  och  bänkarbete.  Observationer  visar  att  katederundervisning 

begränsar  dialogutrymmet  till  att  endast  existera  mellan  läraren  och eleven,  vilket 

leder  till  att  läraren  får  stor  kontroll  och  kan  styra  samtalet.  Konsekvenserna  av 

begränsningen leder ofta till att en privat dialog mellan elev och elev uppstår, något 

som Sahlström menar att läraren bör uppmärksamma och värna om då även det är ett 

tillfälle för lärande.  För att undvika konkurrens om det offentliga dialogutrymmet vid 
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uppgiftsorienterat  arbete  använder  sig  en  stod  del  av  lärarkåren  bänkarbete.  Där 

eleverna  får  möjlighet  att  utveckla  både  specifika  kunskaper  och  sociala  insikter 

(Sahlström, 2017).

3.5 Individen och samhället, John Dewey

John Dewey är en filosof som utgår från pragmatismen och reflekterar över det goda 

samhället.  Deweys  samhällsteori  menar  att  det  goda  samhället  definieras  med  att 

verksamheterna och besluten som görs i samhället är tillgängliga för medborgarna. 

Samhället bygger på det kollektiva vilket gör att besluten tas i demokratisk anda och 

präglas av intressegemenskap, sociala medvetenheten och samförstånd. Deweys teori 

kring demokrati  vilar  på att  ingen enskild eller  grupp av människor  är  tillräckligt 

kloka för att styra andra, utan deras samtycke och varje människa måste ha möjlighet 

att påverka genom medbestämmande.

Stensmo betonar Deweys teori om olika samhällen. Där ursprungssamhället,  familj 

och grannskap, var betydelsefulla och beroende av varandra för både produktion och 

konsumtion  av  varor.  Men  då  samhället  är  i  ständig  förändring  ändras  även 

förutsättningarna för produktion och konsumtion.  Dewey var kritisk till  samhällets 

utveckling  mot  det  moderna  industrisamhälle,  där  målet  och syftet  inte  längre var 

gemenskapen utan den ekonomiska vinsten. Dewey diskuterade även klassnivåerna i 

samhället  och betonade kampen mellan de klasser där arbete var en nyckelroll  för 

överlevnad och de vars förmån var att konsumera.  

Stensmo tolkar även Dewey utbildningsteori, och menar att individen och samhället 

påverkas av varandra. Att individen är föränderlig och utgör en faktor som utvecklar 

samhället, samtidigt som ett föränderligt samhälle utvecklar individen.

Teorin lyfter även utbildningens syfte,  att  skapa demokratiska medborgare.  För att 

göra det på bästa sätt tolkar Stensmo att Dewey menar att utbildningen bör spegla 

samhället,  en  demokrati  (Stensmo,  2007).  Deweys  teori  hänvisar  till  att  en 

kontinuerlig  dialog  om  hur  livet  och  samhället  ska  utformas  utgör  en  viktig 
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arbetsform i den demokratiska  skolan,  även benämn som det  deliberativa samtalet 

(Stensmo, 2007).

3.6 Individen, Pierre Bourdieu  

Donald Broady tolkar i sitt arbete  Sociologi och epistemologi om Pierre Bourdieus  

författarskap  och  den  historiska  epistemologin  Bourdieus  teori.  Bourdieu  var  en 

fransk kultur- och utbildningssociolog grundade sin forskning på Émile Durkheim. 

Durkheimianernas och Max Webers religionssociologi har varit av ojämförligt mycket 

större  betydelse  för  Bourdieus  samlade  sociologi,  utbildningssociologin  inräknad. 

Durkheim hade stor inverkan inom olika utbildningsfrågor och hävdade att uppfostran 

och skolans  uppgift  är  att  forma barn-  och ungdomar  med de föreställningar  som 

krävs  för  samhällets  fortsatta  varaktighet.  Bourdieus  teori  grundar  sig 

utbildningssociologins frågor och kännetecknas av begreppen kapital, habitus och fält 

(Broady, 1991).  

Kapital beskriver  Bourdieu  som  symboliska  och  materiella  tillgångar  och  skiljer 

mellan  olika  gener.  Kulturellt  kapital  som  syftar  till  kultiverat  språkbruk  och 

förtrogenheter  med  finkulturen.  Socialt  kapital  menar  Bourdieu  är  släkt-och 

vänskapsband. Det ekonomiska kapitalet hänvisar teorin till de materiella tillgångarna 

och kännedom om de ekonomiska spelreglerna. Bourdieu delar även in kunskapen där 

utbildningskapital berör betyg och bedömning medan vetenskapligt kapital hänvisar 

till det anseende som ges i den hög intellektuella världen (Broady, 1991).

Begreppet  habitus hänvisar  Bourdieu  till  system  som ger  människor  tillåtelse  att 

handla, tänka och inrikta sig till den sociala världen. Teorin betonar att en människas 

habitus utgår från de vanor som förenas i familj och skola. De fungerar sedan som ett 

återkommande  och  oftast  omedvetet  handlingsmönster.  Det  kan  betraktas  som 

förkroppsligat kapital.  

Begreppet fält är en generell definition på det system av reaktioner mellan positioner. 

Teorin delar även in fält i undergrupper så som sociala fält, kamp-eller konkurrens 

fält.  
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Konkurrensfältet  syftar  Bourdieu  till  de  utrymme  där  människor  och  institutioner 

strider om något gemensamt.  Exempelvis pedagogikens fält  där det finns en kamp 

mellan  skolans  mål  och  mening.  Teorin  skiljer  även  på  produktionsfält  och 

konsumtionsfält, där det första hänvisas till specialister som skapar föreställningar och 

värden.  Inom  skolverksamheten  finns  det  dock  ingen  tydlig  uppdelning  då 

pedagogiken existerar dels genom produktionsfält  och genom konsumtions fält  där 

lärare, elever och föräldrar finns (Broady, 1991).

Bourdieu menar att definitionerna fält är provisorisk och att det inte uppnår sin fulla 

mening förrän det används som verktyg i sociologins hantverk. Bourdieu menade att 

en elev som ärvt en mängd kulturella kapital har statistiskt sett goda chanser att skaffa 

sig  ett  värdefullt  utbildningskapital,  vilket  leder  till  ett  välavlönat  arbete.  Det 

kulturella kapitalet kan jämföras med det sociala arvet som Gustav Jonsson lanserade i 

slutet  av  1960-talet.  Jonsson  menar  att  det  sociala  arvet  innefattar  fenomen  som 

utbildningsframgångar  eller  motgångar.  Det  sociala  arvet  har  även  Bourdieu 

undersökt  i  observationsstudier.  I  studierna  problematiserar  Bourdieu 

föreställningarna  om det  sociala  arvet  och  om människan  bär  med  sig ett  bagage 

genom hela livet eller om det kan förändras. Parallellt med detta diskuterar Broady 

Jonssons teori  om det  genetiska  arvet.  Vilket  inte  enbart  innefattar  arvsanlag utan 

även att  individen ärver pengar, makt  och egendomar.  Jonsson menar även att det 

motsatta kan ärvas så som fattigdom, vanmakt och egendomslöst. Broady menar dock 

att Bourdieus tolkning av det kulturella arvet är mindre statisk kring hur det överförs 

mellan  generationer  men  det  kan  även  uppnås  genom  utbildning.  Bourdieu  hade 

förhoppningar om att utbildningssystemet skulle agera som ett jämlikhets skapande 

redskap.  Där  möte  med  pedagogiskes  värld  styrs  av  samspelet  med  individens 

bakgrundskunskap (Broady, 1991).

