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Abstract  
 
Syftet med studien har varit att undersöka om samhällskunskapslärare och matematiklärare 
på grundskolan har de förutsättningar som krävs för att lyckas med demokratiuppdraget 
som står formulerat i Läroplanen. Då jag studerat både samhällskunskapslärare och 
matematiklärare har det varit av intresse att se om resultatet skiljer sig mellan dessa två 
ämnesinriktningar.  Jag har i min uppsats besvarat följande frågeställningar: 

 Hur tolkar och förstår samhällskunskapslärare/matematiklärare på grundskolan 
demokratiuppdraget? 

 Hur upplever samhällskunskapslärare/matematiklärare på grundskolan 
resurstillgången för att kunna följa demokratiuppdraget?  

 Hur ser intresset och viljan ut bland samhällskunskapslärare/matematiklärare på 
grundskolan för att följa demokratiuppdraget? 

Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie där jag intervjuat fyra lärare på grundskolan.  För att 
läraren ska kunna genomföra demokratiuppdraget i skolan krävs det enligt 
implementeringsteorin, som har legat som teoretisk utgångspunkt i studien, att hen förstår 
uppdraget, att hen ska kunna genomföra uppdraget, samt att läraren ska vilja genomföra 
uppdraget. Min slutsats är att implementeringen av demokratiuppdraget i grundskolan har 
misslyckats för tre av studiens respondenter, då de inte har tillräckligt med förståelse, 
resurser eller intresse för att kunna genomföra uppdraget. En respondent i studien har 
lyckats implementera demokratiuppdraget i skolan, då hen besitter de förutsättningar som 
krävs för att en lyckad implementering ska äga rum. 

 
 
 
Nyckelord: Implementering, närbyråkraten (läraren), demokratiuppdraget. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer läsaren få en överblick av arbetets innehåll, en diskussion till valet av 
ämne som sedan följs av syfte och frågeställning samt en genomgång av tidigare forskning 
inom ämnet.   

 

1.1 Problemområde 

Jag visste tidigt i mitt liv att läraryrket skulle kunna vara något för mig, dock hade jag ingen 

vision då om varför jag ville bli lärare, men det har jag idag. Ett av mina största mål som 

pedagog är att skapa demokratiska medborgare. Demokrati är grunden till ett rättvist 

samhälle och så även grunden till en bra skola för alla. I Läroplanen står det att skolväsendet 

vilar på en demokratisk grund. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskiga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på.1 De värden som alla som verkar inom skolan ska gestalta och förmedla är:  

 Människolivets okränkbarhet. 

 Individens frihet och integritet.  

 Alla människors lika värde.  

 Jämställdhet mellan män och kvinnor.  

 Solidaritet med svaga och utsatta.2 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktiskt vardaglig handling. Ett 

av skolans mål är att varje elev medvetet ska kunna uttrycka etiska ställningstaganden 

grundade på kunskaper om demokratiska värderingar och personliga erfarenheter.3 

 

Tidigare forskning visar på att lärare ofta är både oklara och osäkra gällande att presentera 

sina egna synsätt på demokrati och värderingar. Forskningen visar även på att lärarnas 

undervisningspraktik gällande demokratiuppdraget varierar mycket kraftigt mellan olika 

                                                 
1
 Skolverket.  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm: Klimatneutralt 

företag, 2011, s. 7. E-bok.   
2 Skolverket. Läroplanen, 2011, s. 7. 
3
 Skolverket. Läroplanen, 2011, s. 12. 
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lärare.4 Därför vill jag genom en implementeringsstudie undersöka om 

samhällskunskapslärare/matematiklärare på grundskolan har de förutsättningar som krävs 

för att ge eleverna de demokartiska värden som står i Läroplanen.  

 

Implementering är en fas i policyprocessen, som är det förlopp som sker vid offentlig politik. 

Processen börjar med ett problem som finns i samhället som sedan ska behandlas, 

verkställas och kontrolleras.5 Implementering kan beskrivas som genomförandet av politiska 

beslut, såsom i denna studie där jag studerar genomförandet av demokratiuppdraget i 

skolan.6 Att implementera nya politiska beslut i en organisation eller verksamhet kan dock 

vara problematiskt, då exempelvis lärare inte har den kunskap, vilja eller intresse som krävs 

för att en implementering ska bli lyckad.7  Det kan exempelvis handla om att man beslutat 

att implementera nationella prov i årskurs sex på grundskolan. Lärarna ute på fältet har svårt 

att genomföra det nya beslutet då det inte finns tillräckligt med personal på skolan och 

implementeringen blir därför inte fullständig. Denna implementeringsproblematik är något 

som ständigt återkommer.8 

 

Som en del av policyprocessen är det viktigt att kontrollera så att implementeringen av 

fattade beslut genomförs på ett korrekt sätt. Jag anser det vara av stor vikt att undersöka om 

demokratiuppdraget i skolan efterfölj, då detta uppdrag ligger till grund för att ge våra barn 

och ungdomar de demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka om samhällskunskapslärare och matematiklärare på 

grundskolan har förutsättningarna att lyckas med demokratiuppdraget som står formulerat i 

Läroplanen. Då jag studerar både samhällskunskapslärare och matematiklärare har det varit 

av intresse att se om resultatet skiljer sig mellan dessa två ämnesinriktningar. 

                                                 
4
 Johansson, Jörgen och Brogren, Anders samt Petäjä, Ulf, Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och 

värderingar och hur denna påverkar undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor, 2011, s. 98. 
5
 Lundquist, Lennart. Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 1992, s. 12. 

6
 Rothstein, Bo. ”Organisation som politik”, I Politik som organisation – förvaltningspolitikens grundproblem, 

Rothstein, Bo (red.), Stockholm: SNS Förlag, 1991, s. 13. 
7
 Sannerstedt, Anders. ”Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken”, I Politik som organisation 

– förvaltningspolitikens grundproblem, Rothstein, Bo (red.), Stockholm: SNS Förlag, 1991, s. 23. 
8
 Sannerstedt. ”Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken”, 1991, s. 23. 
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- Hur tolkar och förstår samhällskunskapslärare/matematiklärare på grundskolan 

demokratiuppdraget? 

- Hur upplever samhällskunskapslärare/matematiklärare på grundskolan 

resurstillgången för att kunna följa demokratiuppdraget?  

- Hur ser intresset och viljan ut bland samhällskunskapslärare/matematiklärare på 

grundskolan för att följa demokratiuppdraget? 

 

1.3 Tidigare forskning 

Det har gjorts mycket forskning inom området demokrati i skolan och däribland har Persson 

år 2010 givit ut doktorsavhandlingen; Pedagogerna och demokratin, en rättssociologisk 

studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling i förskola och skola. Syftet med 

avhandlingen är att få veta mera om villkoren för pedagogerna att driva 

demokratiundervisning, hur denna undervisning ser ut och vad den kan betyda för 

formeringen av demokratin, samt vilka medel pedagogerna använder i sin professionella 

verksamhet. Den frågeställning som avhandlingen har är; Hur hanterar pedagoger 

demokratiuppdraget och hur påverkas pedagoger av den sociala och samhälliga 

omgivningen? Författaren diskuterar även i kapitlet om problemområde vad demokrati är 

och vad staten vill med demokratiuppdraget.9 

 

Resultatet av studien kan sammanfattas med att demokratibegreppet är svårdefinierat och 

värdeladdat. Men till de centrala i ett demokratiskt samhälle räknas begrepp som jämlikhet, 

frihet, solidaritet och rättvisa. Demokratiuppdraget kan sammanfattas under fyra rubriker: 

 Värdedimensionen, att överföra demokratins värden på barn och elever 

 Kunskapsdimensionen, att ge barn och elever kunskaper om demokrati 

 Kompetensdimensionen, att skapa färdigheter och förmåga att delta och medverka i 

demokratiska processer 

 Kränkningsdimensionen, att aktivt motverka alla former av kränkande behandling.10 

 

                                                 
9
 Persson, Lars, Pedagogerna och demokratin, en rättssociologisk studie av pedagogers arbete med 

demokratiutveckling i förskola och skola, 2010, s. 23.  
10

 Persson. Pedagogerna och demokratin, 2010, s. 53. 
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Författaren fann som resultat av studien att pedagogernas handlande till stor del drevs 

framåt av tre normer; att bli bättre på att se barnen/eleverna, att bli mer kritisk i granskning 

av sig själv samt att bli mer medveten om demokratifrågor.11 

 

