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Abstract 
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According to the Swedish curriculum the education should establish respect for human rights 

and democratic values (Skolverket, 2011, s.7). The purpose of this study is to investigate how 

five first grade teachers understand the democracy education and how they practice it in 

reality. I have, based on the purpose of this study issued following questions:  

 

-  What is the teachers interpretation of the democracy education?   

- How does the teachers work with democracy in practice?  

- What difficulties does the teachers see with the democracy education?  

 

This study is made through a qualitative method based on interviews with five teachers. 

The results show that the teachers at both schools, despite the different definitions of the 

concept of democracy, yet interprets democracy education relatively equal. All of the teachers 

perceive the democracy education as an assignment where the focus is on student 

participation, responsibility and opinions as well as human rights.  

 

In practice the work with the democracy education is done through activities such as class 

councils and voting. The teachers also emphasizes discussions as an important part of the 

democracy education which can be linked to deliberative democracy. The difficulties that 

teachers see with the democracy education concerns being neutral to certain values. One 

conclusion from this study is that teachers work with democracy education mostly on the 

basis of learning for and learning through democracy. 
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1. Inledning  

Denna uppsats kommer att handla om hur fem lärare tolkar skolans demokratiuppdrag.  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för demokratiuppdraget som forskningsproblem och 

varför detta ämne är intressant att diskutera och analysera. Även en kortfattad beskrivning om 

skolans historia ges, för att få en överblick kring demokratins roll i skolan förr i tiden. 

Inledningen beskriver också syftet med denna forskningsstudie samt de frågeställningar som 

jag utgått ifrån vid genomförandet av detta arbete.  

 

1.1 Bakgrund  

I Läroplanen för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet beskrivs främjande av 

demokrati som en central del av skolans uppdrag. Att förmedla och förankra respekt för det 

svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar ska enligt uppdraget ingå i 

undervisningen (Skolverket 2011, s. 7). Undervisningen ska också bedrivas enligt 

demokratiska former och uppmuntra eleverna till att bli ansvarskännande och aktiva 

samhällsmedborgare. Att kunna påverka genom delaktighet och ansvar benämns som 

demokratiska principer som enligt läroplanen ska omfatta samtliga elever. Det ingår även i ett 

av skolans mål att eleverna tar ansvar och med stigande ålder tillämpar ett bredare inflytande 

över sin utbildning. Vidare beskrivs även att läraren bl.a. ska utgå från att eleverna har viljan 

att tillämpa detta inflytande och ansvar (s. 15).   

 

Även i syftesbeskrivningen för ämnet Samhällskunskap lyfts demokratiska processer och 

arbetssätt som något som eleverna bör få ta del av genom undervisningen. Eleverna ska 

genom samhällskunskapsundervisningen också ges möjligheten att reflektera över de 

demokratiska värden och principer som finns i samhället (Skolverket 2011, s. 199).  

 

I rapporter och forskning, som exempelvis Skolornas arbete med demokrati och värdegrund 

(Skolinspektionen 2012, s. 7), framgår det att skolans demokratiuppdrag så som det beskrivs i 

läroplanen, i nuläget är alltför svävande. I samma rapport hävdas också att lärare bör ges en 

ökad medvetenhet om vad det egentligen innebär att i praktiken fostra demokratiska 

medborgare. Gert Biesta (2003, s. 62), professor i pedagogik, menar att demokratiuppdraget 

är en viktig uppgift och att den centrala frågan för utbildare och forskare därför bör vara hur 

detta uppdrag ska hanteras på bästa möjliga sätt. Även Annette Emilson (2014, s. 116), 

filosofie doktor och lektor i pedagogik, diskuterar demokratiuppdraget och menar att det är 
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komplext och problematiskt eftersom begreppet demokrati kan definieras och praktiseras på 

många olika sätt.  

 

Det är med utgångpunkt i det som beskrivits ovan som jag valt att i denna uppsats fokusera på 

just frågan om hur demokratiuppdraget tolkas av mina informanter samt vilka möjligheter och 

svårigheter som ses med detta uppdrag.  Jag tänker mig att detta forskningsproblem kan 

intressera både verksamma och blivande lärare, då de får ta del av andra lärares funderingar 

kring möjligheter och svårigheter med demokratiuppdraget. Denna studie kan även bli 

intressant för forskare inom utbildning och pedagogik, att använda sig av vid vidare studier 

exempelvis om hur demokratiuppdraget kan förtydligas i framtiden.  

 

1.2 Historisk översikt  

I boken Det pedagogiska kulturarvet – traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria ger 

professor Sven Hartman (2005, s. 49-54) en genomgång av hur svensk skolhistoria sett ut 

genom åren. Året var 1842, då allmän skolplikt infördes i och med den då genomförda 

folkskolestadgan. Det var först efter denna reform som folkundervisningen som tidigare 

betraktats som en fattigdomsangelägenhet istället kom att ses som fostran och utbildning. 

Eftersom religionsundervisningen i stort sett dominerade under denna tidsperiod, talades det 

inte särskilt mycket om demokrati i utbildningen. Först efter införandet av 1919-års 

undervisningsplan, kom skolan att minska utrymmet för religionskunskap och istället öka 

undervisningen i ämnen som matematik och gymnastik. Diskussionerna kring pedagogik 

under 1900-talet präglades av tanken om en gemensam skola för alla.  

 

En skolkommission, bestående av bl.a. Alva Myrdal som varit en viktig person för 

utvecklingen av svensk skola, tillsattes år 1946. Det var också från och med då som det mesta 

inom skolans utveckling tog fart. Genombrottet för demokrati inom skolväsendet ägde också 

rum vid denna tidpunkt, i och med att andra världskriget avslutades. Tanken var att stärka 

skolans roll i att fostra demokratin, för att motverka de odemokratiska riktningar som 

synliggjorts under krigets gång. Det var genom bl.a. särskild samhällskunskapsundervisning 

som en skola präglad av demokrati skulle uppnås. Först så sent som år 1950 sammanfördes de 

tidigare parallella skolsystemen till ett och den nya nioåriga obligatoriska skolan började 

formas.   
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fem lärare för årskurs 1 tolkar samt arbetar med 

skolans demokratiuppdrag.  

 

Med utgångspunkt i detta syfte har jag formulerat följande frågeställning:  

- Hur tolkar lärarna i årskurs 1 demokratiuppdraget? 

- Hur menar lärarna att de arbetar praktiskt med demokratiuppdraget?   

- Vilka svårigheter ser de med detta uppdrag?  
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2. Teoretiska utgångspunkter  

I denna del redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som kommer att fungera som 

analysverktyg i analysen av resultaten. De teoretiska utgångspunkterna är valda utifrån 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

2.1 Demokratibegreppet  

Att begreppet demokrati är komplext och problematiskt är något som nämndes redan i 

inledningen av denna studie. Historieprofessorn Hans Albin Larsson (2003, s. 158) diskuterar 

begreppet i relation till både samhälle och skola och beskriver att det ofta förstås som en 

metod för att fatta beslut och där majoritetens föreställningar om ting är det som gäller.  Han 

menar dock att begreppet innebär mer än så men att det enkelt kan definieras som: ”ett 

politiskt system som tillförsäkrar individen vissa grundläggande rättigheter och som innebär 

att beslutsfattande sker genom majoritetsbeslut under rättssäkra former och, vid indirekt 

demokrati, att beslutsfattarna är utsedda vid öppna och fria val och för en tidsbegränsad 

mandatperiod” (Larsson 2003, s. 158). Larsson menar med detta att demokratin består av flera 

typer av funktioner.  

 

Den amerikanska filosofen och pedagogen John Dewey (1912/1999) hävdar å andra sidan att 

demokrati är mer än enbart ett sätt att styra eller fatta beslut. Han beskriver demokrati som en 

form av gemenskap bestående erfarenheter och intressen som delas människor emellan. Han 

påpekar vidare att demokrati är något som kräver frivilligt engagemang från människor, vilket 

han påstår endast kan ske genom utbildning (s. 127).   

 

Även Biesta (2006, s. 110) diskuterar demokratibegreppet men menar att det kan vara så att 

det har så pass många betydelser att innebörden av begreppet gått förlorat helt och hållet.  

Dock hävdar han i relation till andra teoretikers tankar om demokratibegreppet att man skulle 

kunna beskriva demokratibegreppet som något som handlar om socialt och politiskt agerande, 

detta då sett med synen på demokrati som något socialt.   

 

2.2 Skola och demokrati  

I texten Demokrati och mänskliga rättigheter (Skolverket 2013) publicerad på skolverkets 

hemsida (2013) beskrivs arbete med demokrati i skolan utifrån tre olika perspektiv. Dessa tre 
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är: Lära om demokrati, lära genom demokrati och lära för demokrati (se även Biesta 2003, s. 