3.7 Individen som subjekt, Gert Biesta

Biesta problematiserar individen som subjekt och utgår från Kants teori. En teori som 

menar att subjektet blir en centralpunkt för demokratin. Biesta tolkar Kants perspektiv 

på subjektet som oberoende av omgivningen och att det är något som individen föds 

med. Eftersom teorin centrerar kring individen blir det även dennes utveckling det 
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som  intresserar  utbildningen.  Biesta  betonar  även  Deweys  perspektiv  som  menar 

motsatsen  till  Kant  och  hävdar  att  det  egna  tänkande  och  subjektet  uppnås  i 

gemenskapen  och  med  omvärlden.  Deweys  teori  om  det  demokratiska  samhället 

innebär  att  det  finns  flera  grupper  med  olika  intresse  som tillsammans  skapar  ett 

socialt samhälle. Om Kant hävdar att subjektet var något individen hade från födseln 

menar  Dewey att  subjekt är  en egenskap som individen strävar  att  uppnå (Biesta, 

2003).

En tredje teori som Biesta betonar i diskussionen om subjekt är Arendts, som menar 

att  subjektet  inte  kan uppstå i  ett  tomrum utan det krävs en handlingssfär.  Teorin 

lägger stor vikt vid att subjektet är föränderligt och att individen är både utgångspunkt 

till sin handling och en start till något nytt (Biesta, 2003). Biesta tolkar även att teorin 

betonar  att  omgivningens  svar  på  individens  handlande  och  initiativ  är  en 

förutsättning  för  att  uppnå subjekt.  Dock kan detta  bli  ett  problem då vi  inte  kan 

förutse  eller  kontrollera  det  svar  vi  får  på  vårt  handlande.  Arendt  menar  om  vi 

försöker  kontrollera  svaren  träder  vi  in  i  arbetssfären  och  har  då  gjort  andra  till 

instrument för att uppnå våra egna syften. I teorin blir begreppet pluralitet centralt då 

Arendt menar att handlandet inte kan avgränsas och ske utan omvärlden. Tillskillnad 

från Kant som menar att det är individen som äger subjektet, Dewey som betonar att  

subjekt är en egenskap som individen strävar att uppnå. Anser Arendt att subjekt är 

något som uppstår i individens handlingsprocess och styrs av omgivningen (Biesta 

2003).  
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4. Metod och Material

4.1 Metod och urval

Då det i skollag och läroplan tydligt framgår att skolan ska vila på en demokratisk grund 

har jag valt att fokusera på rektorer och hur de skapar förutsättningar för sina lärare att  

genomföra  demokrati  och värdegrundsarbetet  i  skolan.  Det  var därmed en kvalitativ 

metod som var relevant för att söka svar på de frågor jag avsåg att undersöka. Detta då 

det ges utrymme för följdfrågor på den information som informantens svar av det som 

studerades. (Trost, 2010). Intervjuerna har gjorts med rektorer från tre olika kommuner i 

Skåne. Bakomliggande tanke med valet av intervjugruppen är att få fler perspektiv på 

samma undersökningsområde.

Intervjuerna genomfördes i tre kommuner, i varje kommun planerade jag att intervjua 

två rektorer. Detta blev inte då en av rektorerna blev sjuk och inte kunde ställa upp på 

den  planerade  intervjun.  Så  fem  rektorer  intervjuades.  Detta  för  att  täcka  flera 

socioekonomiska och kulturella bakgrunder. Även för att undersöka om det finns någon 

differens på rektorernas syn på sitt uppdrag. Eftersom jag läser till grundskolelärare med 

inriktning årskurs F-3 valde jag att i min undersökning koncentrera min till rektorer för 

dessa årskurser. Resultaten från intervjuerna har sedan jämförts och sammanställts för 

att se om och i så fall vilken utsträckning skolorna i studien skiljer sig åt.

De intervjuade rektorerna har olika lång erfarenhet  av sin rektorsroll,  dock har de 

arbetat  i  skolverksamheten  som lärare  mellan  10–25  år  innan  de  tog  rollen  som 

skolledare. De har olika erfarenheter av att vara verksamma i de lägre åldrarna, två av 

fem har varit verksamma på högstadiet tidigare där har de varit ämneslärare. Två har 

varit verksam i förskoleverksamheten tidigare.

Enligt Trost bör man hålla sig till mellan fyra till åtta informanter i en kvalitativ studie 

De som ingick i urvalet var i åldrarna 40–60 år med erfarenhet som rektor från 4-15 

år.  Storleksmässigt  skiljer  det  sig  något  och där  en av skolorna,  skola  A har  alla 
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årskurserna de övriga skolorna är F-6 skolor. Informationen nedan är hämtad från 

skolverket1

              I kommun 1

 Skola A har 350 elever åk 1–9 varav 158 st i åk F-3

Skola B har 414 elever i åk 1–6 varav 287 st i åk F-3

I kommun 2

Skola C har 154 elever i åk 1–6 varav 97 st i åk F-3

Skola D har 151 elever i åk 1–6 varav 95 st i åk F-3

I kommun 3

Skola E har 292 elever i åk 1–6 varav 181 st åk F-3

Skola F har 141 elever i åk 1–6 varav 94 st i åk F-3

Sammanlagt intervjuades fem rektorer med olika lång erfarenhet i skolans värld innan 

de sökte rollen som rektor. Uppdraget som rektor regleras utifrån styrdokument som 

skollag och läroplan där emot kan man se att utifrån rektorernas tidigare erfarenhet 

och bakgrund svarade de något annorlunda kring demokrati och värdegrund och dess 

utveckling genom tid, svaren kan inte kopplas till kön. Då en rektor inte kunde vara 

med på grund av sjukdom är skola C ej med i undersökningen.

Genom att  rikta  mig  till  rektorerna  och  inte  till  lärarna  och elever  gjorde  jag  en 

medveten  avgränsning  i  min  undersökning,  då  det  yttersta  ansvaret  ligger  hos 

rektorerna inom skolverksamheten. Rektorerna namn i resultatrapporten är fabricerade 

och jag har valt att döpa dem till Lotta som är rektor på skola F i kommun 3, där även 

Sebastian är rektor på skola E, Birgitta som är rektor på skola A i kommun 1, där även 

Max är rektor på skola B och Ylva som är rektor på skola D i kommun 2.