Tidigare forskning på området har även gjorts vid forskning om utbildning och lärande inom 

lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad, där Johansson, Brogren och Petäjä år 2011 gav 

ut forskningsrapporten; Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur 

denna påverkar undervisningen i demokrati och värdegrundsfrågor.12 Rapporten behandlar 

tre olika områden och i det första området studeras skilda problemområden i att genomföra 

politikundervisning i praktiken. Ett andra område utgörs av undersökningar av hur 

lärarstudenter inom samhällskunskapen vid högskolan ser på grundläggande frågor om bl.a. 

demokrati, kunskap och attityder till de egna studierna. Det tredje området som studeras är 

hur politikundervisningen inom lärarutbildningen är utformad.13 Resultatet av studien visar 

på att lärarna ofta är både oklara och osäkra gällande att presentera sina egna synsätt på 

demokrati och värderingar. Den viktigaste iakttagelsen rörande lärarnas 

undervisningspraktik är att tillvägagångssätten varierar mycket kraftigt mellan de olika 

lärarna som medverkade i undersökningen. Demokratiundervisningen och undervisningen 

om värdegrundsfrågor styrs och bestäms i hög grad av den enskilde läraren och av 

undervisningssituationen.  Studien visade även att det finns ett visst samband mellan 

lärarnas synsätt på demokrati och deras undervisningspraktik. Lärare med en valdemokratisk 

orientering låter sin undervisning om demokrati präglas av ett smalt innehåll medan lärare 

med deltagardemokratisk grundsyn beskriver sin undervisning om demokrati på ett mer 

komplicerat och mångfasseterat sätt. 14 

 

I avhandlingen; Demokratiuppdrag i förskolan, studerar Ribaeus hur demokratiuppdraget 

kommer till uttryck genom förskolelärares tal och handlingar och genom barns agerande i 

förskolans verksamhet.15 Undersökningen genomfördes med intervjuer och observationer på 

en förskola under två år. Resultatet av studien visade att förskolelärarna upplever arbetet 

                                                 
11

Persson. Pedagogerna och demokratin, 2010, s. 164. 
12

 Johansson, Brogren, Petäjä. Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur denna 

påverkar undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor, 2011.  
13

 Ibid, 2011, s. 8. 
14

 Ibid, 2011, s. 98. 
15

 Ribaeus, Katarina. Demokratiuppdrag i förskolan, 2014, s. 31. 
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med demokratiuppdraget som viktigt och meningsfullt men ser det också som svårt att 

medvetet driva i den dagliga verksamheten. Det formuleras mål på ett övergripande plan 

men konkretiseras sällan ner i genomförbara delmål. Dock menar Ribaeus att det ändå sker 

mycket demokratiskt arbete på den undersökta förskolan, dock utan att lärarna är riktigt 

medvetna om detta. Observationerna visar på en lyhördhet hos förskolelärarna att plocka 

upp barnens initiativ och utifrån detta låta dem vara demokratiskt delaktiga och få 

inflytande.16 

 

Tidigare forskning i ämnet har även gjorts av Rönnlund vid Umeå Universitet. Författaren har 

studerat demokratiuppdraget i skolan med utgångspunken att granska skolans 

demokratiuppfostrande verksamhet och hur den tar sig uttryck i elevers inflytande och 

deltagande i beslutsprocesser.17 Studien är baserad på observationer, fältsamtal och 

intervjuer utförda vid tre skolor under en period av ett läsår.18Resultatet av studien visar att 

elevers inflytande och deltagande i beslutsprocesser i undervisning skiljer från arbetslag och 

lärare. Eleverna inbjuds främst att vara med och påverka när det kommer till planering av ett 

visst område. Resultatet har även visat att det förekommer skillnader mellan olika ämnen, 

när det gäller elevers inflytande i klassrummet.19 

 

När det gäller tidigare forskning om implementering har Löfgren skrivit en rapport år 2012 

där han beskrivit utvecklingen och historien av implementeringsforskning med särskild fokus 

på forskningsfronten idag. Rapporten belyser först Lundquist implementeringsproblematik 

som kan sammanfattas med tre frågor; Kan tillämparen genomföra beslutet? Förstår 

tillämparen vad som ska genomföras samt vill tillämparen genomföra beslutet? Vidare 

beskrivs olika synsätt på policyprocessen och författaren tar även upp diskussionen om top-

down och bottom-up-perspektiv på implementering, som han menar är en aning 

ålderdomlig och oväsentlig.20 Författaren rapporterar om implementeringsforskningens kris 

och återkomst, då den klassiska implementeringsforskningen hade sina glansdagar på slutet 

av 70-talet. I mitten av 80-talet blev denna typ av forskning ”omodern” och många vände sig 

                                                 
16

 Ribaeus. Demokratiuppdrag i förskolan, 2014, s. 99. 
17

 Rönnlund, Maria. Demokrati och deltagande- Elevinflytande i grundskolan årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv, 

2011, s. 34.  
18

 Rönnlund, Demokrati och deltagande, 2011, s. 69.  
19

 Ibid, 2011, s. 108. 
20

 Löfgren, Karl. Implementeringsforskning - En kunskapsöversikt, 2012, s. 5.  
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emot implementeringsstudier. Man kunde dock i början av 2000-talet konstatera att det i 

många artiklar och tidskrifter angående miljö, utbildning, juridik, hälsa och ekonomi förekom 

att ordet implementering fanns med i dess titel.  Slutligen skriver författaren att det inte 

handlar om att avvisa studier av implementering utan att man snarare ska ge upp tankarna 

på fulländande teorier omkring hur implementering av politiska beslut går till praktiskt.21 

 

I min studie kommer jag till skillnad från tidigare forskning ovan att göra en 

implementeringsstudie angående demokratiuppdraget i skolan, där jag kommer att 

undersöka om samhällskunskapslärare/matematiklärare har de förutsättningar som krävs för 

att lyckas med demokratiuppdraget som står formulerat i Läroplanen. I tidigare forskning har 

man fokuserat på hur lärarna tolkar och ser på begreppet demokrati. Tanken med min studie 

är att undersöka fler faktorer som krävs för att demokratiuppdraget ska lyckas genomföras i 

skolan, då fokus ligger på förutsättningarna; förståelse, resurser och vilja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Löfgren, Implementeringsforskning, 2012, s. 11. 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel kommer jag att förklara mer ingående vilka teorier som kommer att användas  
för att stärka uppsatsens empiri, samt definiera begrepp som har betydande roll i 
undersökningen. 

 

2.1. Definition av implementeringsbegreppet  

Studien bygger på att undersöka implementeringen av demokratiuppdraget på grundskolan, 

därför är det av stor vikt att definiera begreppet implementering.  Vi använder ofta till 

vardags ord som genomförande, förverkligande och verkställande när vi pratar om 

implementering. Dock är definitionen av begreppet implementering varierande och det finns 

därför inte en allmänt accepterad definition. En bredare syn på implementering syftar på de 

processer som används för att införa nya metoder i en verksamhet.22  Rothstein beskriver 

begreppet som genomförandet av politiska beslut.23 Det kan exempelvis handla om att 

införa säkrare rutiner på våra anstalter eller som i denna studie, där jag har undersökt 

implementeringen av demokratiuppdraget i grundskolan.  

 

2.2. Definition av demokratiuppdraget i skolan 

Demokratiuppdraget i skolan kan även benämnas för skolans värdegrund och detta uppdrag 

vilar sig på bestämmelser som skollagen fastställt.  Värdegrunden omfattar: 

 människolivets okränkbarhet 

 individens frihet och integritet 

 alla människors lika värde 

 jämställdhet mellan könen 

 solidaritet mellan människor.24 

 

 

                                                 
22

Roselius, Maria. och Sundell, Knut. Att förändra socialt arbete: Forskare och praktiker om implementering. 

Stockholm: Gothia förlag, 2008, s. 14. 
23

 Rothstein. ”Organisation som politik”, 1991, s. 13. 
24

 Skolverket. Värdegrundens delar. 2014-04-29 
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Demokratiuppdraget i skolan kan beskrivas utifrån perspektiven; om, genom och för. Barn 

och ungdomar ska få kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati. Dessa kunskaper får 

de genom demokratiskt arbetssätt, där elevers inflytande och delaktighet är central. Deras 

demokratiska kompetens utvecklas då för vår gemensamma framtida demokrati. Det är 

alltså inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar, utan undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda 

eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.25 I läroplanen står det:  

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.26 

Demokratiuppdraget ska inte tas gör givet utan tolkas och erövras varje dag av alla som 

arbetar i skolan. Demokratiska förmågor utvecklas i möten med andra, genom samtal och i 

relationer.27 

 

2.3. Policyprocessen  

Som nämns tidigare i texten beskrivs implementeringsprocessen som genomförandet av ett 

politiskt beslut. Men för att kunna se implementering ur ett större sammanhang och hur 

processen från idé till handling går till ges vidare en kort beskrivning om policyprocessen. 