62-63). 

 

Lära om demokrati främst om att förmedla kunskaper om demokrati utifrån det centrala 

innehåll som beskrivs i läroplanens kursplaner. Det handlar alltså mesta dels om fakta 

kunskaper gällande demokrati och de mänskliga rättigheterna.  

 

Lära genom demokrati handlar enligt skolverkets beskrivning om att verka för elevernas 

inflytande och delaktighet. Undervisning genom demokrati sker också genom att lärarna med 

sitt förhållningssätt bidrar till att eleverna får en ökad förståelse och respekt för demokrati och 

de mänskliga rättigheterna.  

 

Beskrivningen som framgår av lära för demokrati är densamma som för den deliberativa 

demokratin på så vis att den handlar om att utveckla demokratisk kompetens genom att 

argumentera, lyssna och visa förståelse för andra sätt att tänka. 

 

I skolans värdegrund och uppdrag kan man urskilja en tanke om lära både för och genom 

demokrati. Bland annat beskrivs att undervisningen ska förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar, samtidigt som det betonas att detta inte är tillräckligt. 

Demokratiska arbetsformer som metod i undervisningen ska också finnas med för att utveckla 

elevernas ansvarstagande förmåga (Skolverket 2011, s. 8).     

 

2.3 Deliberativ demokrati  

Tomas Englund (2007, s. 153), professor i pedagogik, diskuterar samtalets betydelse för 

demokratiuppdraget i skolan. Han lyfter begreppet deliberativ demokrati och hävdar att 

deliberativa samtal är en stor del av skolans demokratiska värdegrund. Englund beskriver den 

deliberativa demokratins grundidé som innebär att beslutsfattande processer bör bestå av 

grundliga diskussioner och motiveringar av argument mellan samtliga som deltar (2007, s. 

153). Dessa deliberativa samtal innebär bl.a. att respekt och tolerans alltid visas för andra 

deltagares argument och förslag. Statsvetenskapsprofessorn Joakim Ekman och 

samhällskunskapsläraren Linda Pilo (2012, s. 49) menar att man kan se på den deliberativa 

demokratiformen som att reflektera över olika lösningar och beslut kring frågor som rör 

gemensamma intressen.  
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Att främja deliberativ demokrati menar Englund (2007, s. 153) är en process som kräver tid 

och som bör grundas på deliberativa idéer och attityder d.v.s. ett deliberativt förhållningssätt. 

Till denna process spelar vissa institutioner en central roll i målet att hos folket utveckla 

sådana attityder. Exempelvis kan skolan stärka demokratin genom att ge utrymme för 

deliberativa samtal i arbetet med skolans värdegrund. Ekman och Pilo (2012, s. 49) beskriver 

att vid ett deliberativt samtal strävar de som deltar i samtalet efter att uppnå ömsesidig 

förståelse dvs. konsensus. Detta görs genom att samtliga deltagare lyssnar till varandras 

åsikter, tar de till sig och respekterar dem.  

 

Beskrivningar som förs fram i skolans värdegrund och som kan tolkas som en del av den 

deliberativa demokratisynen är exempelvis förståelse för andra människor ska främjas i 

skolan. Att de mänskliga rättigheterna ska förmedlas och förankras hos eleverna beskrivs 

också som en del av skolans värdegrund. Liksom förmågan att förstå och leva sig in i andras 

värderingar och sätt att tänka (Skolverket 2011, s. 8).  

 

2.4 Deltagardemokrati  

Enligt Åsa Bengtsson (2008, s. 56) professor i statsvetenskap utmärks den 

deltagardemokratiska modellen av att medborgarna är kontinuerligt politiskt aktiva, dvs. inte 

enbart vid situationer så som val. Det aktiva deltagandet är enligt denna modell vägen till ett 

för medborgarna, fördjupat politiskt kunnande samt självförtroende. Bengtsson (s. 56) 

beskriver vidare att det politiskt aktiva deltagandet inte nödvändigtvis behöver handla om att 

medborgarna är med och fattar politiska beslut. Att föra fram förslag och försöka påverka de 

som ansvarar för det faktiska beslutstagandet, kan också ses som politisk aktivitet inom denna 

modell. Aktiva deltagare ses alltså enligt denna modell som en förutsättning för att 

demokratin ska fungera väl.  

 

I Demokratiutredningens betänkande (SOU:2001:1, s. 22) beskrivs den deltagardemokratiska 

modellen betona att människan är en social varelse som för att kunna utvecklas behöver leva 

ihop med andra i gemenskap som förespråkar jämlikhet, tillit och gemensamma intressen. 

Utifrån denna beskrivning ses deltagande i gemensamma beslut som medborgarnas skyldighet 

snarare än rättighet enligt deltagardemokratimodellen.  
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Även Ekman och Pilo (2012, s. 47) belyser den deltagardemokratiska modellen och beskriver 

att vissa ser problem med denna form av demokrati. Kritiken handlar framför allt om att inte 

alla väljer att delta vid de politiska situationer som ger eleverna möjlighet till inflytande. De 

menar att de mest politiskt engagerade och kunniga är de som kommer till tals och får mer 

makt i att påverka, medan andra riskerar att inte göra sin röst hörd.  

 

I flera delar av skolans värdegrund och uppdrag kan man urskilja anvisningar som kan 

relateras till en deltagardemokratisk syn. Bland annat betonas vikten av att i skolan verka för 

att bidra till att eleverna så småningom ska bli aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare 

(Skolverket 2011, s. 8-9).   

 

2.5 Politisk socialisation 

I relation till skolans demokratiuppdrag, belyser Ekman och Pilo (2012, s. 16) begreppet 

politisk socialisation som enligt dem handlar om den process varigenom politiska värderingar 

och beteenden formas hos människor. De menar att skolan kan ses som en central plats för 

politisk socialisation i och med skolans demokratiuppdrag eftersom det handlar om att fostra 

aktiva medborgare genom att bl.a. förmedla grundläggande särskilda demokratiska 

värderingar och förhållningssätt (s. 58). Ekman och Pilo beskriver att skolan inte är den enda 

socialisationskontext som eleverna är en del av. Andra socialisationskontexter som också är 

betydande för formandet av elevernas politiska värderingar är exempelvis kamratkretsar och 

familjen. De beskriver vidare att det kan uppstå konfliktsituationer i och med de olika 

socialisationskontexterna, detta exempelvis om de värderingar som skolan förmedlar inte 

stämmer överens med värderingar som förmedlas på andra platser som exempelvis i hemmet. 

Ekman och Pilo problematiserar detta genom att diskutera att skolan enligt läroplanen å ena 

sidan ska respektera föräldrarnas åsikter men å andra sidan respektera de värden som skolan 

och samhället vilar på. De menar att gränsen mellan dessa två är svår att dra men kommer 

fram till slutsatsen att skolan inte kan vara neutral i fråga om värden. Detta eftersom det enligt 

läroplanen ingår i värdegrunden och demokratiuppdraget att hävda vissa specifika värden 

samt ta avstånd från värden som strider emot dem (s. 149-150).   
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3. Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området för denna uppsats. Forskningen 

består utav rapporter, artiklar och doktorsavhandlingar som beskrivs översiktligt för att ge en 

överblick och bakgrund kring vad som undersökts och diskuterats tidigare inom liknande 

forskningsfält. I inledningen av forskningsöversikten lyfter jag fram en avhandling och en 

artikel gällande demokratiuppdraget i förskolan. Eftersom fokus i min undersökning ligger på 

lärare i årskurs 1, tänker jag mig att det kan vara intressant att få en uppfattning om hur 

demokratiuppdraget uppfattas och diskuteras i de lägre åldrarna dvs. innan årskurs 1. Då 

demokratiuppdraget kan sägas utgöra en del av värdegrunden har jag valt att även lyfta fram 

forskning i form av en artikel som berör just värdegrunden. Jag redogör även för en 

avhandling som handlar om skolan som politisk socialisation eftersom skolan i och med 

demokratiuppdraget kan ses som en plats för detta.  

 

3.1 Forskningsöversikt  

Demokratiuppdraget i förskolan  

I artikeln Children's Right to Democratic Upbringings (2005) lyfter Marita Lindahl, professor 

i pedagogik, demokrati som en viktig del av vårt moderna samhälle. Lindahl (2005, s. 34) 

menar att främjandet av demokratiska medborgare bäst uppnås genom att tidigt låta barn få ta 

del av demokrati både i skola och hem genom praktiska aktiviteter samt erfarenheter.  