 4.2 Material

1  (http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:35:0::NO:::  hämtad 17-1-23 kl19:20)
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Genom  att  utgå  från  skollag,  läroplaner  och  tidigare  forskning  kring  ämnet  har 

formulering av frågorna som ingick i intervjun tillkommit.  Inspelningen har gjorts på 

telefonen i  appen SuperVoice.   De som ingick i  intervjun har fått  möjlighet att  läsa 

igenom frågorna innan intervjun här valde två av sex att få dem per mejl och de övriga 

har avböjt utan har valt att svara under intervjun.

Intervjuerna har varit spridda på en period av fyra veckor, detta då det har varit svårt att 

hitta  tider  som har  passat  med  rektorerna.  Det  tog  även tid  att  få  kontakt  med  två 

rektorer i en av kommunerna.

Efter varje intervju har transkribering skett där varje ord har skrivits ner för att sedan 

sammanställa alla intervjuer utifrån frågeställningarna som behandlats.

4.3 Reliabilitet och validitet

Trost (2005) hänvisar begreppet reliabilitet till att undersökningen som genomförs är 

stabil och tillförlitlig. Då rektorerna i undersökningen har olika lång erfarenhet av sitt 

yrke är det viktigt att Kongruens det vill säga att det finns en likhet mellan frågor som 

ska mäta samman sak.    

Begreppet validitet innefattar i en kvalitativ studie att frågan skall mäta det den avser att 

mäta. (Trost, 2005) Genom att ställa samma frågor till alla rektorerna utgår jag från 

samma grund, även om frågorna troligen kommer att tolkas olika, detta beroende på 

erfarenhet. Svaren kommer troligen inte vara helt överensstämmande men genom att 

fokusera på begreppen demokrati, värdegrund i förhållande till rektorsuppdraget avser 

jag att öka trovärdigheten av undersökningen.  

 4.4 Forskningsetik

Till informanterna skickades det ut ett mail där de informerades om syftet med studien 

och en fråga om de var intresserade av att ställs upp. Där efter togs det kontakt per 

telefon för att avtala en tid. Rektorerna informerades om hur intervjun planerades att 

utföras och tidsåtgärden som var planerad för utförandet.  

35



Enligt  vetenskapsrådet  finns  det  fyra  huvudkrav inom humaniora  och samhälle  som 

diskuteras och bör tas i beaktning vid kvalitativa undersökningar.  Informationskravet 

som  syftar till att undersökningspersoner ska informeras om undersökningen och vad 

den innebär och om frivillighet och avbrytande av deltagande.

Samtyckeskravet,  det menas att undersökningspersonerna ska ge sitt samtycke och att 

även vårdnadshavare ska ge sitt samtycke för personer under 18 år eller om uppgifter 

som inhämtas är av etiskt känslig karaktär.

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som deltar i en undersökning 

ska behandlas som konfidentiella och att personuppgifter ska förvaras på sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda insamlade för forskningsändamål inte 

får  utlånas  för  andra  kommersiella  eller  andra  icke-vetenskapliga  syften. 

http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-pul-forskning.pdf

De  personer  som  har  varit  med  i  undersökningen  har  fått  information  angående 

informations,  konfidentialitet  och  samtyckeskravet  att  uppgifterna  behandlas 

konfidentiellt och att intervjuinspelningen kommer att raderas när arbetet är godkänt. De 

har även fått  information kring vad syftet  med intervjun är och hur det kommer att  

användas. Deltagandet har varit frivilligt och tiden som har varit avsatt till intervjuerna 

har varit 1–2 timmar.

5. Resultat

Här  redovisas  de  resultat  som  framkommit  genom  intervjuerna  inför  min  studie. 

Syftet har varit att undersöka hur rektorerna tydliggör och skapar förutsättningar för 
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att  demokrati  och  värdegrundsuppdragets  genomförande.  Frågan  om 

samhällskunskapsämnets roll har även varit en grundläggande.

Genom frågeställningarna i intervjuguiden har jag för avsikt att undersöka hur de ser 

på sitt uppdrag som rektor men även om uppdraget har förändrats över tid och om det 

i så fall kan kopplas till samhällsutvecklingen vi lever och verkar i idag.

5.1 Hur  tydliggörs  demokrati  och  värdegrundsarbetet  för 

lärarna?

Alla rektorer hänvisar till  att  kommunikation,  gemenskap,  öppenhet, lyhördhet och 

delaktighet  är  viktiga  komponenter  för  att  tydliggöra  demokrati  och 

värdegrundsuppdraget i skolan. Det förekommer olika arbeten på de olika skolorna 

och  det  hänvisas  till  skolverkets  moduler.   Även  handledning  av  personal  anser 

rektorerna är viktigt för att möjliggöra förutsättningarna för lärarna.

”Lotta säger”

 Att eleverna är delaktiga i sin egen undervisning, i planeringen, och att de 

känner att de kan påverka sin lärandesituation.

”Sebastian säger”

Det  finns  ju  alltid  regler  som ska  följas  på  en  skola,  och  det  är  alltid 

barnen, eleverna som ska stå i främsta rummet.

Sebastian hänvisar till  att  arbetas under en speciell  grupp där man avser att  få en 

enhetlig syn kring värdegrunden. Demokratiarbetet  hänvisar rektorerna till  elevråd, 

hälsoråd, biblioteksråd, där eleverna får en möjlighet att göra sin röst hörd.

              ”Max säger”

Vi har ett värdegrundsarbete som vi arbetar med i varje årskurs och 

klass, bland annat genom att de lämnar in ett papper varje höst hur ska 

37



vi jobba med värdegrundsfrågor i vår klass och detta följs upp under 

hela läsåret för att se hur arbetet fortskrider.

 På den skolan som Max ansvarar för har de under våren haft en speciell satsning i 

arbetet med demokrati och värdegrund, här har de tagit in insatser utifrån som Max 

kom i kontakt med genom mångfaldssamordnaren i kommunen. Han hänvisar till att de 

har  haft  föreläsning  för  alla  elever,  lärare  och  där  även  vårdnadshavare  har  varit 

inbjudna. Detta ger pedagogerna en möjlighet att återkoppla till denna föreläsning vid 

eventuella diskussioner.

”Ylva säger”

Vi har  vår  likavärdighetsplan och här  utgår  vi  från nolltolerans  som är 

grunden i  vårt  arbete.   Vi jobbar  stegvis  med värdegrundsmaterial  som 

bygger på vartannat från F-klass till sexan, här tas alla delar av demokrati  

och värdegrund.