Policyprocessen är en kortare term för politisk- administrativa beslutsprocesser, det vill säga 

att det är den process som sker vid offentlig politik.28  

 

Inom policyprocessen använder man sig av olika faser. Lundquist använder sig av en enkel 

fasmodell som innefattar fem faser: initiering, beredning, beslutsfattande, implementering 

                                                 
25

 Skolverket. Värdegrundens delar. 2014-04-29.  
26

 Skolverket. Läroplanen, 2011, s. 7. 
27

 Skolverket. Värdegrundens delar. 2014-04-29.  
28

 Lundquist, Förvaltning, stat och samhälle, 1992, s. 12. 
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och efterkontroll. 

 

 

Figur 1: Policyprocessen. 29 

 Initiering: Tar upp en fråga eller ett problem som finns i samhället till behandling. 

 Beredning: Man samlar in det material som behövs som beslutsunderlag för att 

utvärdera frågan eller problemet som tagits upp till behandling. Vidare sammanställs 

materialet och förslag till beslut fattas.  

 Beslutsfattande: Val av åtgärd. Politikerna bestämmer om de ska eller icke vidta ett 

beslut. 

 Implementering: Beslutet förs ut i verkligheten och ska verkställas. 

 Efterkontroll: Man gör en kontroll och utvärdering över hur väl implementeringen har 

lyckats.30 

I min undersökning studeras den fas av policyprocessen som omfattar implementering.  

 

2.4. Implementeringsproblematiken 

Implementeringsproblematiken innebär att politiska beslut inte genomförs så som det var 

planerat.31 Det kan exempelvis handla om att man beslutat att implementera nationella prov 

i årskurs sex på grundskolan. Lärarna ute på fältet har svårt att genomföra det nya beslutet 

och implementeringen blir därför inte fullständig. Denna implementeringsproblematik är 

något som ständigt återkommer.32 

 

                                                 
29

 Lundquist. Förvaltning, stat och samhälle, 1992, s. 12. 
30

 Ibid, 1992, s. 12. 
31

Sannerstedt. ”Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken”, 1991, s. 23. 
32

 Ibid, 1991, s. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INITIERING BEREDNING BESLUTSFATTANDE 

IMPLEMENTERING EFTERKONTROLL 
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Det finns en rad förutsättningar som bör vara uppfyllda för att en lyckad implementering ska 

ske. Jag kommer här att fokusera på tillämparens villkor för att ett politiskt beslut ska kunna 

genomföras på bästa sätt. Med tillämparen menar jag här, den person som ska genomföra 

det beslut som har fattats.  

 

Tillämparen skall: 

 Förstå beslutet. 

 Kunna genomföra beslutet. 

 Vilja genomföra beslutet.33 

 

Tillämparen skall förstå beslutet  

För att en implementering av ett beslut ska lyckas krävs många gånger att tillämparen förstår 

beslutet och att målen är tydliga. Man kan ibland se att implementeringsproblematiken kan 

kopplas samman med att målen och innehållet i de nya besluten är bristfälligt formulerade. 

Målen med implementeringen kan också vara motstridiga, som exempelvis i skolans värld 

där skolan först skall ansvara för utbildning och samtidigt bedriva social fostran. Dock kan 

man i verkligheten se att läraren ofta tvingas prioritera mellan dessa två mål: att ägna sig åt 

undervisning eller åt social fostran.34   

 

Tillämparen skall kunna genomföra beslutet  

För att kunna genomföra ett politiskt beslut behöver tillämparen olika former av resurser. 

Det behövs exempelvis personal med tillräcklig kompetens, lokaler, utrustning, tid och 

pengar. I skolans värld diskuteras ofta bristen på resurser, då man anser klasserna vara för 

stora och kompetenta lärare vara för få. Många närbyråkrater har för många arbetsuppgifter 

och måste prioritera bort vissa moment inom verksamheten då tiden inte räcker till.35  

 

 

 

 

                                                 
33

 Sannerstedt. ”Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken”, 1991, s. 24. 
34

 Ibid, 1991, s. 25. 
35

 Ibid, 1991, s. 31. 
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Tillämparen skall vilja genomföra beslutet  

Egenskaper hos tillämparen som kan orsaka implementeringsproblem kan vara hens vilja att 

genomföra beslutet. Tillämparen kan ogilla det politiska beslutet och se det som olämpligt. 

För att en lyckad implementering ska äga rum krävs det att politiken är förankrad hos 

tillämparen, samt att tillämparen skall gilla det nya beslutet och vara engagerad att försöka 

genomföra det på bästa sätt.36  

Den viktigaste resursen i skolan förutom eleverna själva är deras lärare och den personal som i 
övrigt arbetar där. Engagemang från deras sida är en absolut förutsättning för att skolan skall 
lyckas med sin svåra och viktiga uppgift att förmedla kunskaper och färdigheter till eleverna 
och utveckla elevernas personlighet.37 

 

2.5. Närbyråkratsteorin  

En närbyråkrat är en person som arbetar inom den offentliga sektorn och har ett visst 

handlingsutrymme inom sitt arbete. En närbyråkrat kan exempelvis vara en polis, social 

arbetare eller en lärare. Lipsky menar att det är viktigt att titta på dem som implementerar 

ett beslut, det vill säga närbyråkraten, och inte endast på den politiska process som sker från 

teori till beslut.38 

 

Lipsky menar att närbyråkratens handlingsfrihet är viktig, då exempelvis läraren måste ges 

utrymme till att vara flexibel ifall något skulle ske. Läraren måste se till alla elever och utifrån 

varje elev själv kunna utföra en undervisning som är rätt anpassad. Utan en handlingsfrihet 

blir det svårt att ta hänsyn till den situation som kan uppstå inom närbyråkratens 

arbetsutförande. Dock är det viktigt med regler och riktlinjer för att likhet inom 

arbetsgruppen skall finnas och att alla ska arbeta mot samma mål. Likheter och riktlinjer ska 

även genomsyra hela landet så att bedömning och utbildning blir rättvis och likvärdig 

överallt.39  Närbyråkraten ska vara väl insatt i de mål som verksamheten ska arbeta emot, är 

närbyråkraten väl insatt i dessa mål kommer arbetet ske i riktning mot de politiska uppsatta 

mål som är uppsatta inom verksamheten. Om närbyråkraten har egna uppfattningar och inte 

följer de mål och riktlinjer som finns uppsatta för verksamhetens kommer närbyråkraten att 

                                                 
36

 Sannerstedt. ”Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken”, 1991, s. 32. 
37

 Ibid, 1991, s. 33. 
38

 Lipsky, Michael. Street-Level Bureaucracy; dilemmas of the individual in public services. New York: Russel 

Sage Foundation, 1982, s. 3. 
39

 Lipsky. Street-Level Bureaucracy, 1982, s. 3. 
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utnyttja sin handlingsfrihet och på det vis handla efter vad denna tycker är mest lämpligt. 

Det kan då skapa ojämnheter i förhållande till andra verksamheter inom landet eller inom 

den egna arbetsplatsen.40 

 

Resurser är något som ofta krävs för att närbyråkraten ska kunna utföra sitt arbete. För 

lärare kan denna resurs vara tid. Ofta har lärare mer arbete än vad de har tid för inom sin 

tjänst. Detta menar Lipsky är begränsade resurser. Bristande resurser i form av 

arbetsmaterial är också sådant som ofta uppkommer inom läraryrket. En annan begränsad 

resurs är den ekonomiska tillgången. Skulle skolan vara en välfungerande ekonomisk 

verksamhet skulle det finnas undervisningsmaterial, tillgång till mindre klasser samt mer 

elevresurser. Närbyråkraten kan också uppleva en kunskapsbrist för att kunna utföra sitt 

arbete på ett bra sätt.41  

 

2.6. Operationalisering  

I analyskapitlet återkopplas det insamlade materialet till implementeringsproblematiken, där 

det fokuseras på begreppen förstå, kan och vilja.  Nedan beskrivs betydelsen av dessa 

begrepp:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40

 Lipsky. Street-Level Bureaucracy, 1982, s. 17. 
41

 Ibid, 1982, s. 29-30. 

Förstå Att samhällskunskapslärare/matematiklärare 

förstår syftet och målet med 

demokratiuppdraget på grundskolan.. 

Kan Att det finns förutsättningar i form av tid, 

kompetens och material för att 

samhällskunskapslärare/matematiklärare ska 

kunna lyckas med demokratiuppdraget på 

grundskolan.  

Vill Att det finns intresse och vilja hos 

samhällskunskapslärare/matematiklärare att 

följa demokratiuppdraget på grundskolan.  
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3. Metod 

Metodkapitlet innefattar den metod jag valt att använda mig av i min studie, samt en 
beskrivning av studiens utgångspunkt, urval och genomförandet av undersökningen. Kapitlet 
innehåller även en redogörelse angående studiens reliabilitet och validitet, samt en 
beskrivning av den analysmetod som kommer att användas i analysen av resultatet. 