Exempel som lyfts fram gällande hur eleverna kan få ta del av demokrati i förskola och skola 

är att låta de påverka sin situation och vardagsmiljö på olika sätt. Lindahl (2005, s. 42-43) 

hävdar att det är viktigt att få eleverna att känna sig betydelsefulla, för att minska risken att 

barnen blir till passiva medborgare i framtiden. Slutsatsen som dras i artikeln är att lärare bör 

ges fortbildning med hjälp av forskning inom området för att främja elevernas utveckling och 

lärande. Lärarna bör även lägga märke till hur eleverna beter sig och agerar för att förstå deras 

handlingar och utefter det utmana dem så att de kan utvecklas (s. 45).  

 

Lektorn och förskolelärarutbildaren Katarina Ribaeus (2014, s. 31), undersöker i sin 

avhandling hur det demokratiska uppdraget kommer till uttryck i förskolan genom att ta del 

av fem förskolelärares beskrivningar samt 20 barns agerande i en förskoleverksamhet. I 

resultatet av denna avhandling framkommer att det skett en förändring gällande fokus på 

eleverna, från att fokus tidigare mycket varit på eleverna som grupp till att numera alltmer 

riktas mot eleverna som enskilda individer. Vidare framgår även att pedagogerna i studien 
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upplever demokratiuppdraget som viktigt men problematiskt att genomföra i praktiken. De 

menar att uppdraget så som det beskrivs på papper oftast inte levandegörs i praktiken. 

Ribaeus (2014) hävdar dock att lärarna visst arbetar med uppdraget på ett tillsynes omedvetet 

vis genom sitt förhållningssätt. Hon beskriver även hur eleverna själva gärna tar initiativ att 

bestämma över sin situation då tillfälle och möjlighet ges (s. 158).  

 

Demokratiuppdraget i relation till värdegrunden  

Med utgångspunkt i en översikt gjord av Värdegrundscentrum diskuterar även 

universitetslektor Joakim Lindgren (2002) demokratiuppdraget i sin artikel ”Värdelöst” 

värdegrundsarbete? – demokratifostran i svenska skolor. Han menar att detta uppdrag kan ses 

som det övergripande värdet i skolans värdegrund. I artikeln framkommer att utförande av 

demokratiuppdraget så som det beskrevs i dåvarande läroplan Lpo 94 (och som det till stor 

del beskrivs idag), varierade markant mellan olika kommuner beroende på rådande politisk 

kultur och skolklimat. Lindgren beskriver även att det framkommit att det finns en osäkerhet 

bland lärare gällande hur de i praktiken ska arbeta med värdegrunden. Detta har i sin tur lett 

till att stöd och kompetensutveckling inom området efterfrågats av lärarna (s. 42). Vidare i 

artikeln beskrivs utifrån Värdegrundscentrums analyser av projektbeskrivningar och 

projektdokumentation, att arbetet med värdegrunden och demokratiuppdraget ofta skett vid 

sidan om den formella undervisningen. Detta har i sin tur lett till att värdegrundsarbetet ofta 

blir något som används som en metod för konflikthantering snarare än undervisning om de 

grundläggande värderingar som värdegrunder bygger på. Lindgren menar att om 

värdegrunden används på detta sätt, hamnar demokratiuppdraget i skymundan. En slutsats 

som dras i artikeln är att teoretisk undervisning exempelvis genom diskussion kring begreppet 

demokrati anses saknas i skolorna.  

 

Skolan som demokratisk socialisation  

I avhandlingen Att göra en demokrat – demokratisk socialisation i den svenska 

gymnasieskolan, undersöker universitetslektorn i statsvetenskap, Anders Broman (2009), hur 

gymnasieelevers förståelse för och åsikter om demokrati påverkas av skolans undervisning 

om demokrati. Studien genomfördes med hjälp av enkäter ifyllda av 318 gymnasieelever samt 

genom intervjuer av 12 verksamma lärare (s. 80). Syftet med studien är att bidra till 

förståelsen av den demokratiska socialisationsprocessen och vilken roll skolan spelar i denna 

(s.15). I studiens resultat framkommer att skolan vid vissa situationer där demokratiska 

riktlinjer framkommer kan ha en påverkan på socialisation. Tanken om skolan som ett medel 
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för allmän demokratisk socialisation stödjs dock inte av resultatet i denna studie. Den slutsats 

som dras är demokrati och politikundervisningen påverkar gymnasieeleverna i en begränsad 

utsträckning (s. 210).  
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4. Metod  

I detta avsnitt beskrivs vilken metod som använts för att besvara studiens frågeställningar. 

Också val av urval samt material motiveras och i slutet av avsnittet lyfts de forskningsetiska 

principer som jag tagit hänsyn till vid framförallt de intervjuer som genomförts.  

 

4.1 Kvalitativ metod     

Eftersom studiens syfte är att ta reda på samt synliggöra fem lärares tankar och funderingar 

kring demokratiuppdraget, har jag valt att i denna undersökning använda mig av en kvalitativ 

metod i form av intervjuer. Denna uppsats utgår därmed ifrån ett lärarperspektiv. 

 

Johan Alvehus (2013, s. 21) hävdar att den kvalitativa metoden syftar till att synliggöra 

komplexitet och nyansrikedom snarare än att nå fram till förenklade samband. Enligt Dalen 

(2008, s. 11) fokuserar det kvalitativa tillvägagångssättet bl.a. mycket på just individers 

upplevelser, något jag haft i åtanke i mitt val av metod. Eftersom jag vill ta reda på hur de 

utvalda informanterna inte bara beskriver demokratiuppdraget utan också vilka möjligheter 

och svårigheter de upplever med det, tänker jag mig att intervju som metod passar bäst för 

denna studie. Dalen (2008, s. 9) beskriver den kvalitativa intervjun som en väl fungerande 

metod för att få förståelse för just informanters erfarenheter, tankar och känslor kring sin 

livsvärld.  

 

Målsättningen har varit att låta informanterna berätta relativt fritt om sina tankar kring ämnet 

och jag har därför valt att hålla intervjuerna semistrukturerade. Vid en semistrukturerad 

frågorna som ställs under intervjun mer öppna och utgår ofta ifrån olika teman. De öppna 

frågorna ger respondenten möjligheten att påverka intervjuns utfall men kräver också att 

intervjuaren lyssnar ordentligt samt ställer följdfrågor (Alvehus 2013, s. 83). 

 

4.2 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats d.v.s. i den skola som de är 

verksamma på. Under samtliga intervjuer satt vi i rum som var mer eller mindre avskilda från 

resten av verksamheten, vilket gjorde att vi inte kunde bli störda under intervjuns gång. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och omvandlades kort därefter från tal till skrift 

med hjälp av transkriberingsprogrammet ExpressScribe. Verktyget underlättar vid avlyssning 
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av inspelat material då det är möjligt att exempelvis öka/minska hastigheten på ljudet. 

Samtliga informanter godkände att bli ljudinspelade under intervjun.  

 

4.3 Urval av deltagande informanter 

Jag har valt att i denna undersökning genomföra intervjuer med fem lärare för årskurs 1. Detta 

val grundar sig i att det kan vara intressant att undersöka hur lärare för just denna årskurs 

resonerar, eftersom eleverna är precis i början av sin skolgång. Jag har valt att fokusera på 

enbart fem intervjupersoner eftersom jag vill gå in på djupet av deras tankar och funderingar 

kring demokratiuppdraget. Urvalet är genomfört genom utplock av kontaktuppgifter utifrån 

personallistor på olika skolors hemsidor. Informanterna har kontaktats via epost där bl.a. en 

beskrivning av studiens syfte funnits med.  

 

4.4 Etiska aspekter 

I det mail som skickades ut vid förfrågan om intervjudeltagande beskrevs kortfattad 

information om intervjun utifrån de forskningsetiska principer som jag tagit hänsyn till i mitt 

arbete (se bifogad bilaga). Dessa principer beskrivs nedan.  

Informationskravet, som kortfattat innebär att forskaren är skyldig att tillhandahålla 

informanten information om studiens syfte samt på vilka villkor den berörda personen deltar. 