Rektorerna hänvisar till skollag och läroplan som grundpelaren för deras verksamhet 

och  det  förekommer  olika  arbeten  med  just  demokrati  och  värdegrund.  Det 

gemensamma för alla skolorna är att det är ett pågående arbete som genomsyrar hela 

verksamheten. De hänvisar även till  att man har olika råd så som elev, mat, miljö, 

biblioteksråd som ger eleverna möjlighet att ta del av en demokratisk process och göra 

sina röster hörda i olika delar som berör dem i skolverksamheten.

En av rektorerna är ansvarig för två skolor i den kommun hon är aktiv, hon anser att 

man kan se en skillnad på hur långt de har kommit i sitt arbete där en av skolorna är  

lite gammaldags det vill säga att lärarna inte släpper in sina elever i undervisningen 

lika  ofta.  Detta  anser  hon  beror  på  avsaknad  av  ledarskap  och  engagemang  från 

tidigare skolledare.

 ”Lotta säger”

Jag försöker varje dag att gå ut i verksamheten och att jag blir en del av 

verksamheten, det är viktigt att vara tillgänglig för sin personal och se till 

att man följer styrdokument och bli en del av verksamheten.
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 Hon anser även att det är viktigt att ge mycket utrymme till det professionella, att 

alltid  har  skollag  och  läroplan  bakom sig.  De  reviderar  matriser  gemensamt  med 

eleverna genom diskussion. Hon hänvisar även till Public interets och private interest 

där public står för verksamheten och private står för det som berör lärarna själva. Det 

största fokuset bör ligga på Public då det berör verksamheten och barnen som det 

viktigaste i uppdraget. Även om det är viktigt att lärarna mår bra och får gehör för 

önskemål och åsikter. Hon hänvisar till när hon tog examen där föreläsaren uttryckte 

sig så här:

Ni som nu är skolledare i vårt Sverige här, tänk på vad som är public och vad 

som är privat och att detta ska genomsyra er verksamhet. Public det vill säga att 

barnen  och  verksamheten  är  i  fokus,  vi  måste  tydliggöra  uppdraget,  det  är 

barnen som är uppdraget.

  Hon anser även att det skapas en kultur som sitter i väggarna och att den kulturen har 

genomlevt förändringar i både skollagen och läroplaner men man inte har tagit till sig 

förändringarna utan det görs så som det alltid har gjort och man förhåller sig till det 

som är  tryggt  och invant. Det  är  enligt  Stensmo de inre faktorerna  som påverkar 

ledarskapet och de olika rum som finns inom verksamheten. Stensmo syftar till det 

fysiska  och  sociala  rummet,  där  de  sociala  berör  kunskaper  om  normer  och 

värderingar. En aspekt som påverkar det sociala rummet är skolans ethos, det klimat 

som finns på den specifika skolan. Det som i vardagstal uttrycks som " det sitter i 

väggarna" (Stensmo, 2008)

Lotta hänvisar till att kultur, struktur och ledarskap är viktigt för att skapa en trygghet,  

men även för att  skapa likvärdighet  mellan skolorna,  det ska inte spela någon roll 

vilken F-6 skola man går på, utan innehållet är det samma.

5.1.2 Tolkning av resultat

 Övergripande värdeord som rektorerna i undersökningen hänvisar till är att alla barn 

ska bli sedda, hörde och berörda i skolan, men även orden ansvar, respekt och lärande. 

Alla  rektorerna  anser  att  kommunikation  och  delaktighet  är  grundläggande  i 
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demokrati och värdegrundsarbetet. Det kan hänvisas till Dewey och Vygotskijs teorier 

kring vilka faktorer som påverkar lärandet,  där samspel  och kommunikation är en 

viktig del i den pedagogiska verksamheten. (Fritzén, 2003).

För att uppnå lärande menar  Långström (2016) att även frågor som till  vem och i 

vilket syfte undervisningen strävar efter är viktiga aspekter att ta med i planeringen.

Genom deltagande i olika råd blir eleverna delaktiga och kan framföra sina åsikter och 

önskemål. De ger dem även en möjlighet att påverka och utveckla sina kunskaper, 

färdigheter och egenskaper som i förlängningen är viktigt  för samhället.  Det ingår 

enligt Biestas teori i  kvalificering men det krävs även  socialisering för att fungera i 

samhället då det krävs att individen blir medveten om de värden och normer som finns 

i de sociala verksamheterna, dit skolan räknas. Det är även viktigt att individen har 

förmåga att omvandla kunskapen till något användbart, detta är enligt Biestas teori så 

kallat subjektifiering. (Biesta, 2003)

Enligt  skolinspektionens  granskning  2012  framkom  det  att  värdegrunds  och 

demokratiuppdraget genomfördes i separat dela. Det är inte den bild som tydliggörs i 

min undersökning utan man hänvisar till  att  det är ett  avsiktligt  värdegrundsarbete 

som genomsyrar skolans synsätt. Rektorerna själva anser att det har förändrats genom 

tid och att en orsak är att antalet nyanlända i skolan har ökat och detta innebär att 

värdegrunds  och  demokratiarbetet  måste  bearbetas  och  tydliggöras  i  det  dagliga 

arbetet. 

Alla rektorerna hänvisade till att skollag och läroplan är de styrande dokumenten och 

att  uppdraget  tydliggörs  genom  dessa.  Att  det  demokratiska  uppdraget  omsätts  i 

undervisningen med hjälp av kursplanerna där medborgarfostran integreras i avseende 

att motivera elevernas vilja att lära och aktivt deltaga i skolarbetet och i förlängningen 

i samhällslivet. 

Ur rektorsperspektivet visade undersökningen att rektorerna ansåg förtydliga sin roll 

och ansvar,  genom att  fördjupa kommunikationen med lärare.  Likväl  sin  roll  som 
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pedagogisk  ledare  kopplat  till  praktik  och  undervisning.  Att  ge  ett  aktivt  stöd, 

stimulera och inspirera lärarna till eget lärande relaterade till kunskapsuppföljning.

5.2 Hur ska demokrati uppnås och hur hanteras eventuella icke 

demokratiska åsikter?

Genom att låta eleverna vara delaktiga i de beslut som rör dem och lära sig hur de 

demokratiska  processerna  fungerar  i  skolan  och  samhället  ges  eleverna  en  större 

möjlighet  att  skapa förståelse för de demokratiska processerna.  Att  lyssna,  kritiskt 

granska information och ges möjligheter till inflytande över sitt lärande.

Alla rektorer anser att de kan se att elever men även föräldrar har blivit mer medvetna 

om  att  de  har  rättigheter  dock  inte  alltid  lika  medvetna  om  att  de  även  har 

skyldigheter.

 

 ”Lotta säger”

 Jag tycker att man har blivit mer medveten och tydliggjort att de har 

rätt till en egen åsikt, man pekar inte med hela handen längre men sen 

måste man hantera det på ett bra sätt för eleverna är inte alltid 

följsamma och de måste också lära sig i ett samtal hur ett möte går till 

vi måste ge dem verktygen för att de ska kunna tala om vad de vill ha.