 

3.1. Utgångspunkt 
Min vetenskapliga utgångspunkt i denna undersökning är av hermeneutisk karaktär. 

Hermeneutik betyder på ett ungefär tolkningslära, då man inom vetenskapen tolkar och 

försöker förstå människans existens. Hermeneutiken används främst inom kvalitativ 

forskning, där man har en forskarroll som är subjektiv eller öppen och där man är ute efter 

att förstå andra människor.42 Viktigt att ta upp är min förförståelse i ämnet, då den kunde ha 

inverkan på min tolkning av resultatet. Min förförståelse om demokratiuppdraget i skolan 

har inhämtats under min tid på lärarutbildning. Där fick jag under utbildningens gång 

kunskap om demokratibegreppet via de samhällsvetenskapliga kurserna men också en 

förståelse för uppdraget under mina praktikveckor ute på skolorna. Där fick jag bland annat 

hålla i ett tema som berörde ämnet demokrati. Under temats gång fick eleverna skriva brev 

till elevrådet och kommunen där de skulle på ett demokratiskt sätt få fram sina åsikter och 

funderingar om skolan och samhället.  

 

I studien har jag i huvudsak bedrivit kvalitativ forskning, då syftet med uppsatsen var att se 

om och hur samhällskunskapslärare/matematiklärare på grundskolan har de förutsättningar 

som krävs för att ge eleverna de demokratiska värderingar som står i Läroplanen. Kvalitativ 

forskning bedrivs först och främst för att få en djupare förståelse för människors 

upplevelser, till skillnad från kvantitativ forskning där statistiska analyser ligger i fokus och 

där tolkning av det insamlade materialet inte är av intresse.43  Jag ville med undersökningen 

få en djupare förståelse för hur samhällskunskapslärare/matematiklärare ser på deras 

förutsättningar att lyckas med demokratiuppdraget i skolan.  

 
 

                                                 
42

 Patel, Runa. och Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. 3.uppl. Lund: Studentlitteratur 2003, s. 28. 
43

 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 14. 
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3.2. Urval 
Jag valde att intervjua fyra lärare på en högstadieskola. Då det i Läroplanen står att alla som 

är verksamma inom skolan ska gestalta och förmedla de grundläggande demokratiska 

värden som det svenska samhället vilar på valde jag att intervjua två samhällskunskapslärare 

och två matematiklärare för att vidare kunna göra en jämförelse mellan dessa två 

ämnesinriktningar. Jag valde att göra ett icke slumpmässigt urval genom målstyrda urval för 

att få fram respondenter till studien. Vid målstyrt urval väljer författaren till en studie ut 

personer utifrån dess relevans till ämnet och frågeställning 44. Med målstyrt urval kunde jag 

på ett strategiskt sätt få respondenter som var väsentliga till undersökningen.  

 

Antalet respondenter i denna undersökning var således fyra stycken och personerna 

inkluderade i undersökningsgruppen hade en ålder mellan 28-67 år. Det förekom både 

manliga och kvinnliga deltagare, men min ambition var inte att göra en genusrelaterad 

jämförelse och därför beskrivs det inte i studien vilket kön intervjupersonen hade.  

Då jag ville ha längre tid för varje intervjuperson, valde jag att intervjua ett fåtal personer. 

Jag ansåg att man kunde få ut mer av intervjupersonens tankar och åsikter om det gavs mer 

tid att diskutera de frågor som ställdes. I en datainsamlingsmetod, som intervju, bör antalet 

intervjupersoner begränsas, de dessa data är så pass rik på detaljer och information att det 

annars inte går att analysera den på ett rimligt sätt.45        

 
3.3. Undersökningsmetod 
Jag valde att använda mig av en kvalitativ intervjumetod för insamling av empiri. Kvalitativa 

undersökningar ger en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som 

ofta erhålls i användandet av kvantitativa metoder 46. I en kvalitativ intervju ger frågorna 

som intervjuaren ställer utrymme för respondenten att svara med egna ord. Syftet med en 

kvalitativ intervju är att upptäcka egenskaper hos intervjupersonen, samt att studera hens 

uppfattningar om olika fenomen. I en kvalitativ intervju är intervjuaren och intervjupersonen 

båda medskapare i ett samtal även om de har olika roller.47 

 

                                                 
44

 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 2011, s. 392. 
45

 Jacobsen, Jan, Krag. Konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur 2002, s. 196. 
46

 Patel Runa & Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 118. 
47

 Patel Runa & Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 78. 
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Jag valde att utföra intervjuerna i en ostrukturerad form med halvstrukturerade frågor vilket 

innebar att jag som intervjuare visste vilket ämne som vi skulle diskutera kring men hade 

inga uppradade frågor. För att få användbara intervjuer som var rika på information valde 

jag att använda mig av en intervjuguide som hjälp. I en ostrukturerad intervju används inte 

en strukturerad mall med frågor, utan här använder man istället sig av en guide med några 

huvudämnen som man diskuterar runt och kan ställa slumpmässiga följdfrågor kring.48 

Genom att använda denna typ av intervjumetod kunde jag få ut mer information från 

respondenterna, samt att det gav en möjlighet att komma i djupare diskussioner. 

Intervjuguiden var utformad utifrån huvudämnet implementeringsproblematik, där fokus låg 

på rubrikerna: förstå, kunna och vilja. Utifrån dessa tre rubriker följde sedan slumpmässiga 

följdfrågor. Intervjuguiden ligger som bilaga 1. Intervjudeltagarna hade fått information 

innan intervjun att studien berörde demokratiuppdraget, dock visade jag inte uppdraget i 

läroplanen för respondenterna under själva intervjun. Detta med bakgrund från tidigare 

uppsatsarbete, där vi bad respondenterna läsa läroplanen under intervjun, och fick väldigt 

otydliga svar angående om dem förstod innehållet eller ej. Jag valde därför att lägga upp 

rubriken; förståelse på ett sådant vis att respondenten fick ta del av några begrepp tagna ur 

demokratiuppdraget, istället för att läsa upp hela uppdraget. 

 

3.4. Genomförandet 
I sökandet efter respondenter till mina intervjuer skickade jag ut ett mejl till rektorer på 

några högstadieskolor i Halmstad kommun.   I mejlet fanns en förfrågan till samtliga 

samhällskunskapslärare och matematiklärare på skolan om de kunde medverka i en intervju. 

Det var vidare upp till vardera rektor om hen ville skicka mejlet vidare till berörda lärare på 

sin skola. Det var många lärare som avböjde förfrågan då de inte ansåg sig ha tillräckligt med 

tid till en intervju. Dock var det fyra lärare på en specifik högstadieskola villiga att ställa upp 

som respondenter till studien och därför valde jag att göra alla mina intervjuer på denna 

skola.  

När man utför en intervju anser jag det vara av stor vikt att respondenten befinner sig i en 

miljö där hen känner sig trygg och säker. Om respondenten känner sig ”hemma” kan 

                                                 
48

 Stukát,Staffan. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2.uppl. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 

44. 
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intervjun leda till en mer avslappnad och djupare diskussion. Därför valde jag i samråd med 

respondenterna att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats, det vill säga på 

högstadieskolan.  Intervjuerna varierade i längd från tio minuter till trettio minuter. Vardera 

intervju spelades in via en I-phone och bearbetningen av informationen transkriberades och 

ligger som grund för denna studie.   

 

3.5. Analysverktyg 

För att kunna analyser det insamlade materialet använde jag mig av en hermeneutisk 

meningstolkande analys, det vill säga att jag har gjort en egen tolkning av 

intervjumaterialet.49  När intervjuerna var transkriberade lästes texten ett antal gånger, för 

att kunna skönja mönster i svaren. Dessa mönster kom vidare att delas upp i olika teman och 

kategorier för att texten skulle kunna bearbetas och sorteras. 

 
3.6. Validitet & Reliabilitet 

För att en studie skall vara så trovärdig som möjligt krävs det att man undersöker det som 

avses relevant i sammanhanget, dvs. att studien har god validitet, samt att undersökningen 

måste göras på ett tillförlitligt sätt, dvs. att studien har god reliabilitet.50 Jag anser att 

intervjuguiden i studien är utformad på ett sådant vis att den gav goda förutsättningar till ett 

bra resultatunderlag. Jag anser även att valet av intervju som metod var relevant för 

undersökningen och kunde ge en hög reliabilitet, jämfört med andra metoder såsom 

exempelvis enkätundersökning, som i denna studie ej hade kommit med tillräckligt 

fördjupad information.  