Den deltagande personen kan när som helst under studiens gång välja att avbryta sin 

medverkan, något som denne också bör informeras om (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Den/de 

deltagande har alltså själva rätten att bestämma över sitt eget deltagande, vilket ingår i den 

etiska principen samtyckeskravet (2002, s. 9). I enlighet med dessa etiska principer 

informerades informanterna i denna undersökning om studiens syfte skriftligt via mail. Där 

beskrevs även rättigheterna vid ett eventuellt deltagande. Vid detta arbete har också de 

uppgifter som jag fått ta del av från personerna behandlats med största möjliga försiktighet, 

eftersom jag även utgått ifrån konfidentialitetskravet. Detta krav innebär just att samtliga 

uppgifter om personerna i en undersökning ska behandlas med konfidentialitet samt att 

personuppgifter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att andra inte på något sätt kan komma åt 

de (s. 12). Det är även med tanke på detta krav som personerna i min forskning kommer att 

vara anonyma och benämnas med fiktiva namn. Jag har även tagit hänsyn till nyttjandekravet 

som innebär att de uppgifter som jag tagit del av inte får användas till annat än forskning och i 

detta fall denna studie (s. 14).  
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4.5 Presentation av skolor och informanter 

Nedan följer en kort beskrivning av de informanter som deltagit i min undersökning genom 

intervjuer. Även de skolor som informanterna arbetar på beskrivs översiktligt. Samtliga namn 

är fiktiva, både skolornas och personernas. Detta för att bevara anonymiteten. 

 

Nyponskolan 

Nyponskolan är en F-6 skola bestående av ca 370 elever. Skolan består av två skolbyggnader 

och är belägen i en närförort i södra Stockholm. Enligt skolans beskrivning har samtliga 

elever ett ansvar och inflytande över sin egen utveckling och skolan som helhet.   

 

Lärarna på skolan  

Dennis är 26 år gammal och har arbetat som lärare i 5 år. Innan dess har han varit praktikant 

och vikarie i skola under tre års tid. Dennis är utbildad lärare i ämnena matematik, svenska 

och samhällsorienterade ämnen för årskurserna F-6 samt svenska som andraspråk, då i 

årskurserna F-3.  

 

Mia är 41 år gammal och har varit verksam som lärare i 16 års tid. Hon är utbildad 1-7 lärare i 

ämnena svenska och samhällsorienterade ämnen.  

 

Sanna är 36 år gammal. Hon har arbetat som lärare i 11 år och är utbildad 1-7 lärare på en 

utbildning med inriktning på språk. 

 

Rosenkvistskolan  

Rosenkviskolan är en F-3 skola belägen i en stockholmsförort. Skolan utgör en liten byggnad 

bestående av ca 180 elever där majoriteten av dessa har invandrarbakgrund. Enligt skolans 

egen beskrivning skapas en trygg lärandemiljö genom en tydlig värdegrund.   

 

Lärarna på skolan  

Annika är 51 år gammal och har arbetat som lärare i 15 år. Innan dess har hon arbetat som 

ridskolelärare vilket hon själv anser gör att hon fått ta del av det pedagogiska tidigt i sitt liv. 

Annika är utbildad lärare för årskurserna F-7 och är specialiserad inom ämnet läs- och 

skrivutveckling, matematik samt på barn med särskilda behov.  
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Annelie är 65 år gammal och har arbetat som lärare sedan 70-talet. Hon är utbildad 

småskolelärarinna. Annelie har varit verksam på skolan som hon arbetar i, under ca 2 år.  
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5. Resultat och analys  

I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån tre olika teman som utgår ifrån studiens 

frågeställning. Resultaten analyseras allteftersom med hjälp av de teoretiska begrepp som 

tidigare avsnitt presenterats.  

 

5.1 Lärarnas uppfattning om demokrati & demokratiuppdraget 

Resultat 

För att få en uppfattning om hur lärarna som intervjuades resonerar kring 

demokratiuppdraget, inleddes samtliga intervjuer med att lärarna fick beskriva sina egna 

tankar kring själva demokratibegreppets betydelse i stort. Gemensamt för lärarna var att de 

kopplar begreppet demokrati till rätten att tycka och tänka som man vill. Också delaktighet 

och ansvar beskrivs av lärarna vara förknippat med demokrati.  

Annelie beskriver demokratibegreppet på följande sätt:  

 

”Det innebär att man tar hänsyn till vad andra människor tycker… Och att man fattar beslut utifrån att 

man har tagit reda på, vad de som är involverade tycker och så… Fattar man ett beslut som åtminstone 

passar de flesta bäst. Något sorts majoritetsbeslut” (Annelie, 150330)  

 

Dennis och Sanna anser att begreppet är svårt att definiera. När Sanna får frågan om vad 

begreppet innebär enligt henne regerar hon med att svara ”Oj”. Sedan följer en lång stund av 

tystnad innan jag säger att vi kan återkomma till frågan senare i intervjun. Dennis anser att det 

är en svår men bra fråga och kommer fram till att det första han tänker på när han hör ordet 

demokrati är alla människors lika värde.  

 

Lärarnas sätt att se på demokratibegreppet i stort genomsyrar även deras sätt att tolka skolans 

demokratiuppdrag. De flesta av lärarna tolkar demokratiuppdraget som en fråga om elevernas 

delaktighet, allas lika rätt att komma till tals och ansvar. Två av lärarna, Mia och Sanna menar 

att det handlar om att få igång ett tankesätt hos eleverna, som gör att de både vill vara 

delaktiga samt känner sig delaktiga i samhället i framtiden. Mia uttrycker detta på följande 

sätt:  

 

”Att mina elever ska bli medskapare i samhället, ja men det kan man väl säga. För det är väl det man vill. 

Man vill ju att de ska ha en bra utbildning, man vill ju att de ska våga stå upp för sig själva och säga vad 

de tycker… Och vara med och påverka och veta att det kan vara med och påverka.” (Mia, 150325)  
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Mia menar att uppdraget handlar om att lära eleverna att deras åsikter är viktiga dvs. att de 

som eleverna tycker och tänker också är av betydelse både i skolan och utanför skolan. Även 

Sanna lyfter detta och menar att demokratiuppdraget handlar om att förmedla att alla är olika 

men att alla har samma rätt att uttrycka sig. Detta betonas också av Annika som menar att det 

är viktigt att inte jämföra barnen, för att på så sätt visa dem att vem man än är i samhället så är 

varje röst lika mycket värd.  

 

Annelie tolkar det som att demokratiuppdraget handlar om att få eleverna att kunna fungera 

demokratiskt i ett demokratiskt samhälle. Detta för att bevara demokratin i samhället och för 

att minska risken att det övergår i en diktatur. Även Dennis uttrycker sig liknande i sin 

tolkning av uppdraget, då han beskriver att det handlar om att förbereda eleverna för 

framtiden och att bidra till att få de att bli goda samhällsmedborgare med sunda värderingar 

som utgår ifrån de grundläggande demokratiska värderingarna. Då lärarna talar om de 

grundläggande demokratiska värderingarna är det framförallt alla människors lika värde som 

omnämns. Annika lyfter också detta i sin tolkning av demokratiuppdraget:  

 

”Ja jag jobbar ju i ettan och då är det ju att ge dem de grundläggande demokratiska värderingarna. Det är 

ju det som jag har pratat om då, allas lika värde och så… Sen så går jag ju inte in så djupt på det för det 

har ju inte det språket än. Men… Där handlar det ju om det här med lika behandlingen och det är lätt att 

jobba med tycker jag.” (Annika, 150330) 

 

Analys 

Sättet som Annelie resonerar kring demokratibegreppet kan relateras till sättet att se på 

demokrati som en beslutsfattande process, i likhet med det som beskrivs av Hans Albin 

Larsson (2012, s. 158). Lärarnas reaktioner på frågan om vad demokratibegreppet enligt dem 

innebär, kan ses i ljuset av begreppets komplexitet. Att demokrati är ett begrepp som kan 

tolkas på olika sätt är också något som visar sig i exemplet ovan, då Dennis relaterar 

begreppet till mänskliga rättigheter medan Annelie snarare kopplar det till en demokratisk 

process.  

 

Lärarna sätt att tolka demokratiuppdraget utifrån begrepp som delaktighet och ansvar kan 

relateras till den deltagardemokratiska modellen som lyfts av Bengtsson (2008). Enligt denna 

demokratimodell ses medborgarnas aktiva deltagande som en central förutsättning för att 
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demokratin ska kunna fungera (s. 56). Att Mia och Sanna betonar att det handlar om att få 

eleverna att tänka på ett visst sätt som gör att de vill vara medskapare av samhället, kan ses 

som en strävan efter att få dem att bli just aktiva medborgare i framtiden. Att de även betonar 

vikten av att visa eleverna att deras åsikter är av värde kan tolkas som ett sätt att, som Lindahl 

(2005, s. 42-43) beskriver det, få eleverna att känna sig betydelsefulla och i sin tur minska 

risken att de blir passiva medborgare i framtiden. Annelie, Annika och Dennis sätt tolka 

demokratiuppdraget som en uppgift i att förmedla demokratiska värderingar och däribland 

allas människors lika värde kan också ses som ett exempel på deltagardemokrati utifrån 

aspekten att denna modell bland annat betonar begrepp så som jämlikhet, ett begrepp som 

knyter an till just allas lika värde.  