En av rektorerna anser att man kan se en förändring både när det gäller elevers attityd 

men  även  föräldrars,  då  det  är  mer  tillgängligt  med  information  exempelvis  från 

skolverket  där  man  kan  hålla  sig  uppdaterad.  Dock  anser  han  att  det  finns  en 

diskrepans mellan rättigheter  och skyldigheter  och att  detta är  något som man bör 

lägga vikt vid. Oftast tas rättigheter upp men glömmer att med en rättighet kommer en 

skyldighet

”Birgit säger”
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Jag ser att barnen när de kommer, är rätt starka i sina åsikter och det gör 

ju något med de vuxna som tar emot dem i skolan, de är vana vid att  

deras röster är viktiga.  Vi måste i skolan träna barnen på att faktiskt 

lyssna  på  varandra  det  är  inte  bara  jaget  utan  det  är  laget  och  att 

kollektivet är viktigt för det är då vi blir starka så vi jobbar mycket med 

hur blir vi en bra grupp som fungerar bra tillsammans.

 Birgit anser att det är synd att vi mäter andra resultat och att arbetet med del 1 och 2 i 

läroplanen inte skrivs fram i verksamhetsberättelser eller kvalitetsarbete, det kommer 

inte  fram  lika  tydligt.  Det  är  oftast  mätbara  resultat  som  är  av  intresse.  I  de 

internationella  mätningarna  Pisa  exempelvis,  mäter  man  kunskapsresultat  och  inte 

värdegrund och demokrati så tydligt som vore önskvärt, där måste man också tänka 

utanför  boxen,  det  är  också  demokrati  enligt  henne,  att  våga  tänka  andra  tankar 

tillsammans med andra.

              ”Ylva säger”

Ja men samhället har ju förändrats, glidande värdegrund som blir synlig 

i skolan vi utmanades i vår demokrati när vi tog emot så många 

flyktingar, både i organisationsförmåga och att med samma peng klara 

så mycket mer och det kan man på denna skola. Lärare är mycket 

skickliga.

             

När det kommer till hur eventuella icke demokratiska åsikter hanteras anser rektorerna 

att man inte kan påverka det som sägs runt köksbordet och vilka diskussioner man har 

där.  Det  kan handla om allt  från hur man bemöter  varandra,  åsikter  kring elevers 

bakgrund,  klädsel  eller  religion.  De  anser  inte  att  det  är  ett  så  stort  problem då 

eleverna  lär  sig  spelreglerna  i  skolan  ganska  fort,  dock  kan  det  ju  inträffa  att 

värdegrunderna krockar.

  

”Lotta säger”

Ja man får ta detta med föräldrarna och förklara att man inte hjälper 
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sina barn och även om de inte håller med så är det så det fungerar i 

skolan.

Lotta hänvisar till att barnen oftast ser sina föräldrar som förebilder och tar efter dem. 

Hon anser även att de vuxna måste samarbeta för att hjälpa barnen i sitt lärande.

             

”Sebastian säger”

Man måste ju jobba med det  för  att  visa att  det  finns andra sätt  att 

hantera det på. Det hjälper ju inte att gå in och säga att så får man ju  

inte tycka/tänka. Att lyfta det i klassen och man måste nyansera bilden 

och det måste tas tag i direkt.  vi har ju styrdokumenten att förhålla oss 

till.

Även  Max  anser  att  styrdokument  är  grunden  i  förebyggandet  av  eventuella 

odemokratiska åsikter.

”Max säger”

Man får  bygga  det  kring  att  man har  en  skollag  och  läroplan  som 

tydliggör demokrati och att i skolan arbetar vi efter detta,

 Max anser även att man måste vara trygg i sin roll och kan hänvisa till de lagar  

och regler som gäller i skolan.

”Birgit säger”

 När  man  arbetar  med  människor  uppstår  det  ibland  knutor  som 

behöver nystas upp, sen beror det ju på vad den där knuten handlar om, 

är det något som strider emot vår läroplan då är det klart att man måste 

agera eller om det handlar om rasistiska kommentarer till exempel.

5.2.1 Tolkning av resultat

Skollagen är en viktig pelare i arbetet med demokrati och värdegrundsarbetet. Redan i 

Lgr 69 hänvisar man till att skolans uppgift är: 
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att  hjälpa  och  stimulera  varje  elev  att  ta  tillvara  och  utveckla  de 

inneboende  förutsättningarna  både  som  individ  men  även  som 

medborgare i ett demokratiskt samhälle. (Lgr 69,1969)

 Den  individuella  utvecklingen  ska  vara  av  väsentlig  betydelse  då  man  i  ett 

demokratiskt samhälle önskar att lägga större vikt på den enskilde och där intellektets 

skolning får stor vikt. (Lgr 69, 1969) Det kan kopplas till Deweys teori som innefattat 

reflekterande tänkande där individen måste vara medveten och vetande i situationer 

för  att  kunna  fatta  beslut  om  vilken  handling  som  ska  användas.  Det  är  en 

genomgående tanke i hela skolans arbete med värdegrund och demokrati. 

Genom  kommunikation  och  delaktighet  hjälps  eleverna  till  en  medvetenhet  i 

processerna.  Rektorerna  hänvisar  till  att  handling  och  reflektion  sker  aktivt  i 

gemensamma och medvetna processer som exempelvis olika råd. Även Dewey anser 

att det inte går att skilja på handling och reflekterande (Stensmo 2007)

 Rektorerna upplever att eleverna känner till rättigheter och vad de vill ha ut av det. I 

arbetet  kommer  det  tydligt  fram  hur  medvetna  de  är  då  de  ifrågasätter,  denna 

medvetenheten anser de att  man inte såg tidigare,  då var det mer så att elever var 

elever och man tänkte inte så mycket på sina rättigheter.

Stensmos tolkning av Dewey utbildningsteori, att individen och samhället påverkas av 

varandra är något som även rektorerna anser. Både genom att eleverna är medvetna 

om att deras röst är viktig och att de har rätt till en åsikt dock anser rektorerna att 

ibland kan värdegrunderna krocka då individer är starka i sina åsikter detta inkluderar 

även föräldrar.

Stensmo  anser  att  individen  är  föränderlig  och  utgör  en  faktor  som  utvecklar 

samhället,  samtidigt  som  ett  föränderligt  samhälle  utvecklar  individen.  (Stensmo 
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2007).Det  menar  även en  av  de  intervjuade  rektorerna,  att i  skolan  måste  barnen 

tränas på att faktiskt lyssna på varandra det är inte bara jaget utan det är laget och att 

kollektivet är viktigt för det är då vi blir starka hur blir vi en bra grupp som fungerar  

bra tillsammans.