 

 

 

 

                                                 
49

 Kvale, Steinar. och Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2.uppl. Lund: Studentlitteratur, 

2009, s. 226. 
50

 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 98. 
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3.7. Etiska principer 

I min studie har jag följt Vetenskapsrådets fyra huvudkrav angående de etiska principerna 

vid forskningsstudier: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt 

nyttjandekravet. 51  Det vill säga att respondenterna i studien hade fått information om vad 

undersökningen handlade om och vilka villkor som gällde för deras deltagande. Uppgifter 

angående de personer som medverkade i studien har behandlats med största möjliga 

konfidentialitet samt att deltagarna även hade rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Materialet som insamlades till studien om enskilda personer har endast använts för 

forskningsändamål.  

I min intervjuförfrågan som jag skickade ut till respondenterna var jag tydlig med att 

informera om att intervjun berörde demokratiuppdraget i skolan och att intervjun var 

frivillig. I förfrågan beskrevs även att jag ville göra intervjun på deras arbetsplats och att det 

var en intervjuare och en respondent som utförde intervjun. De som har deltagit i min studie 

har behandlats med största anonymitet och i studien nämns inga namn på respondenterna. 

Jag har istället valt att benämna intervjudeltagarna med respondent A, B, C och D när jag har 

citerat eller hänvisat till respondenternas uttalanden. Det fjärde och sista etiska kravet; 

nyttjandekravet, är något som jag har tagit hänsyn till och därför kommer det inte att lämnas 

vidare några uppgifter som jag fått ta del av från studiens respondenter. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002, s. 6. 
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4. Analys 

I följande kapitel presenteras det resultat som samlats in via dem intervjuer som 
genomfördes bland fyra samhällskunskapslärare/mattematiklärare på grundskolan.  För att 
inte texten ska bli upprepande väljer jag att i samband med presentation av resultatet göra 
en analys. Analysen är indelad i tre underrubriker; förstå, kan och vill.   

 

4.1. Förstår samhällskunskapslärare/matematiklärare demokratiuppdraget i 

skolan? 

För att få en överblick över hur respondenterna i studien tolkar och förstår 

demokratiuppdraget i skolan bad jag dem att ge sin tolkning på några begrepp som benämns 

i läroplanen i samband med skolans värdegrund. Begreppen som jag bad respondenterna 

tolka var; jämlikhet, solidaritet, frihet, integritet samt begreppet medborgare.  

 

Respondent A 

Respondent A är nyutbildad samhällskunskapslärare på grundskolan och har varit verksam i 

ett halvår. Hen anser sig ha kunskaper om demokratiuppdraget i skolan och att det är något 

som ständigt genomsyrar undervisningen.  

Det genomsyrar väldigt mycket muntligt. Men även att eleverna hela tiden får vara med och 
delta och bestämma. Att det är en form av aktivitet, som formativ bedömning att dom hela 
tiden får vara med och bedöma sina insatser och att dom visar och utrycker sina åsikter, men 
jag tycker det genomsyrar alla ämnen.52 

 

Dock visar inte respondenten i intervjun att hen förstår uppdraget i den form som den står i 

läroplanen, då respondenten förknippar mycket av demokratiuppdraget till att undervisa om 

själva begreppet demokrati samt hur Sverige styrs och inte till att arbeta med 

värdegrundsfrågor. När jag frågade respondenten om vad hen använde för material när de 

arbetade med värdegrundsfrågor på skolan svarade hen; ”När jag just undervisar om 

demokrati som begrepp och ämne inom samhällskunskapen så är det en politisk riktning med 

dom politiska partierna […] Man använder sig mycket av riksdagen och internet”.53 

 

När respondenten ska tolka begreppen känner sig hen lite osäker på begreppen solidaritet 

och integritet och vill inte ge sin tolkning av dessa orden. När respondenten vidare skulle 
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 Respondent A, 2014. 
53

 Respondent A, 2014. 
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tolka begreppet jämlikhet svarade hen; ”Jämställdhet mellan människor, många riktar in det 

på kvinna man men jag tycker man kan se det mer som om att det ska vara jämlikhet mellan 

människor oavsett klassificering skulle jag nog säga”.54 Här visar respondenten att hen 

förstår vissa delar av skolans värdegrund men saknar kunskaper om några av dem begrepp 

som benämns i samband med demokratiuppdraget.  

 

Respondent B 

Respondent B är utbildad matematiklärare och fysiklärare och har varit verksam ute på 

skolan i cirka 14 år. När jag frågar respondenten om hen känner sig bekant med 

demokratiuppdraget i skolan tvekar hen men nickar och menar att hen gör det till stora 

delar. Dock visar respondenten som respondent A ovan att hen inte förstår några av dem 

begrepp som jag bad hen att tolka. Begreppet solidaritet kunde inte respondenten göra 

någon tolkning av, samt att hen förknippade ordet integritet med begreppet integration. 

Dock hade respondenten tydliga tolkningar av både begreppen jämlikhet och frihet där hen 

tolkade jämlikhet på detta vis; ”Vi har det alltså i mina klasser och mina elever. Det är ingen 

skillnad mellan tjejer och killar. […] För mig när vi ska jobba med det här ordet i min klass så 

sätter jag ingen skillnad mellan tjej och kille. Jag kollar bara på kunskaper”.55 Begreppet 

frihet tolkade hen på detta sätt; ”Alla gillar frihet, men frihet för mig betyder att det ska 

finnas gränser. Det ska inte vara frihet och kaos. Det ska finnas regler och begränsningar i 

samhället. Det är inte frihet att få göra vad man vill”.56 Här visar respondenten som 

respondenten A ovan att hen förstår vissa delar av skolans värdegrund men saknar 

kunskaper om några av dem begrepp som benämns i samband med demokratiuppdraget.  

 

Respondent C 

Respondent C har varit verksam inom skolan i nio år och har arbetat som lärare i ämnena 

svenska och SO. Hen har dock en utbildning som gymnasielärare i ämnena religion och 

svenska. Respondenten känner sig bekant med samtliga av dem begrep som jag bad hen att 

tolka och tolkningen av exempelvis Integritet lät på detta viset; ”Att jag kan vara den jag är 

och stå för det i alla sammanhang, offentligt och privat”.57 Respondenten tolkade begreppet 
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medborgare på detta sätt; ”Ansvarsfullhet över en gemensam framtid. Jag tänker visserligen 

även geografiskt. Geografisk plats som man ansvarar för tillsammans”58. Samt att hen 

beskrev begreppet solidaritet som; ”att min sak blir din sak eller tvärt om. Att man hjälps åt 

och står tillsammans”.59 Respondenten visade i intervjun att hen förstår och har kunskap om 

några av dem begrepp som benämns i samband med demokratiuppdraget i skolan.  

 

Respondent D  

Respondent D har en lärarexamen i grundskolan för årskurs fyra till nio i ämnena matematik 

och NO. Hen har varit verksam inom skolan i tio år. Som respondenterna A och B kände sig 

respondent D sig även lite osäker på att tolka några av dem begrepp som ligger till grund för 

demokratiuppdraget. Hen passade vid tolkningen av begreppen solidaritet och integritet och 

var kortfattad i sin tolkning av resterande ord. Så här lät tolkningen av begreppen 

jämställdhet, Frihet och medborgare: ”Jämställdhet, det är att man får göra en sak på lika 

villkor. Frihet, att man har möjligheten att få göra som man vill. Medborgare, det är en 

människa i samhället eller landet”.60 Här visar respondenten att hen har en viss förståelse av 

skolans värdegrund men saknar kunskaper om några av dem begrepp som benämns i 

samband med demokratiuppdraget. När respondenten vidare fick frågan om hen kände att 

hen hade fått kunskaper om demokratiuppdraget och skolans värdegrund under sin 

utbildning, var det inget som hen kände till; ”Nej det känner jag inte till, nej det är inget som 

jag känner att yes det kan jag”.61 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så är det en av fyra respondenter i studien som kan tolka och förstå 

samtliga av dem begrepp som benämns i läroplanen i samband med skolans värdegrund och 

demokratiuppdrag. De resterande tre respondenterna A, B och D visar på en viss förståelse 

men saknar några av dem grundläggande begrepp som krävs för att ha full kännedom om 

demokratiuppdraget i skolan.   
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4.2. Kan samhällskunskapslärare/matematiklärare följa demokratiuppdraget i 

skolan? 

För att få en överblick över hur respondenterna i studien upplever resurstillgången på skolan 

för att kunna följa demokratiuppdraget, bad jag dem att svara på frågor angående material, 

tid och utbildning.  

 

Respondent A 

När jag frågade respondenten om hen ansåg att det finns tid till demokratiuppdraget och 

värdegrundsfrågor i skolan svarade respondenten att det fanns tid.  