 

5.2 Demokratiuppdraget i praktiken 

Resultat 

Tre av lärarna Dennis, Mia och Annelie beskriver att demokrati på olika sätt även betonas 

inom ämnet samhällskunskap. Samtliga lärare hävdar däremot vid intervjuerna att arbetet med 

demokratiuppdraget är något som sker kontinuerligt i verksamheten. De anser att uppdraget är 

viktigt och att det är något som därför bör genomsyra hela verksamheten och inte enbart 

specifika ämnen. 

 

På frågan om det finns någon tid på schemat då demokrati behandlas mer svarar många med 

att det inte finns. Dennis, Mia och Sanna lyfter däremot klassrådet som exempel på en 

schemalagd aktivitet som kan relateras till demokratiuppdraget. I samband med klassrådet 

tilldelas eleverna roller såsom ordförande och sekreterare, något som lärarna menar tränar 

eleverna i att ta ansvar. Under denna timme tillåts eleverna komma med förslag och 

synpunkter vilket av lärarna ser som en möjlighet för eleverna att påverka och vara delaktiga.  

Lärarna beskriver att de förslag som nästan alltid uppkommer under klassråden handlar om 

trivsel, skolmaten eller om sådant som sker på rasterna. Flera av lärarna menar att klassrådet 

är en lektion som många av eleverna ser fram emot och att de flesta är väldigt engagerade och 

delaktiga genom att de just kommer med förslag och åsikter.  

 

Ett annat arbetssätt som Mia, Dennis och Sanna betonar i relation till demokratiuppdraget och 

som ibland tar plats i samband med klassrådet, är då eleverna får rösta om olika förslag som 
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lagts fram. När jag frågar om röstning är något som sker ofta svarar Mia att det är något som 

hon ofta använder för att kolla av hur eleverna vill ha det. Hon berättar följande:  

 

”Det har blivit ett sätt. Vi är vana vid det, så att om jag inte föreslår att vi ska rösta så gör eleverna det. Så 

att de får visa vad de tycker. Då vill de gärna blunda och räcka upp handen, så att det inte blir påverkade 

av varandra och så att de vågar visa vad de tycker och så” (Mia, 150325)  

 

Vissa av förslagen som röstas fram blir till direkta beslut som så småningom genomförs 

medan annars förslag förmedlas vidare till ett elevråd där elever tillsammans med vuxna står 

för det avgörande beslutsfattandet.  

 

Sanna menar att det är viktigt att varje förslag som dyker upp diskuteras tillsammans med 

eleverna. Så att själva röstningen inte är något som bara sker för att det är enkelt att 

genomföra. Hon beskriver:   

 

”Och sen så tränar… Om vi ska rösta på någonting, så brukar vi ju såhär… Träna de i att det här förslaget 

innebär, kontra det här förslaget innebär och att de får tänka efter. Så att det inte bara blir… Nu ska vi 

rösta! Och sen förstår de inte riktigt vad de gör.” (Sanna, 150324)  

 

Lärarna på Nyponskolan beskriver att två elever i varje klass tilldelas ett ansvarsområde i 

skolan att ta hand om i en hel vecka. Exempel på sådana ansvarsområden som omnämns av 

både Dennis och Sanna är matvärd, klassvärd och bodvärd. När jag frågar om hur detta 

relateras till demokratiuppdraget, visar det sig att lärarna även här relaterar detta till att låta 

eleverna turas om att ta ansvar.  

 

Lärarna på Rosenkvistskolan, Annika och Annelie, lyfter inte i sina exempel klassråd och 

röstningar som demokratisk arbetsform. Gemensamt för samtliga informanter är dock att de 

ser samtal och diskussion som en viktig del av demokratiuppdraget. Annika beskriver att det 

är viktigt att man som lärare agerar ledargestalt men samtidigt ser till att lyfta diskussioner i 

klassrummet så att eleverna får göra sin röst hörd.    

Även Sanna belyser vikten av att låta samtliga elever få uttrycka sin åsikt. I samband med 

diskussioner menar flera av lärarna att det även är viktigt att visa att alla har rätt till sin egen 

åsikt. Dennis talar också om vikten av samtal han berättar:  
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”Jag tror väldigt mycket på att… Det är viktigt att diskutera i klassrummen. Och få säga sin åsikt och att 

acceptera att alla tycker olika, finns olika sätt att se på det också. Det kan vara allt ifrån enkla saker till 

mer komplicerade saker också. Och därför tycker jag att det är viktigt med högt i tak liksom och så. Och 

man liksom kommenterar inte tillexempel negativt eller skrattar åt vad någon annan säger, utan man 

lyssnar och tar in. Sen kan man ta ställning och tycka själv också naturligtvis” (Dennis, 150327)  

 

Även Mia belyser vikten av att låta eleverna föra diskussioner i klassrummet. Hon beskriver 

att de arbetar mycket med att träna på att argumentera genom att eleverna får diskutera för 

och emot olika saker och samtidigt förklara för varandra vad de tycker och tänker om saker 

och ting. Hon berättar också om att eleverna i början av varje läsår tillsammans får hitta på 

klassens regler. Detta genom att de först får diskutera fram förslag i grupper, som därefter 

lyfts fram i helklass och som klassen till sist röstar om för att nå fram till ett beslut om vilka 

regler som ska gälla. Mia benämner detta som en ”demokratisk arbetsgång”. Annika arbetar 

även hon med att låta eleverna sätta regler för klassen hon relaterar detta till bl.a. till eleverna 

ska få göra sig hörda samt frihet och delaktighet. 

 

”För mig är det viktigt att inte vara kompis med barnen utan att man är en vuxen ledargestalt. Men 

samtidigt att man samtidigt som man är den där ledargestalten, tar upp till diskussioner så att barnen får 

gör sig hörda. Att de får sätta klassens regler och att de får vara med och bestämma saker. Så att de har 

varit med… För det är ju det som är frihet. Sen har de friheten att kunna göra någonting bra utav det. 

Annars så blir det ju ingen frihet om en vuxen ska bestämma allt.” (Annika, 150330) 

 

Två av lärarna, en från vardera av skolorna, menar att de arbetar med att låta eleverna prova 

på nya saker. Bland annat beskriver de att det kan handla om att para ihop eleverna att arbeta 

med någon de kanske inte tidigare arbetat med. Annika menar att detta sätt att arbeta på kan 

bidra till att få eleverna att se på varandra som likvärdiga. Hon beskriver:  

 

”Det kan handla om att skaffa nya kompisar och våga prova på. Och att det inte är konstigt med att tjejer 

och killar leker och att det finns inga pojkfärger och det finns inga flickfärger. För att det är väldigt 

mycket så. Sen behöver man inte gå till överdrift tycker jag. Men just att vi är av samma värde.”(Annika, 

150330) 

  

Sanna belyser också vikten av att låta eleverna prova på nya saker och beskriver att de arbetar 

med detta genom att bjuda in eleverna till olika aktiviteter där alla elever ska prova på sådant 

som de kanske inte gjort förut exempelvis hoppa hopprep eller spela fotboll. När jag frågar 

hur hon knyter an detta till demokratiuppdraget svarar hon följande:  



 23 

 

”Därför att… Om man inte har provat på olika saker då kan man liksom inte uttrycka sig heller om det. 

Och sen senare i livet så kanske det blir att man drar alla över en kant. Man tycker att någon är bättre än 

någon annan fast man egentligen inte förstår vad det är man ska titta på. Så att… Någonstans måste man 

börja och då tänker vi att med de små barnen börjar vi såhär.” (Sanna, 150324)  

 

Dennis och Sanna på Nyponskolan, beskriver också hur demokratiuppdraget ibland 

genomsyrar undervisningen extra mycket. Dennis beskriver FN-dagen som ett exempel då 

undervisningen fokuseras extra mycket kring demokrati genom att barnkonventionen och de 

mänskliga rättigheterna diskuteras på djupet. Sanna beskriver att hon kring valperioder arbetat 

extra mycket med demokrati. Hon berättar att lärarna under föregående valperiod exempelvis 

uppmanade eleverna att följa med sina föräldrar att rösta och att hon tillsammans med 

eleverna genomförde ett eget val.  