Teorin lyfter även utbildningens syfte,  att  skapa demokratiska medborgare.  För att 

göra det på bästa sätt  tolkar  Stensmo att  Dewey anser att  utbildningen bör spegla 

samhället,  en  demokrati  (Stensmo,  2007).  Deweys  teori  hänvisar  även  till  att  en 

kontinuerlig  dialog  om  hur  livet  och  samhället  ska  utformas  utgör  en  viktig 

arbetsform i den demokratiska  skolan,  även benämn som det  deliberativa samtalet 

(Stensmo, 2007).  

Det  framkom  att  samtliga  rektorer  ansåg  att  eleverna  gavs  ökad  möjlighet  till 

delaktighet  och  fick  komma  till  tals  i  undervisningen,  så  att  praktisk  demokrati 

tränades  i  kombination  med  kunskapsutveckling  i  olika  ämnen.  Det  var  enligt 

skolinspektionens rapport 2012 något som behövdes förtydliga. Rektorerna anser även 

att ett öppet och tillåtande klimat, genom att alla elever inkluderas och ges möjlighet 

att delta i undervisningen, genom att ge uttryck för åsikter, tankar och att träna sig att 

motivera dem för andra är delar som genomsyrar verksamheterna.

 Rektorerna  ansåg  att  eleverna  i  dagens  skola  har  tydligare  åsikter  och  med  rätt 

verktyg  kan  skapa  egna  erfarenheter  kring  hur  en  demokratisk  process  kan 

genomföras.  Till  exempel  hänvisade  några  rektorer  till  de  arbeten  eleverna  hade 

genomfört då de ville förändra delar av skolmiljön. Det är intressanta berättelser som 

jag  anser  visar  att  om  man  har  ett  genomgående  arbetet  med  demokrati  och 

värdegrund hjälper eleverna  till  goda demokratiska  medborgare  och att  det  genom 

detta arbete ges möjlighet att arbete med praktisk demokrati. Det som förvånade men 

även  gläder  mig  är  att  rektorerna  inte  ansåg  att  odemokratiska  åsikter  var  ett 

bekymmer. Jag tänker att mångkulturaliteten är stor och det förekommer ett visst sätt 

att uttrycka sina åsikter i samhället idag kring den ökade invandringen och hur detta 

påverkar samhället.
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5.3 Har samhällskunskapen fortfarande en betydande roll?

Alla  rektorer  menar  att  samhällskunskapen  har  en  betydande  roll  i  arbetet  med 

demokrati. De anser att samhällskunskapen som ämne ger eleverna en förståelse kring 

historian och hur samhällets  strukturer är  uppbyggda.  Att  eleverna får en djupare 

förståelse för det samhälle vi lever i. Det hjälper eleverna att skapa en begreppsbank 

som sedan kan kopplas till skolans verksamhet och ger en förståelse för vad demokrati 

är, att det är viktigt att sammankoppla historia med nutid.

”Lotta säger”

Jag tror man särskiljer på demokrati i skolan och demokrati när det 

kommer till politik. När man pratar om demokrati och 

samhällskunskapen så pratar man mer om vad är en demokrati, vad är 

en monarki alla dessa olika.

Lotta anser att de vuxna och unga som rycker på axlarna och inte bryr sig, där har 

vuxna och skolan missat något, att de inte känner något egenansvar och känner 

delaktighet i samhället.

 Uppfattningen om varför man ska gå i skolan och vilka möjligheter kunskap kan 

erbjuda  för  framtiden  för  att  klara  av  att  beslut  och  vara  kritisk  till  all  den 

information som finns i omgivningen är viktig för att skapa en förståelse för det 

samhälle vi lever i och vilka förväntningar som finns.

”Max säger”

Demokratibegreppet är mycket större idag och ingår i grundlagen och 

alla grundämnen och i läroplanens del 1 och 2 men 

samhällskunskapens viktiga roll kring demokratin är att belysa 

historiken.

Max anser att om vi är tydliga med historiken och varför det är viktigt att värna 

om demokratin så är det enklare att förstå de processer som vi ser i samhället.

”Birgit säger”
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Jag tänker mer att man fostrar in dem i en anda, att det är mer ett  

förhållningssätt  och  jag  tänker  att  skolan  ska  vara  en  demokratisk 

arena. 

                ”Ylva säger”

Ämnena idag går väldigt mycket in i varandra, ämnen är åtskilda ju 

längre upp i klasserna, här kommer man från olikheter där barnen 

vittnar om att demokrati inte finns överallt.

Ylva  anser  att  samhällskunskapen  förklarar  demokratin  i  ett  större 

sammanhang, men att vardagsdemokratin är enormt viktig. Demokrati är inte 

att man röstar och får som man vill utan det finns ett eget ansvar. Rektorerna 

hänvisar till att det finns en förändring kring hur många nyanlända elever som 

kommer ifrån olika kulturer där synen på demokrati inte alltid överensstämmer 

med den syn vi har här i Sverige. Det kan leda till att det uppstår konflikter då 

eleverna eventuellt inte har en förståelse för hur de demokratiska processerna 

fungerar. Genom att värdegrund och demokrati genomsyrar hela verksamheten 

hjälper man eleverna till att förstå de demokratiska spelreglerna som finns i 

vardagen och samhället.  

5.3.1 tolkning av resultatet

Fyra av fem rektorer hänvisar till att samhällskunskap som ämne anses referera till 

samhällets spelregler på ett större plan, detta menar även Långström när han hänvisar 

till begreppen om-kunskap och i-kunskap. Där samhällskunskapsundervisningen till 

stor del uppfyller om-kunskapens krav, det vill säga den faktabaserade kunskapen. 

(Långström, 2016). I-kunskapen kan här kopplas till värdegrundsarbetet som 

rektorerna anser genomsyrar hela skolans arbete. I-kunskapen kan även översättas till 

Stensmos beskrivning av skolans fostransuppdrag. 

Birgit anser att skolan fostrar eleverna i en anda att det mer är ett förhållningssätt och 

att skolan ska vara en demokratisk arena.  Där skolans uppdrag motsvarar 
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brännpunkten mellan det biologiskt givna och det som är socialt önskvärt, även 

uttryckt av Stensmo som den inre och den yttre fostran. Här betonas att den fostran 

som sker i skolan bör sträva mot framtiden och fokusera mindre på nuet (Stensmo, 

2008). 

Även  Långströms  begrepp  Mikronivå  kan  associeras  till  skolans  verksamhet  där 

grunden ligger i demokrati-och värdegrund. Eleverna ges praktiska kunskaperna om 

hur skolan och samhället fungerar och en fostran för att fungera i det samhället vi 

lever i. (Långström, 2016). 

I Lgr 11 (2011) Under samhällskunskapens syfte hänvisar man till att undervisningen 

ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap om hur individ och samhälle påverkar 

varandra, att eleverna ska ges en möjlighet att utveckla en helhetssyn kring 

samhällsfrågor och samhällsstrukturen. Här trycker man på att förståelse för egna och 

andra människors levnadsvillkor, jämställdhet och lika värden. Det ingår även i 

skolans värdegrundsuppdrag som ska genomsyra hela skolverksamheten på detta sätt 

blir samhällskunskapens syfte genomgående för den dagliga undervisningen.