Ja, det tycker jag. Oavsett ämne så kommer man in på det på ett eller annat sätt och eleverna 
tar upp det hela tiden, senast idag på en pysseldag när vi hade bestämt i klassen att vi ska 
pyssla, så kommer dom och säger att dom vill titta på en film och att i ett demokratiskt 
samhälle har vi rättigheter, så vi vill rösta om detta beslut. Så dom tar ju till sig det och 
använder det, även med glimten i ögat. Så det märks att man pratar mycket om det.62 
 

På frågan om det finns tillräckligt med material att arbeta utifrån anser respondenten att det 

gör det. Respondenten menar att hen väljer material med grundtanken att man ska kunna 

samtala om samhällets värdegrund.  

Om jag har historia eller geografi så har jag material med grundtanken att den ska vara 
demokratisk. Om man undervisar i geografi och pratar om naturkatastrofer kommer det 
automatiskt in när man pratar om andra länders samarbete då man hjälper andra länder i 
nöd.63 

 

Respondenten minns att hen fick kunskaper om begreppet demokrati under sin 

lärarutbildning samt att hen fick grunderna om själva demokratiuppdraget och skolans 

värdegrund på högskolan. Dock påpekar hen att man ständigt måste hålla sig uppdaterad när 

det gäller dessa frågor och att det är mycket upp till en själv att göra det. 

 

Respondent B 

Vid intervjun med respondent B kom det fram att hen inte lägger mycket tid under sin 

undervisning på värdegrundsfrågor. Hen svarade att; ”Du vet i matteämnet är det svårt, det 

är lättare i SO-ämnena. Men samtidigt måste det finnas i mitt ämne”.64 Respondenten är 

dock medveten om att demokratiuppdraget ska genomsyra i alla ämnen och inte bara i SO-
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ämnena. När jag frågade respondenten om hen ansåg att det fanns tillräckligt med material 

om värdegrundsfrågor som kunde användas som undervisningsmaterial, svarade 

respondenten att hon inte kände till något sådant material, men att det säkert fanns på 

skolan. ”Det finns säkert, men eftersom jag inte arbetat här så länge har jag dålig koll. Men 

jag är säker på att hela skolan arbetar med detta”.65  

 

Vid frågan om respondenten kände att hen hade fått med sig kunskaper om 

demokratiuppdraget från sin lärarutbildning, ansåg sig respondenten ha fått med sig denna 

kunskap. Dock visade sig i kapitlet ovan att hen inte hade kunskapen om dem begrepp som 

nämns i samband med demokratiuppdraget och värdegrunden i skolan. 

 

Respondent C 

Respondet C var tydlig i sitt svar angående om det fanns tid till att utföra 

demokratiuppdraget i hens klasser. Hen medgav att det nog inte genomfördes i den grad 

som det egentligen borde, men att respondenten försökte att arbeta med uppdraget under 

sina lektioner. 

Jag tror man måste pointera det mycket tydligare och jag tror inte det genomförs i den grad 
som det egentligen ska enligt uppdraget. Men man försöker jobba på sina lektioner och då inte 
bara om att undervisa om demokrati utan också att hela vår undervisning bygger på det. Och 
att vi förmedlar till våra elever att man får vara med och bestämma över sina ämnen och sin 
tid. Men tiden finns nog inte.66  

 

På frågan om respondenten använder sig av något speciellt material i undervisningen 

angående värdegrundsfrågor svarade hen; ”jag har inga läroböcker eller så men mycket av 

det material som jag använder kommer från ”Utbudet” som ger ut gratismaterial om 

arbetsrätt mänskliga rättigheter och demokrati i allmänhet”.67
  När vi diskuterade om hen 

ansåg att det finns tillräckligt med material i ämnet menade respondenten att det inte fanns 

tillräckligt och att det material som fanns ej var tillräckligt anpassat för skolans årskurser.  I 

diskussionen angående om respondenten ansåg sig ha fått kunskap om skolans värdegrund 

och demokratiuppdrag under sin lärarutbildning svarade hen; ”Mmm, man jobbade mycket 
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med värdegrunden. Demokrati kan man kanske känna att det fattades lite men själva 

skolans uppdrag och värdegrund är relativt genomarbetat”.68  

Respondent D 

Respondent D ansåg att det fanns väldigt lite tid till demokratiuppdraget och 

värdegrundsfrågor under sin undervisningstid, dock ansåg hen att dem arbetade i 

demokratiska arbetsformer.  

Väldigt lite känner jag. Det är i så fall i matten då tänker jag, att man kan få med elevernas 
tankar och värderingar när man ska välja uppgifter eller områden. Eller när dom har gjort en 
uppgift och dom ska få sitta och diskutera i grupper, då måste dom ju ta hänsyn till varandras 
svar och lyssna på varandras åsikter och tankar.69 

 

När vi diskuterade tillgång till material om värdegrunden i skolan berättade respondenten 

att man har fått olika häften under åren, där man tillsammans med eleverna har kunnat 

arbeta med olika värderingsövningar. Dock gjorde man bara dessa övningar med eleverna i 

årskurs sex, då man inte hade tiden till att arbeta med området i andra årskurser. 

Respondenten menade även på att hen hade tyckt det var bra om man hade fått nytt och 

aktuellt material i ämnet. Som tidigare tagits upp kände inte respondenten att hen har fått 

kunskaper om demokratiuppdraget och om skolans värdegrund under sin lärarutbildning.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så anser respondent B och D att det finns väldigt lite tid till att diskutera 

värdegrundsfrågor på deras lektioner, dock visar respondenterna i intervjun att dem arbetar 

under demokratiska former, där eleverna får vara med och bestämma och lära sig visa 

hänsyn och respekt för varandra. Respondent A och C visar i intervjun att de ägnar tid till 

demokratiuppdraget och skolans värdegrund i klassrummet. När det gäller tillgången till 

material i ämnet anser respondet A att det finns tillräckligt medan resterande respondenter 

menar att det material som finns inte är tillräckligt aktuell.  

 

Respondenterna A och C ansåg sig ha fått kunskap om demokratiuppdraget under deras 

lärarutbildning, medan respondent B och D inte fann att utbildning givit dem tillräckligt med 

kunskap om skolans värdegrund. 
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4.3. Vill samhällskunskapslärare/matematiklärare följa demokratiuppdraget i 

skolan? 

För att få en överblick över hur intresset och viljan att följa demokratiuppdraget i skolan ser 

ut bland respondenterna i studien fick dem svara på frågor angående om dem har ett 

intresse för demokratiuppdraget i skolan och om dem tycker det är viktigt. Respondenten 

fick även svara på frågor angående om det finns någon vilja eller intresse av att samarbete 

med andra lärare på skolan gällande demokratiuppdraget och värdegrundsfrågor.  

 

Respondent A 

När respondent A fick frågan om hen tycker demokratiuppdraget är intressant och om hen 

anser att det är ett viktigt uppdrag svarade respondenten;  ”Ja. Jag kanske inte sitter på 

fritiden och läser på extra men jag tycker det är intressant det gör jag”.70 Respondenten har 

alltså inget intresse för värdegrundsfrågor utöver tiden på skolan. Hen anser dock vara ett 

viktigt uppdrag då vi lever i en demokrati och för att våra barn måste få veta deras 

rättigheter och att man kan vara med att påverka. Det är svårt att avgöra i samtalet med 

respondent A om hen är engagerad i demokratiuppdraget, dock har hen tydliga argument 

varför hen anser det vara ett viktigt uppdrag.  När det gäller att samarbeta med andra lärare 

på skolan gällande demokratiuppdraget menar respondenten att det finns stora möjligheter 

att samarbeta mycket mer än vad de gör. För tillfället samarbetar man bara när det är 

riksdagsval säger respondenten.  

 

Respondent B 

Respondent B anser att demokratiuppdraget är ett viktigt och intressant uppdrag dock har 

respondenten inte tid till att engagera sig i dessa frågor, då hen knappt hinner med sitt eget 

ämne.   