 

”Vi skulle ju välja på två utflykter. Eleverna fick gå ut här och så hade de en valsedel. Sen så blev de 

strukna på röstlängden av fritidspersonalen. Sedan så räknade vi ju rösterna och så blev det valvaka. Bara 

för att de liksom skulle få höra alla begreppen och hur det fungerar. Och sen skulle vi ha ett nyval men 

sen så blev det ju inget nyval i Sverige. Så sånt måste man ju ta tillvara på när det händer i samhället” 

(Sanna, 150324)  

 

Två av lärarna på Rosenkvistskolan, Annika och Annelie, lyfter konfliktsituationer som 

exempel då de talar om arbetet med demokratiuppdraget. Annika tolkar att uppdraget bl.a. 

handlar om att få eleverna att känna sitt eget egenvärde och att det då mycket handlar om att 

prata med eleverna om hur man är en bra kompis och att man vågar stå för det man säger och 

gör. Hon berättar att hon brukar tala om för eleverna att man får göra som man vill oftast, så 

länge man kan stå för det. Vidare beskriver hon att det är då som det oftast blir jobbigt för 

eleverna dvs. då de gjort något de inte kan försvara. Hon förklarar att sådana situationer måste 

lösas på ett demokratiskt sätt:   

 

”Om någon har blivit kallad för något eller om man har fräst åt någon. Att man går undan med de två och 

pratar om det. Eller det kan ju vara fler också. Men att man får, nu är det han som får säga sitt. Att alla får 

sin röst hörd, det är jätteviktigt tycker jag… Att man inte bara lyssnar på en elev” (Annika, 150330)  

 

Annelie beskriver att det är viktigt att under visa om hur det är att vara demokratisk både i 

teori och praktik. Hon beskriver att det är viktigt att visa när något är fel, både genom att tala 

med eleven och försöker få denne att känna efter. Såhär beskriver hon detta:  
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”Men alltså att man för ett samtal mellan den som har klivit över och förtryckt någon annan med den som 

är förtryckt. Att man sätter den mot väggen och säger liksom hur skulle du känna om jag gjorde såhär mot 

dig. Jag tror att man kan, man kan aldrig släppa det som vuxen och det är ju inte bara i skolan. Som 

förälder och som vuxen över huvud taget i ett samhälle. Man kan aldrig tillåta att man ser nån person 

förtrycka en annan utan att agera” (Annelie, 150330) 

 

När jag frågar Annelie om hur hon relaterar detta till demokratiuppdraget svarar hon med att 

hon anser att det hänger ihop med att alla ska behandlas på samma sätt.  

 

Lärarnas menar att deras förhållningssätt är också en del av demokratiuppdraget. De beskriver 

att de förhåller sig demokratiskt till sina elever genom att vara lyhörda och öppna för 

elevernas förslag. Både Mia och Annelie menar att det är viktigt att lyssna på eleverna och 

försöka agera därefter. Annelie beskriver att hon även kräver att eleverna lyssnar på henne. På 

så sätt skapas enligt henne ett demokratiskt klimat i klassrummet.  

 

Analys 

Lärarnas beskrivningar av hur demokratiuppdraget kan se ut i praktiken kan också ses som 

exempel på deltagardemokrati. Att eleverna varje vecka tilldelas ett område att ha hand om 

för att utveckla sin ansvarsförmåga kan ses en undervisningsform som bidrar till att forma 

eleverna till aktiva ansvarstagande medborgare. Bengtsson (2008, s. 56) beskriver att det 

aktiva deltagandet enligt deltagardemokratin kan handla om att komma med förslag eller 

försök att påverka de som ansvarar för beslutfattandet. Lärarnas beskrivning av klassrådet kan 

därför ses som exempel på deltagardemokrati, eftersom eleverna ges möjligheten till att just 

påverka genom förslag. I demokratiutredningens (SOU:2001:1, s. 22) beskrivning av 

deltagardemokrati betonas att människan för att kunna utvecklas bör leva ihop med andra i en 

gemenskap som bl.a. ser till gemensamma intressen. I relation till denna beskrivning, kan 

klassrådet som demokratisk arbetsform också förstås som ett exempel på deltagardemokrati 

eftersom det är ett undervisningstillfälle som ger eleverna möjligheten att lyfta gemensamma 

intressen. 

 

Mia och Sanna lyfter båda röstning som en demokratisk arbetsform som eleverna får ta del av. 

Hur denna genomförs och beskrivs skiljer sig dock åt lärarna emellan. Mia uttrycker i sitt 

exempel att eleverna röstar genom dold handuppräckning för att inte påverka varandra. Detta 

kan tolkas som något motsägelsefullt i sammanhanget eftersom hon också beskriver att 
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röstningen är ett tillfälle som ger eleverna möjlighet att visa vad de tycker. Att förslagen i 

Sannas exempel presenteras noggrant innan röstningen så att alla elever förstår vad förslagen 

innebär, kan tolkas som ett sätt att förebygga att vissa elever blir passiva och inte deltar p.g.a. 

bristande förståelse.  

 

Exemplen om röstning och klassråd som demokratisk arbetsform i skolan kan ses som det 

som Skolverket (2013) benämner som läran genom demokrati, då eleverna ges möjlighet till 

inflytande. Utifrån lärarnas beskrivningar ovan kan man även tyda att de lägger stor vikt vid 

det som läroplanen beskriver gällande att undervisningen ska utgöras av demokratiska 

arbetsformer för att stärka elevernas ansvarstagande (Skolverket 2011, s. 8).  

 

Att lärarna belyser samtal som en viktig del av demokratiuppdraget är något som stämmer 

överens med deliberativ demokrati i jämförelse med andra demokratimodeller. Mia och 

Annika beskriver exempelvis att eleverna genom diskussion får besluta om vilka regler som 

ska gälla i klassen, vilket ligger i linje med den deliberativa demokratins grundtanke om att 

varje beslutsfattande process bör bygga på diskussioner och argumentationer bland alla som 

deltar (Englund 2007, s. 153).  

 

Ytterligare en viktig grundtanke inom den deliberativa demokratin och framförallt 

deliberativa samtal handlar om att deltagarnas argument och förslag alltid ska respekteras och 

tolereras (Ekman & Pilo 2012, s. 49). Dessa deliberativa tendenser kan urskiljas i Dennis 

exempel då han i sin beskrivning betonar att det är viktigt att visa eleverna att man inte är 

negativ eller skrattar åt vad någon annan tycker utan att man accepterar allas åsikter och 

varderas rätt till sitt eget sätt att tänka.   

 

Lärarnas beskrivning av samtal som en del av demokratiuppdraget kan även relateras både till 

läran för demokrati och läran genom demokrati (Skolverket 2013). Exemplet där eleverna 

genom samtal och diskussioner fick möjligheten att bestämma klassens regler, kan tolkas som 

lära genom demokrati ur den aspekten att eleverna gavs möjligheten till inflytande över vilka 

regler som skulle sättas.  Att eleverna tillåts diskutera, argumentera och visa förståelse för 

andras åsikter är något som visar exempel på lära för demokrati.  

 

I exemplen som Annika och Sanna lyfter om att låta eleverna prova på nya saker förekommer 

tendenser som stämmer överens med den deliberativa demokratimodellen och skolverkets 
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beskrivning av lära för demokrati. Att lärarna i aktiviteterna parar ihop eleverna med någon 

som de inte tidigare jobbat tillsammans med, kan exempelvis ses som ett sätt att främja 

förståelse för andra, vilket är en utgångspunkt i både den deliberativa demokratin och lära för 

demokrati. I exemplet som Sanna beskriver kan man även urskilja en typ av demokratitanke i 

enlighet med Deweys (1912/1999, s. 127) i vilken utbyte av intressen och erfarenheter sker i 

en gemenskap, då eleverna får prova på aktiviteter de kanske tidigare inte testat tillsammans 

med andra. 

 

De specifika dagar som lärarna Sanna och Dennis beskriver genomsyrar demokrati mer än 

vanligt kan relateras till både lära för och lära om demokrati (Skolverket 2013). Sannas 

exempel kan ses som utbildning genom demokrati eftersom eleverna får delta i en 

demokratisk process där de ges möjligheten att påverka. Samtidigt får eleverna prova på att 

själva agera i ett val i likhet med hur går till i verkligheten vilket kan bidra till en ökad 

förståelse för demokrati. Exemplet som Sanna beskriver kan också ses som lära om 

demokrati, då eleverna i samband med denna demokratiska process också får ta del av 

kunskap och begrepp som hör till ämnet demokrati. Även Dennis exempel om FN-dagen kan 

tolkas som lära om demokrati eftersom lärarna under denna dag arbetar med att förmedla 

barns och människor rättigheter som kunskapsinnehåll.  

 

Annikas och Annelie sätt att tolka demokratiuppdraget kan också tolkas som både lära genom 

och lära för demokrati (Skolverket 2013). I Annikas exempel betonas vikten av att som lärare 

förhålla sig demokratisk, i detta fall vid en konfliktsituation genom att lyssna till varje elev 

vilket kan knytas till lära genom demokrati. Detta eftersom att läraren genom sitt 

förhållningssätt blir en förebild vars agerande kan tänkas bidra till elevens förståelse för 

demokratiska värderingar som i detta fall att alla ska få sin röst hörd. I Annelies exempel kan 

man skönja lära för demokrati i den aspekten att det exempel hon beskriver bidrar till att 

eleven får sätta sig in i någon annans perspektiv.  