Det som är en intressant tolkning av svaren är att samhällskunskapen fortfarande 

håller sig inom om-kunskapen det vill säga faktabaserad kunskap enligt rektorernas 

uppfattning. Den tolkning som man här kan göra är att I-kunskapen återkommer i det 

genomgående arbetet med värdegrund. På så vis tillgodoses båda delarna i 

samhällskunskapens syfte. Frågan man kan ställa sig är om bedömningen kring 

elevernas kunskapsutveckling även innefattar det arbete som görs när det kommer till 

värdegrund och demokratiarbete som är fortlöpande. Det som Stensmo benämner som 

fostransuppdraget. Idag finns det en delad syn på fostransuppdraget när det kommer 

till skolan. Det man bör fundera på är vilken tolkning man ger fostransuppdraget, med 

andra ord vad som ingår under begreppet. Vilket ansvar har föräldrarna och vilket 

ansvar har skolan? Lärarens roll har förändrats då man förr ansåg att det endast var 

läraren som hade kunskapen och att eleverna skulle lära sig det som tilldelades dem 

utan att ifrågasätta. Denna syn har som tur är förändrats och elevernas delaktighet är 
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viktiga delar i skolan. Dock måste de få verktygen så att det inte blir fokus på enbart 

jaget utan på laget som en av de intervjuade rektorerna uttryckte det.
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6. Slutdiskussion

 Resultatet av den kvalitativa undersökningen och den slutsats som kan dras utifrån 

intervjuerna  är  att  arbetet  med  demokrati  och  värdegrund  har  utvecklats  sen 

skolinspektionen gjorde sin undersökning 2012. Den bild som tydliggörs är att skollag 

och läroplan  har  större  vikt  vid  arbetet  i  skolan.  Det  demokratiska  uppdraget  och 

värdegrunden  genomsyra  hela  skolverksamheten.  2012  visade  skolinspektionens 

undersökning att värdegrund och demokratiuppdraget var uppdelat och att arbetet med 

att  avsiktligt värdegrundsarbete som genomsyrar skolans synsätt, var centralt för att 

åstadkomma  och  behålla  trygga  och  bra  studiemiljöer  med  förutsättningen  för  att 

arbeta med en demokratisk undervisning. (skolinspektionen, 2012:9) 

 Skollag och läroplan är grundpelare för verksamheten. Den  medborgarfostran som 

avser  att  motivera  elevernas  vilja  att  lära  och  aktivt  deltaga  i  skolarbetet,  med 

möjlighet till delaktighet, genom att komma till tal i undervisningen. Det vill säga att  

praktisk demokrati tränas tillsammans med kunskapsutveckling i olika ämnen och i 

förlängningen deltaga i samhällslivet är något som alla intervjuade rektorer hänvisar 

till  i  deras  verksamheter.  Detta  anser  även Biesta  när  han beskriver  utbildningens 

uppdrag.  (Biesta,  2003).  Även  Långström  betonar  att  samhällskunskapen  bör 

förbereda eleverna att aktivt delta i samhället (Långström, 2016).  

 

 Att  elever  utvecklar  kunskap  bäst  i  ett  sammanhang  är  även  något  som LGR11 

betonar i inledningen under rättigheter och skyldigheter, och stöttar Biestas teori om 

att undervisning om demokrati bör ske som en demokrati (Biesta, 2003).

 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för 

att aktivt delta i samhällslivet (Skolverket, 2016, 8). 

Även  Rubinnstein  Rech  anser  utifrån  sin  tolkning  av  Biestas  definition  av 

demokratiutbildning,  att  elever  inte  enbart  ska  lära  sig  om  demokrati  utan  även 
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utveckla förmågor att arbeta i demokratiska former genom att praktisera demokrati 

(Rubinnstein Rech, 2011).  

Resultatet visar en viss skillnad i arbetet med demokrati och värdegrundsarbetet, det 

skulle kunna anses bero på att antalet nyanlända elever som tillkommer skiftar. En 

annan  aspekt  som  framkom  är  att  tidigare  arbetade  man  med  värdegrund  och 

demokrati under vissa veckor av terminen, men då skolan har en annan mångfald och 

flöde av elever idag är detta något man arbetar med genomgående. Enligt Riksdagen 

var detta en av de delar som de uttryckte behövdes ses över. (Riksdagens 2013) 

Rektorerna anser att samhällskunskap som ämne har en viktig roll utifrån ett historiskt 

perspektiv, att förstå bakgrunden till hur styrelseskicket skapas och att förstå de olika 

begreppen men att man arbetar med demokrati och värdegrund genomgående i skolan. 

Det  kan  refereras  till  Biestas  utbildningsteori  där  kvalificering  avser  att  individen 

utvecklar kunskaper, färdigheter och egenskaper som är viktiga för samhället. (Biesta, 

2003).  Redan i  LPO94 tydliggjordes  rektorns  ansvarspunkter  där  de demokratiska 

grunderna funnits med, dock har de utvecklats och blivit mer omfattande.

Utöver de tre frågeställningar i denna studie framkom det även från informanterna att 

de kunde se ett visst samband mellan elevers socioekonomiska bakgrund och deras 

sätt att uttrycka sig kring demokrati och värdegrund. En rektor ansåg att det till viss 

del kan styra en elevs vana att ta till sig information i skolan. Någonstans har eleverna 

lärt sig ett språk som eventuellt inte används i skolvärden och kommer man från en 

lite sämre socioekonomisk bakgrund där man eventuellt inte har utbildade föräldrar, 

kan det skilja sig mellan den värld man är van vid att tillhöra och det kan påverkar  

möjligheterna att tillgodose sig skolans kunskap. Detta resonemang kan hänvisas till 

Bourdieus  beskrivning  av  Kapital som  beskrivs  som  symboliska  och  materiella 

tillgångar  och skiljer mellan olika gener.  Även Kulturellt,  socialt  och ekonomiskt 

kapital skulle kunna ingå här. (Broady 1991)

Dock anser han att man måste ta det på allvar och sporra eleverna, det är ett förändrat 

synsätt  på  kunskap  och  hur  man  lär.  Han  anser  även  att  det  är  viktigt  hur  man 
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uttrycker  sig  och bemöter  eleverna  för  att  hjälpa dem bygga självförtroende inför 

framtiden. 