Ja, det är ett jätteintressant och jätteviktigt ämne. Om jag märker att det är en elev som går 
över gränsen stoppar jag honom eller henne direkt och frågar om dom känner till 
värdegrunden som vi har i samhället och i Sverige. Men jag håller inte på med det så 
jättemycket då jag knappt hinner med mitt eget ämne, matematik. Men vi har en värdegrund 
som vi måste följa.71  
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När jag ställde frågan om dem har något samarbeta emellan lärare eller arbetslag när det 

gäller demokratiuppdraget svarade respondenten nej, dock tog hen upp att hela skolan hade 

arbetat med ett projekt om välbemötande. ”Inte om demokrati, men vi har som sagt jobbat 

med ett projekt om välbemötande. Det är jätteviktigt både hos vuxna och hos barn”.72 

 

Respondent C 

På frågan om respondenten ansåg att frågor gällande demokrati och samhällets värdegrund 

är viktigt och intressant, svarade hen kortfattat men koncist att det både är ett intressant 

och viktigt ämne. Vidare beskrev respondenten varför hen ansåg det vara ett viktigt ämne;  

”Annars kan man inte leva i samhället om man inte förstår dess grunder, principer och 

värderingar och man känner sig inte delaktig och kan inte ta ansvar och kan inte känna att 

man är en del av att bestämma hur det ska gå”.73 Här visar respondenten hens engagemang 

i frågor som rör demokratiuppdraget. När det gällde samarbete på skolan angående 

demokratiuppdraget var detta något som knappt existerade menade respondenten. Dock 

har lärarna ett samarbete vart fjärde år när det är riksdagsval;  ”När det gäller valet, alltså då 

vart fjärde år. Dess emellan är det faktiskt inte så mycket. Vi är en stor skola, varje arbetslag 

har sitt”.74  

 

Respondent D 

Respondent D visade inget större intresse för demokrati- och värdegrundsfrågor, dock 

påpekade hen att det fanns frågor inom ämnet som engagerade. ”Inte jättemycket, det beror 

lite på vilka frågor det handlar om”.75 Som tidigare respondenter menade hen att det är ett 

viktigt uppdrag, dock hade hen svårt att argumentera för vad det var med uppdraget som 

var viktigt. När det gällde frågan om det fanns något samarbete mellan lärarna gällande 

demokratiuppdraget, var detta något som enligt respondenten inte existerade sedan dem på 

skolan gjorde om till nya arbetslag; ”Vi har haft vet jag för några år sedan ett tema men det 

var innan vi gjorde om till de nya arbetslagen, men i vårt arbetslag tror jag inte att vi har 

något just nu”.76 
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Sammanfattning 

Samtliga fyra respondenter i studien menade att demokratiuppdraget är ett viktigt uppdrag, 

dock är det endast respondent C som känns engagerad i frågor som rör demokrati och 

skolans värdegrund. När det gäller samarbete mellan lärare och ämne gällande 

demokratiuppdraget är samtliga respondenter enade om att detta något som inte existerar. 

Dock menar respondent A och C att ett samarbete i ämnet hade varit av intresse.  
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5. Avslutning 

5.1. Slutsats 

Syfte med studien var att undersöka om samhällskunskapslärare och matematiklärare på 

grundskolan har förutsättningarna att lyckas med demokratiuppdraget som står formulerat i 

Läroplanen. Då jag studerar både samhällskunskapslärare och matematiklärare har det varit 

av intresse att se om resultatet skiljer sig mellan dessa två ämnesinriktningar. 

 Utifrån syftet ovan ville jag få svar på frågorna: 

 

-    Hur tolkar och förstår samhällskunskapslärare/matematiklärare på grundskolan 

demokratiuppdraget? 

- Hur upplever samhällskunskapslärare/matematiklärare på grundskolan 

resurstillgången för att kunna följa demokratiuppdraget?  

- Hur ser intresset och viljan ut bland samhällskunskapslärare/matematiklärare på 

grundskolan för att följa demokratiuppdraget? 

 

Slutsatsen av studien bygger på det resultat som samlats in via fyra stycken intervjuer av 

samhällskunskapslärare och matematiklärare på grundskolan. Frågeställningen i 

undersökningen har sin grund i teorin om implementeringsproblematiken, som redogör för 

en rad förutsättningar som bör vara uppfyllda för att en lyckad implementering av ett 

politiskt beslut ska äga rum. För att närbyråkraten som i detta fall är läraren ska kunna 

implementera demokratiuppdraget i skolan krävs det att hen förstår uppdraget, ska kunna 

genomföra uppdraget, samt att läraren ska vilja genomföra uppdraget.77 

 

När det gäller förståelse för demokratiuppdraget i skolan visar resultatet att endast en av 

fyra lärare i studien kan förstå och tolka demokratiuppdraget i läroplanen.  De resterande tre 

respondenterna visar på en viss förståelse men saknar några av dem grundläggande begrepp 

som krävs för att ha full kännedom om demokratiuppdraget i skolan.   

 

Utifrån de befintliga teorier som finns angående implementering av beslut är det av stor vikt 

att lärare förstår det uppdrag som ska genomföras, för att det ska bli en lyckad 
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implementering.78 Utifrån denna teori och resultatet i studien kan det konstateras att 

genomförandet av demokratiuppdraget i grundskolan har misslyckats med utgångspunkten 

från förutsättningen; förståelse för målet och uppdraget. Tre av fyra lärare i studien har 

alltså ingen kunskap eller förståelse för målet med demokratiuppdraget. Man kan ibland se 

att implementeringsproblematiken kan kopplas samman med att målen och innehållet i de 

nya besluten är bristfälligt formulerade.79 Det var ingen respondent som anmärkte att 

demokratiuppdraget i läroplanen är otydligt formulerad, men då ska det noteras att tre av 

fyra respondenter ej verkar ha tagit del av och läst uppdraget.   

 

Resurstillgången i form av undervisningstid, material och kompetens, som är den andra 

förutsättningen som krävs för att kunna utföra demokratiuppdraget på grundskolan, anser 

lärarna i studien att det finns varierande tillgång till. Två av fyra respondenter anser att det 

finns för lite tid till demokratiuppdraget under skoltiden, dock visar respondenterna i 

intervjun att dem arbetar under demokratiska former. När det gäller tillgången till material i 

ämnet anser en respondent att det finns tillräckligt, medan resterande respondenter menar 

att det material som finns inte är tillräckligt aktuell. Två av respondenterna ansåg sig ha fått 

kunskap om demokratiuppdraget under deras lärarutbildning, de resterande två lärarna fann 

inte att utbildningen givit dem tillräckligt med kompetens om skolans värdegrund. 

Närbyråkratteorin menar att resurser i form av tid, material och kompetens ofta är något 

som krävs för att läraren i detta fall ska kunna genomföra sitt uppdrag.80 Utifrån denna teori 

och resultatet i studien kan det konstateras att genomförandet av demokratiuppdraget har 

misslyckats för två av studiens respondenter, då de två lärarna ej har tillräckligt med tid, 

kompetens eller material för att kunna genomföra uppdraget på grundskolan.  

 

När det gäller respondenternas intresse och vilja för att genomföra demokratiuppdraget i 

skolan ansåg samtliga lärare i studien att demokratiuppdraget är ett viktigt uppdrag, dock 

var det endast en respondent som kände sig engagerad i frågor som rör demokrati och 

skolans värdegrund. Implementeringsproblematiken tar upp att det viktigaste för att ett 

politiskt beslut ska kunna genomföras är att det finns ett engagemang och en vilja hos den 
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som ska genomföra beslutet.81 Utifrån denna teori och resultatet i studien kan det 

konstateras att implementeringen av demokratiuppdraget i grundskolan har misslyckats för 

tre av studiens respondenter, då de inte har tillräckligt med intresse och engagemang för att 

kunna genomföra uppdraget.  

 

Då jag i studien har intervjuat två matematiklärare och två samhällskunskapslärare på 

grundskolan, har det varit av intresse att se om förutsättningarna för att genomföra 

demokratiuppdraget skiljer sig mellan dessa två ämneslärare. Undersökningen har visat att 

samhällskunskapslärarna har fler förutsättningar att lyckas implementera beslutet, då dem 

har både förståelsen, resurstillgången och viljan att genomföra demokratiuppdraget i 

grundskolan. Matematiklärarna har i studien visat att de saknar många av de förutsättningar 

som krävs för att en lyckad implementering av uppdraget ska äga rum. Jag kommer vidare i 

kapitlet nedan att diskutera alternativa förklaringar till varför förutsättningarna för att lyckas 

genomföra demokratiuppdraget skiljer sig mellan ämneslärarna på skolan.  

 

5.2. Diskussion  

Jämfört med tidigare forskning som fokuserat mycket på lärares tolkning av begreppet 

demokrati, kan man finna liknande resultat gällande lärares förståelse av 

demokratiuppdraget. Som tidigare studier har visat är lärarna ofta både oklara och osäkra 

gällande att presentera sina egna synsätt på demokrati och värderingar.82 I min studie kan 

man också se ett mönster där lärarna är osäkra och har svårt att tolka begrepp som nämns i 

samband med demokratiuppdraget. Hälften av respondenterna i min studie menar att de ej 

har fått med sig kunskap och förståelse av uppdraget från deras tid på lärarutbildningen. 