 

5.3 Svårigheter 

Resultat 

En svårighet som uttrycks bland tre av lärarna gällande demokratiuppdraget är att det kan vara 

svårt att få alla elever med sig. Annelie menar att det är svårt att få eleverna att tycka att det är 

viktigt att vara delaktiga.  
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Mia beskriver det snarare som svårt att veta hur hon ska göra för att få eleverna att bli 

medskapare av exempelvis undervisningen. Hon resonerar på följande sätt:  

 

”Sedan så tycker jag… Jag har länge tänkt såhär när man har yngre elever att… Ja men hur ska kunna jag 

få dem att kunna påverka och hur ska jag få dem att vara medskapare och så. Vi har klassråd hela tiden så 

på så sätt är ju elevdemokratin pågående hela tiden. Men det här med arbetsformer och undervisningens 

innehåll och så, det är ganska svårt att göra när de går i ettan” (Mia, 150325)  

 

Flera av informanterna anser även att en svårighet kan vara att förhålla sig neutral och att 

bortse ifrån sin egen åsikt och ståndpunkt kring något. De resonerar dock kring denna 

svårighet på olika sätt. Annelie och Annika, på Rosenkvistskolan menar att det kan uppstå 

svårigheter gällande förmedlandet av demokratiska värderingar om elevernas föräldrar har ett 

annat förhållningssätt som inte stämmer överens med skolans. Annika lyfter ett exempel som 

visar på tydlig problematik kring just detta och som hon menar gör demokratiuppdraget så 

som hon tolkar det utifrån läroplanen, svårt att leva upp till:  

 

”Ja men som vi har det här tillexempel. Att skolan ska vara öppen för oliktänkande. Det är inte så lätt. 

När… Jag kan ju bara säga som idag, så har vi ju två som är bästa vänner som inte får leka med varandra 

för att en är kristen och en är muslim. Då är det svårt.” (Annika, 150330) 

 

När jag frågar Annika hur man löser eller hanterar sådana problem menar hon att det är ett 

problem som saknar lösning. Hon talar om att eleverna får leka i skolan men att det är svårt 

att veta hur man ska hantera föräldrarnas sätt att se på sådana aspekter. Annika anser att hon 

som lärare måste passa sig för att inte ”trampa föräldrarna på tårna” samtidigt som hon 

påpekar att hon måste stå för de regler och lagar som gäller för skolan. Även Annelie menar 

liksom Annika att det kan bli problematiskt om skolans värderingar krockar med de 

värderingar som föräldrarna har. Hon anser att det vid sådana situationer kan vara svårt att få 

eleverna med sig i demokratiarbetet utan att fördöma de värderingar som eleverna bär med sig 

hemifrån. Som lösning på detta menar även hon att man får förhålla sig till skolans regler och 

läroplan. Hon förklarar:  

 

”Då får man väl bara säga att… Jag ser att… Eller jag hör att vi tycker olika. Det här är… Väljer man att 

ha sina barn i en svensk skola, så följer vi svensk läroplan. Läroplanen styr undervisningen, inget annat.” 

(Annelie, 150330)  
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Även Mia anser att det kan vara en svårighet att förhålla sig neutral. Hon relaterar detta till 

frågor om politik och menar att det kan vara svårt att inte få visa sin ståndpunkt när det dyker 

upp något i politiken som strider mot skolans värdegrund.  

 

”Jag måste ju förhålla mig neutral. Eh… Nu tänker jag på politik då och så tänker jag på… Att jag inte får 

visa var jag står någonstans och att det kan vara otroligt svårt när man känner att det är någonting i 

grunden som strider emot vår värdegrund. Så måste jag ändå förhålla mig på något sätt professionell i 

detta, där man egentligen bara vill säga liksom att… Att den här människosynen är skev liksom eller. Det 

tycker jag är svårt.” (Mia, 150325) 

 

Dennis resonerar också kring att som lärare i sin undervisning vara objektiv. Han beskriver att 

riktlinjerna kring detta i läroplanen är något som han uppfattar som otydligt. I följande 

exempel framgår hans tankar kring detta:  

 

”Men jag tänker också på att skolan ska vara ickekonfessionell att man inte får lägga in värderingar när 

man tillexempel undervisar om religion. Det är ju något man kanske snarare måste tänka på. Det står ju 

tillexempel inte… Det kan ju vara jättesvårt att vara objektiv i en sån fråga också. För alla har ju liksom 

sina åsikter och man tycker olika och man anser någonting är rätt. Där får man ju tänka efter väldigt 

mycket och vart går gränsen mellan objektiv och inte objektiv. Och det är väl snarare sådana saker jag 

tänker kring med otydlighet i läroplanen. Men… Där får man ju också tolka och sånt och känna efter 

själv” (Dennis, 150327)  

 

Sanna menar att det kan vara svårt med demokratiuppdraget i förhållande till tid och antalet 

elever. Hon förklarar att vissa elever lätt ”försvinner” när de är så många och att vissa inte tar 

tal utrymme något som hon upplever som problematiskt. Hon berättar även att en svårighet 

kan vara att samtliga pedagoger i arbetslaget inte ser lika på uppdraget eller om man möter 

någon i arbetslaget som inte är intresserad.  Hon menar att för att demokratiuppdraget ska 

fungera krävs att alla som är verksamma på skolan, oavsett yrkes roll, måste se 

demokratiuppdraget som en viktig del av skolans uppdrag.  

 

 

 

Analys 

I Mias beskrivning av svårigheten att få med sig alla elever kan man urskilja en tanke i likhet 

med Deweys (1912/1999, s. 127), vilken innebär att demokrati handlar om mer än att bara 
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styra och fatta beslut. Visserligen lyfter hon klassråd som en demokratisk arbetsform som ju 

bl.a. fokuserar på just beslutsfattande men man kan också i exemplet urskilja en önskan om 

att arbeta med demokrati också på andra sätt såsom att låta eleverna påverka undervisningens 

innehåll. Att Mia uttrycker att det är svårt att i praktiken göra eleverna till medskapare på 

andra sätt än genom klassråd när de går i ettan, kan relateras till resultaten i Ribaeus studie. I 

denna framgick att lärarna ansåg att demokratiuppdraget var svårt att genomföra i praktiken 

samtidigt som Ribaeus (2014, s. 158) drog slutsatsen att lärarna trots allt genomförde 

uppdraget på flera sätt dock omedvetna om det. Detta verkar även vara fallet för Mia och 

Annelie då de trots att de beskrivit det som svårt att få med sig alla elever, genom berättelser 

beskrivit flera exempel som visar på att fått eleverna delaktiga på flera olika sätt.  

 

Att lärarna i exemplen ovan beskriver neutralitet och objektivitet som en svårighet med 

demokratiuppdraget kan relateras till Ekman & Pilos (2012, s. 58) diskussion gällande skolan 

som en plats för politisk socialisation. Annikas och Annelies beskrivningar kan ses som 

exempel på de konfliktsituationer som Ekman & Pilo (2012, s. 149-150) menar kan uppstå i 

och med de olika socialisationskontexter som eleverna är del av. I Annikas exempel där 

barnen inte får leka tillsammans för föräldrarna uppstår en konflikt mellan föräldrarnas och 

skolans värderingar. I exemplet resonerar Annika likt Ekman & Pilo kring den problematik 

som finns gällande att skolan ska vara öppen för oliktänkande samtidigt som de förväntas 

häva åsikter som strider mot skolans värden. Detta då hon i sina uttalanden kring problemet 

uttrycker att man som lärare måste passa sig för att inte trampa föräldrarna på tårna samtidigt 

som man måste förhålla sig till skolans regler och läroplan. Att Annika låter eleverna leka 

trots att det går emot föräldrarnas värderingar, är något som kan ses som ett exempel på det 

som Ekman och Pilo beskriver om att skolan inte är värdeneutral. Annikas sätt att hantera 

konflikten kan relateras till Bromans (2009) artikel, där det i resultaten framgår att skolan i 

vissa situationer har en påverkan på elevernas socialisation. Detta då hon utgår ifrån 

värderingen om att alla är lika värde och låter barnen leka trots att föräldrarna ser på 

situationen annorlunda.  