 Fritzén (2003) anser att socioekonomiska, kulturella och sociala bakgrunder var delar 

som  påverkade  lärarens  uppdrag  negativt.  Det  rektorerna  hänvisade  till  är  att  de 

åsikter som kom fram i skolan speglade till viss del hemmiljön och vad som sägs runt 

köksbordet, dock ansåg de inte att det var ett stort problem då eleverna lär sig reglerna 

i skolan och anpassar sig till det förhållningssätt som förväntas i skolan. Det visar att  

den  socioekonomiska  bakgrunden inte  är  lika  synlig  i  dagens  skolverksamhet.  En 

parallell  som  skulle  kunna  dras  är  att  arbetet  med  värdegrund  och  demokrati  är 

genomgående i skolan där allas lika värde genomsyrar skolverksamheten och då blir 

inte den socioekonomiska bakgrunden så tydlig. Enligt Biestas (2003) teori kan det 

kopplas till  socialisering det vill säga att för att skapa ett fungerande samhälle krävs 

att  individen  är  medveten  om  normer  och  värden  som  finns  i  de  sociala 

verksamheterna.  Även Långström betonar att  områdets socioekonomiska bakgrund, 

kultur och kön påverkar elevernas attityd mot både lärare och kunskap (Långström, 

2016).  

Även om rektorerna inte tydligt kan se att den socioekonomiska bakgrunden påverkar, 

anser de dock att det finns nya utmaningar att ta sig an, då det finns en del föräldrar 

med svårigheter, de jobbar inte, är sjukskrivna och nyanlända där föräldrarna försöker 

anpassa sig till samhället och det kan ställa till med bekymmer då det inte alltid är helt 

smärtfritt.  Det  framkommer  även  att  med  ett  ökat  antal  nyanlända  kommer  nya 

utmaningen då elever bråkar på sitt eget språk, och då man inte förstår vad de säger 

blir det svårt att hjälpa till att lösa konflikterna. Då det inte alltid finns tolk tillgänglig 

på skolorna som kan medla i konflikterna blir det ibland bekymmersamt. 

Rektorerna uttryckte även att rektorsuppdraget har förändrats över tid. Fyra av fem 

rektorer anser att det har skett en förändring, de menar att det idag finns en tidspress, 

att det har blivit mer administrativt och att det tar på den tiden de önskar vara ute i  

verksamheten.
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Rektorsrollen  enligt  en  av  de  intervjuade  rektorerna  hänvisar  till  att  det  är  mer 

coachande ledarroll än tidigare. Att det var mer av en förvaltarroll tidigare. Genom 

samarbete med pedagogen utvecklas verksamheten och även i arbetet med demokrati 

och värdegrund ses en förändring då skolorna får fler influenser utifrån genom flödet 

av olika kulturer. Det påverkar även arbetet  med demokrati  och värdegrund då det 

hela tiden är ett aktuellt ämne att arbeta med.  Förr var inte flödet på tillkommande 

elever så som idag och då arbetades det inte lika ofta med värdegrund och demokrati.

 En av rektorerna anser att uppdraget har förändrats lika mycket som läraryrket och att 

hon försöker att vara ute i verksamheten den tiden då eleverna är i skolan för att vara 

tillgänglig för lärarna. När skoldagen är slut sätter hon sig med administration.  Det 

finns  en  önskan  om  att  efterlikna  en  närliggande  kommun  där  det  har  anställts 

administrativa rektorer och där man även har pedagogiska ledare/rektorer som är ute i 

verksamheten. 

En av  rektorerna  hänvisar  till  att  i  den  nya  skollagen  blev  rektorns  uppdrag mer 

uttalad  och även om möjligheten  att  delegera  dels  är  det  många punkter  som ska 

uppfyllas. 

En annan av rektorerna menar att uppdraget inte har ändrat sig, den förändring man 

ser omfattar lärarnas uppdrag genom en annan läroplan, hon anser att hennes sätt att 

leda är det samma som tidigare. Detta anser jag kan bero på olika lång erfarenhet i  

yrket men även beroende på tolkning av uppdraget som rektor och personlighet. Det 

finns  ett  visst  utrymme  till  tolkning  av  dokumenten  som  görs  medvetet  eller 

omedvetet av den som läser dem. 

Det  framkom  även  under  intervjuerna  att  rektorerna  ville  ändra  på  delar  i 

värdegrundsarbetet.  

En av rektorerna tog upp en intressant önskan utifrån hennes vinkel, hon skulle vilja 

att  man  hade  mer  kunskap  och  att  man  tog  sitt  uppdrag  på  mer  allvar,  att  man 

verkligen är intresserad av sitt yrke. När man skrev på anställningsbeviset är klar över 

att man har ett uppdrag och att man är tydlig med vad det är man tagit på sig, att man 

tydliggör sitt uppdrag för alla och för sig själv. Hon menar att det finns en risk att när  

man har jobbat länge ser man det som att det är gott nog. Här anser jag att rektorerna 

har  en  stor  påverkan  i  sin  relation  till  lärarna,  då  kommunikation,  uppmuntran, 
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tillgänglighet och genom att skapa ett gott arbetsklimat upprätthålla den glädje och 

utveckling  som krävs  i  yrket  inom skolan.  Genom att  skapa en samsyn  som man 

arbetar efter, för att upprätthålla arbetsglädje och viljan att utveckla sin roll inom yrket 

men även sin personliga utveckling. 

6.1 Metoddiskussion

Jag gjorde ett medvetet val när jag valde att fokusera på rektorer och inte på lärarna, 

detta då de har det yttersta  ansvaret  för verksamheten.  Tillförlitligheten hade varit 

större om jag hade involverat lärarna i undersökningen för att se om den bild som 

rektorerna  ger  även  stämmer  överens  med  lärarnas  uppfattning.  Underlaget  skulle 

troligtvis se något annorlunda ut om spridningen av urvalet hade breddats och om jag 

hade valt att involvera friskolor. 

  

6.2 Vidare forskning 

Denna undersökning har fokuserat på rektorernas syn på demokrati och värdegrund 

utifrån deras roll. Det vore intressant att intervjua lärarna på de utvalda skolorna för 

att se om bilden som rektorerna ger stämmer överens med lärarnas bild av begreppen 

värdegrund och demokrati och hur arbetet sker i verksamheterna.
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 Bilaga 1

Intervjuguide

1. Hur många år har ni jobbat som rektor?

2. Vad arbetade ni med innan ni intog rektorsrollen?

3. Hur tydliggörs demokrati & värdegrundsarbetet på er skola?

4.  Hur möjliggörs detta för lärarna i undervisningen?

5. Anser ni att uppdraget har förändrats över tid?

 a)   Om uppdraget har förändrats på vilket sätt? Och i så fall kan man se ett samband      
mellan att demokratiuppdragets förändring och elevers attityd?

   b) På vilket sätt framträder detta?

6. Har Samhällskunskapen fortfarande en betydande roll eller demokrati innefattas 
av alla ämnen?

       
7. Kan man se ett samband mellan elevers socioekonomiska bakgrund och deras 

sätt att uttrycka sig kring demokrati och värdegrund?

8. Hur hanteras eventuella icke demokratiska åsikter?

9. Om det finns något som ni skulle vilja ändra på hur skulle ni då vilja att det 
vore/fungerade när det kommer till arbetat med demokrati och 
värdegrundsarbetet?
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