Dock har man som lärare ett eget ansvar att kontinuerligt läsa Läroplanen och vara 

medveten om och efterfölja de författningar som står i den. Även Person skriver i sin rapport 

att demokratibegreppet är svårdefinierat och värdeladdat. Men till de centrala i ett 

demokratiskt samhälle räknas begrepp som jämlikhet, frihet, solidaritet och rättvisa.83 Under 

intervjun fick respondenterna tolka just begreppen ovan som enligt Person är centrala i ett 
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demokratiskt samhälle, men som tidigare nämnt hade tre av fyra intervjudeltagare svårt att 

definiera begreppen.  

 

Samtliga fyra respondenter i studien menade att demokratiuppdraget är ett viktigt uppdrag, 

dock är det inte alla intervjudeltagare som anser att dem har tid till att genomföra 

uppdraget. Respondent B i studien anser att demokratiuppdraget är ett viktigt och intressant 

uppdrag dock har respondenten inte tid till att engagera sig i dessa frågor, då hen knappt 

hinner med sitt eget ämne.   

Ja, det är ett jätteintressant och jätteviktigt ämne [...] men jag håller inte på med det så 
jättemycket då jag knappt hinner med mitt eget ämne, matematik. Men vi har en värdegrund 
som vi måste följa.84  

 
I tidigare studier kan man se liknande resultat, där förskolelärarna upplever arbetet med 

demokratiuppdraget som viktigt och meningsfullt men ser det också som svårt att medvetet 

driva i den dagliga verksamheten.85 Viktigt att påpeka är att studien är gjord bland lärare i 

förskoleklass och min undersökning är byggd på lärare som arbetar med elever i årskurs 6-9.  

 

Som tagits upp tidigare visar resultatet på att tre av fyra respondenter i studien har svårt att 

tolka och förstå begrepp tagna ur demokratiuppdraget, dock kunde man under intervjuernas 

gång se att många av lärarna arbetade med uppdraget fastän dem inte kunde tolka 

begreppen.  

Det genomsyrar väldigt mycket muntligt. Men även att eleverna hela tiden får vara med och 
delta och bestämma. Att det är en form av aktivitet, som formativ bedömning att dom hela 
tiden får vara med och bedöma sina insatser och att dom visar och utrycker sina åsikter, men 
jag tycker det genomsyrar alla ämnen.86 

 

Liknande resultat framgick även i Ribaeus studie där man på den undersökta förskolan 

arbetade med demokratiuppdraget, dock utan att lärarna var riktigt medvetna om detta.87  

 

Undersökningen har visat att samhällskunskapslärarna har fler förutsättningar att lyckas 

implementera beslutet än matematiklärarna, då dem har både förståelsen, resurstillgången 

och viljan att genomföra demokratiuppdraget i grundskolan. Matematiklärarna har i studien 
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visat att de saknar många av de förutsättningar som krävs för att en lyckad implementering 

av uppdraget ska äga rum. Tidigare forskning har även visat att lärarnas undervisningspraktik 

och tillvägagångssätt varierar kraftigt mellan de olika lärarna. Demokratiundervisningen och 

undervisningen om värdegrundsfrågor styrs och bestäms i hög grad av den enskilde läraren 

och av undervisningssituationen.88 Även Rönnelund har kommit fram till i sin studie att det 

förekommer skillnader mellan olika ämnen, när det gäller elevers inflytande i klassrummet.89 

Förklaringar till varför förutsättningarna för att lyckas genomföra demokratiuppdraget skiljer 

sig mellan ämneslärarna på skolan kan vara att samhällskunskapslärarna i högre utsträckning 

än matematiklärare får kunskaper under sin lärarutbildning om hur ett demokratiskt 

samhälle är uppbyggt. En annan förklaring kan vara att samhällskunskapslärare ej behöver 

fundera över hur man ska skapar forum för diskussioner angående värdegrundsfrågor i 

samma utsträckning som matematiklärarna, då det automatiskt faller in under ämnets olika 

teman.  

 

Varför är denna undersökning viktig och hur kan den användas i skolans värld? I Läroplanen 

står det att skolväsendet vilar på en demokratisk grund och att utbildningen vidare ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskiga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.90 Som tidigare tagits upp kan 

man tydligt se att våra barn och ungdomar drar sig till partier som ej står för alla människors 

lika värde. Detta har fått mig att fundera över om skolan följer sitt uppdrag med att skapa 

demokratiska medborgare? Då skolan har en viktig roll i samhället att förankra de 

grundläggande demokratiska värderingarna hos våra barn och ungdomar, anser jag det vara 

av stor vikt att man följer upp och kontrollerar att demokratiuppdraget i skolan efterföljs. 

Dock är det viktigt att påpeka att denna studie är liten och att man hade fått ett bredare 

resultat om man undersökt fler skolor och fler lärares förutsättningar. Min studie kan bidra 

till att fler lärare på grundskolan förstår vikten av demokratiuppdraget och betydelsen av att 

detta uppdrag är något som ska genomsyra alla ämnen och alla som arbetar på skolan. 

Studien kan även inspirera lärare ute på skolorna till att arbeta mer med demokrati- och 

                                                 
88

 Johansson, Brogren, Petäjä. Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur denna 

påverkar undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor, 2011, s. 98. 
89

 Rönnlund, Demokrati och deltagande, 2011, s. 108. 
90

 Skolverket. Läroplanen, 2011, s. 7.   
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värdegrundsfrågor, samt att man på skolan kan arbeta tematiskt eller ämnesövergripande 

med olika teman som berör demokratiuppdraget.  

Utöver frågorna baserade på implementeringsteorins begrepp förstå, kan och vill frågade jag 

lärarna i intervjuerna om det fanns något samarbete mellan lärarna gällande 

demokratiuppdraget i skolan. Resultatet visade att samtliga lärare var enade om att det inte 

existerade något samarbete gällande demokratiuppdraget i skolan. Med samarbete menar 

jag dels att lärarna samarbetar för att få fram exempelvis idéer, undervisningsmaterial och 

undervisningstekniker för att kunna förmedla skolans värdegrund till eleverna. Med 

samarbete menas även att man arbetar ämnesövergripande och har temaundervisning med 

demokratiuppdraget. Utifrån egna erfarenheter ute på skolan är samarbete mellan lärare 

viktigt, både när det gäller sammanhållningen i arbetslagen samt att det är en tillgång när 

tidsbrist råder eller när lärarna har för stora klasser. Det kan även vara av stor vikt att 

samarbeta mellan lärare och ämne, då demokratiuppdraget ska genomsyra all undervisning 

och all personal som arbetar på skolan.  
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7. Bilaga 

7.1. Intervjuguide 

Huvudämne: Genomförandet av demokratiuppdraget på grundskolan. 

Rubriker: Huvudrubriker som jag kommer att utgå från i intervjun. 

 Först: Hur tolkar och förstår samhällskunskapslärare/matematiklärare på 

grundskolan demokratiuppdraget? 

 Kunna: Hur upplever samhällskunskapslärare/matematiklärare på grundskolan 

resurstillgången för att kunna följa demokratiuppdraget?  

 Vilja: Hur ser intresset och viljan ut bland samhällskunskapslärare/matematiklärare 

på grundskolan för att följa demokratiuppdraget? 

 

Genomförandet 

1. Intervjuinledning: Respondenten får tid till att beskriva sig själv och hens yrkesval. 

 

2. Rubrik 1, Förstå: Respondenten får berätta om sin tolkning av några begrepp. 

Respondenten får berätta sin tolkning av demokratiuppdraget.  

 

 

 

 

 

 

 

Jämställdhet 
Solidaritet  
Frihet 
Integritet 
Medborgare  
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Rubrik 2, Kunna: Respondenten får svara på frågor angående material, tid utbildning. 

 Finns det tid till demokartiundervisning på din skola och i dina klasser? Hur 

mycket tid lägger du på undervisning om demokrati och värderingar? 

 Vad använder du för material när du undervisar om demokrati? Finns det 

tillräckligt med material i ämnet? 

 Har du fått någon vidareutbildning i ämnet? Fick du kunskap om ämnet när du 

läste på lärarhögskolan? 

 

4. Rubrik 3, Vilja: Respondenten får svara på frågor angående om hen har ett intresse för 

demokratiuppdraget i skolan och om hen tycker det är ett viktigt ämne att undervisa om. 

Respondenten får även svara på frågor angående om det finns någon vilja eller intresse av 

att samarbete med andra lärare på skolan gällande demokratiuppdraget.  Exempel på frågor: 

 Har du ett eget intresse av demokratifrågor i samhället?  

 Tycker du att det är ett viktigt ämne? 

 Har ni ett något samarbete på skolan i ämnet, har ni läst ämnesövergripande om  

demokrati? 

 

5.  Avslutning: Respondenten får möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i ämnet och 

tillägga information som hen anser relevant för intervjun.   
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