 

Mias beskrivning av svårigheter kan tolkas som ett exempel på ytterligare en konfliktsituation 

där egna värderingar som stämmer överens med skolans, inte går ihop med en del av de 

politiska influenser som finns i samhället.  
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Svårigheten som Sanna beskriver gällande att vissa elever inte tar plats och yttrar sina åsikter 

kan relateras till kritiken som riktas mot deltagardemokrati som lyfts fram av Ekman och Pilo 

(2012, s. 47). Att Sanna lyfter detta som problematiskt kan tolkas som en oro för att vissa 

elever inte kommer till tals och att andra får mer makt att påverka då de tar plats. Detta är 

precis vad kritiken mot deltagardemokrati till stor del handlar om. Att Sanna även lyfter som 

ett problem att lärarna ser på uppdraget olika eller helt saknar intresse kan ses i ljuset av 

demokratibegreppets komplexitet. Att begreppet såsom Biesta (2012, s. 110) beskriver det 

kan förklaras på många olika sätt kan också tänkas bidra till att demokratiuppdraget som 

sådant också ses olika. Att det är ett problem att intresset saknas hos vissa lärare kan tyckas 

vara en självklarhet men det kan också ses som en konsekvens av att lärarna inte vet hur de 

ska arbeta med uppdraget just eftersom demokratibegreppet i sig saknar en tydlig definition. 

Bristen på intresse kan också ses som ett motiv för ökad fortbildning bland lärarna, vilket 

Lindahl (2005) i sin artikel menar att lärare bör få med hjälp av forskning inom området.  
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6. Sammanfattning och slutdiskussion 

I följande del sammanfattas studiens resultat ihop med slutsatser utifrån det syfte och den 

frågeställning som utgjort grunden för denna studie. Avslutningsvis redogörs kortfattat för 

förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fem lärare för årskurs 1 tolkar samt arbetar med 

skolans demokratiuppdrag. Detta med utgångspunkt i följande frågeställningar:  

- Hur tolkar fem lärare i åk 1 demokratiuppdraget? 

- Hur arbetar lärarna praktiskt med demokratiuppdraget?   

- Vilka svårigheter ser de med detta uppdrag?  

 

Genom resultaten framgår att lärarna på båda skolorna, trots olika definitioner av 

demokratibegreppet, ändå tolkar demokratiuppdraget relativt lika. Samtliga av lärarna 

uppfattar demokratiuppdraget som ett uppdrag där fokus riktas mot elevernas delaktighet, 

ansvar och åsikter samt de mänskliga rättigheterna. Enligt min tolkning av lärarnas 

beskrivningar av demokratiuppdraget genomsyras de av den deltagardemokratiska modellen, i 

vilken medborgarnas aktiva deltagande ses som en förutsättning för att demokratin ska 

fungera (Bengtsson, s. 56). Samtliga av lärarna anser att demokratiuppdraget är viktigt och de 

hävdar att arbetet med det sker kontinuerligt i praktiken även om det också betonas inom 

ämnet samhällskunskap. Hur lärarna omsätter demokratiuppdraget i praktiken är däremot 

något som i vissa avseenden skiljer sig om man utgår ifrån deras beskrivningar.  

 

Lärarna på Nyponskolan beskriver att demokratiuppdraget genomförs i praktiken genom bl.a. 

olika demokratiska arbetsformer så som klassråd och omröstningar för att ge eleverna 

möjligheten att påverka. Eleverna tilldelas även olika områden att ha hand om varje vecka för 

att enligt lärarna få träna på att ta ansvar. Två av lärarna på denna skola beskriver också om 

hur demokratiuppdraget särskilt kommer till uttryck under vissa temadagar så som FN-dagen.  

 

I övrigt betonas samtal och diskussion av samtliga av lärarna som en viktig del av 

demokratiuppdraget. Samtalen ses som en möjlighet för eleverna att delta och påverka samt 

skapa en ökad förståelse för varandra vilket kan ses som delibertiva tendenser.  

Också lärarnas förhållningssätt framhålls som en viktig del av demokratiuppdraget. Genom att 

vara lyhörda och öppna för elevernas förslag menar lärarna att de förhåller sig demokratiskt.  
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De svårigheter som framgår i resultaten handlar mestadels om hur man som lärare ska förhålla 

sig neutral till olika värden. Lärarna visar med sina exempel på konfliktsituationer som 

uppstår då skolans värden krockar med andra socialisationskontexter så som familj och 

samhälle. En lärare uttrycker också som en svårighet att vissa elever inte är aktiva gällande 

inflytande och delaktighet.  

 

Den slutsats som kan dras av lärarnas beskrivningar om hur det arbetar med 

demokratiuppdraget är att de lägger mest fokus vid lära för och lära genom demokrati. Bara i 

något enstaka fall ges exempel på lära om demokrati. I många av de exempel som lärarna 

beskriver kan man också se att demokratiuppdraget i praktiken ofta genomförs vid sidan om 

den formella undervisningen vilket även var fallet i resultatet som presenterades i Lindgrens 

(2002, s. 42) artikel. Vad detta beror på framgår dock inte utav resultaten. En orsak skulle 

kunna vara att lärarna fokuserar på demokratiuppdraget som ett allmändidaktiskt uppdrag 

snarare än som kunskapsinnehåll i exempelvis ämnet samhällskunskap.  

 

Förslag på vidare forskning:  

Då svårigheterna som lärarna lyfter fram kan relateras till skolan som politisk socialisation 

vore det intressant att titta närmare på detta genom vidare forskning i likhet med den som 

utförts av Anders Broman (2009). Jag tänker mig att det vore intressant att undersöka elever i 

exempelvis årskurs 1 och om deras förståelse för och åsikter om demokrati påverkas av 

skolans undervisning om demokrati och demokratiuppdraget. I denna studie har jag utgått 

ifrån lärarnas perspektiv. Det vore intressant att ta reda på hur eleverna upplever demokrati 

och demokratiuppdraget samt hur de påverkas av det.   
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Bilaga 1: Mail till informanterna  

 

Hej! 

Mitt namn är Natalie Tavio Viera, jag är 22 år gammal och studerar för närvarande till 

grundskolelärare på Södertörns högskola. Eftersom jag läser näst sista terminen på min 

utbildning har vi nu i uppgift att göra en forskningsstudie. Jag har tänkt att i min studie 

intervjua lärare verksamma i årskurs 1 och jag undrar om du möjligtvis skulle kunna tänka dig 

att delta? 

  

Kort om intervjun:  

- Intervjun kommer att ta omkring 30-45 min.  

- Temat för intervjun är skolans demokratiuppdrag och syftet med forskningen är att 

undersöka hur fyra lärare för årskurs 1 förhåller sig till skolans demokratiuppdrag. 

- Intervjun kommer enbart användas i detta forskningsarbete och till dess syfte  

- Du som blir intervjuad är helt anonym, det kommer alltså inte att vara möjligt att spåra vem 

du är eller vart du arbetar. 

- Alla uppgifter som jag tar del av vid intervjun (tex personuppgifter) behandlas med stor 

varsamhet & på ett sätt som gör att obehöriga ej kan ta del av dem.   

- Intervjun är frivillig. Du väljer självklart om du vill delta i denna forskningsstudie eller ej. 

Kontakta mig gärna så snart som möjligt om du har möjlighet att delta, så att vi kan boka in 

ett tillfälle att träffas för intervju. Mitt önskemål är att träffas redan under vecka 13 eller 

senast vecka 14 om detta är möjligt. Som lärarstudent vet jag av erfarenhet att du som lärare 

säkert redan har en hel del att stå i men jag skulle vara otroligt tacksam om du har möjlighet 

att ställa upp.   

 

Mina kontaktuppgifter:  

Mailadress: - 

Mobilnummer: 070 XX XX XXX 

 

Tack på förhand!  

Vänliga hälsningar 

Natalie Tavio Viera 
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Bilaga 2: Intervjuguide  

 

Bakgrund 

- Vad heter du?  

- Hur gammal är du?  

- Hur länge har du arbetat som lärare?  

- Vad har du för utbildning?  

 

Uppfattning om demokrati och demokratiuppdraget  

- Vad innebär begreppet demokrati enligt dig?  

- Hur anser du att demokratiuppdraget beskrivs i läroplanen?  

- Hur tolkar du demokratiuppdraget utifrån vad som beskrivs i läroplanen? Med andra ord, 

Vad innebär demokratiuppdraget?  

- Vilka svårigheter ser du med skolans demokratiuppdrag?  

 

Demokratiuppdraget i praktiken 

- Hur gör du för att ha ett demokratiskt förhållningssätt i ditt arbete? 

- Hur arbetar du med demokrati i din klass? Ge exempel på en specifik situation där 

demokrati genomsyrat undervisningen.  

- Använder du dig av demokratiska arbetsformer i undervisningen? Vilka?  

- När sker arbetet med demokrati?  

 

 

 

 


