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Abstract 

Tide: Democracy – a qualitative study of democracy in the civic subject 

Author: Romina Gallegos 

Supervisor: Fredrika Björklund 

 

The purpose of this study is to examine how the concept of democracy and education for democracy are 

formulated in school policy documents related to the four teacher’s description of their work with 

democracy in the civic subject. The study is based on the following questions: 

 

 What type of democracy is presented in the school curriculum as well as other school policy 

documents? 

 How do the participant teachers understand democracy? 

 How do the participant teachers describe and motivate their work with democracy? 

This study is made through a qualitative method based on a contextual analysis and interviews with four 

teachers working in grade 1-3. The study is based on two theoretical extensions and these are electoral-, 

participate-, deliberate democracy and the traditional- , liberal progressive-, social critical orientated views. 

Common to the four school policy documents that have been analysed, the most prominent conceptions of 

and approaches to democracy is participatory and deliberative democratic perspectives. The results show 

that the school documents and the teacher’s description of democracy rarely mention electoral 

democracy. However, it can be seen in the school policy documents that there is a notion that knowledge 

about democracy.  That is, knowledge of political ideologies and the selection process, is required to 

enable participatory and deliberative democracy.  Teachers understanding of democracy show mainly 

participatory democracy perspective. However, it has come to shown from the interviews that the 

teacher’s description of their work with democracy in the civic subject mainly shows deliberative 

perspectives. One conclusion of this study is that the documents and the teachers' descriptions of 

democracy and education for democracy are quite similar.  

  

Keyword:  Democracy, teachers, electoral democracy, participate democracy, deliberative democracy 
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1. Inledning  

Under min verksamhetsförlagda utbildning var ett av delkursens lärandemål att självständigt planera och 

leda arbetet och ha tydliga strategier för arbetet med skolans värdegrund. Detta ledde till ett intresse i vad 

skolans värdegrund innebär i praktiken. Efter ett besök i biblioteket hade jag en hel del böcker om 

värdegrunden och dess betydelse i skolan. Värdegrundsarbetet handlar om att skolan ska gestalta och 

förmedla samt hos eleverna förankra den värdegrund som formuleras i läroplanen, det vill säga att stärka 

de demokratiska värdena hos eleverna, både som individer och som kollektiv. Bland de böcker jag lånade 

läste jag ”Kan barn förstå vad demokrati är?” av Elisabeth Arnér och Solveig Sollerman. Författarna 

menar att demokrati kan ta sig i uttryck på många olika sätt och att det finns olika uppfattningar om vad 

som är möjligt/omöjligt när det gäller hur demokrati ska förverkligas i verksamheten. Detta ser de som 

problematiskt då de menar att alla barn oavsett ålder ska få möjlighet att utveckla sitt demokratiska 

tänkande från sin första dag i förskolan, genom hela grundskolan och gymnasietiden.  

 

Statsvetaren David Held menar att demokrati är ett begrepp som många vill förknippas med, därför har 

begreppet demokrati så många olika betydelser (Held, 1997, s 15). Professorn i pedagogik Gert Biesta 

menar att begreppet demokrati är problematiskt eftersom det är ett mångtydigt och omdiskuterat begrepp 

som ger möjlighet till olika tolkningar av begreppet och att det därför råder delade meningar om vad 

demokrati innebär (Biesta, 2006, s 110). Demokratins mångtydighet väckte mitt intresse för att undersöka 

hur fyra lärare arbetar med demokrati i ämnet samhällskunskap samt relatera det till hur demokrati 

framställs i skolans styrdokument. Denna studie kan vara relevant för blivande och verksamma lärare som 

intresserar sig för demokratifrågor i skolan.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Skolan i samhället 

Skolan är en plats för elever att tillägna sig kunskaper och värden som ska förbereda dem för ett framtida 

deltagande i samhället. Skolan är en produkt av samhället, genom skolan reproduceras och förmedlas 

värden, normer och kunskap. Men genom skolan ges även möjlighet till utveckling av individen (Dewey, 

1999, s 93 ). Den amerikanske filosofen och pedagogen John Deweys menar att skolans uppgift är att dels 

bidra till den enskilde individens utveckling men också att forma goda medborgare i en större 

samhällsgemenskap (Forsell, 2005, s 104). Deweys tankar om relationen mellan samhälle, demokrati, 

bildning och utbildning har haft stort inflytande över dagens läroplaner. Deweys utbildningsfilosofi 
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grundar sig på att verksamheten i skolan måste utgå från delaktighet, då det är en förutsättning för att lära 

och för att gemenskap och delaktighet är betydelsefulla delar i en demokrati (Dewey & Hartmann, 2004, s 

24). En central tanke i Deweys teorier är att individen utvecklas i samspel med den omvärld den befinner 

sig i. För att utveckla elevernas demokratiska kompetens är kommunikation och erfarenhet två viktiga 

komponenter, liksom miljön eleverna vistas i (Forsell, 2005, s 106). 

2.2 Demokrati i skolans styrdokument 

Begreppet demokrati genomsyrar hela skolans styrdokument. Med styrdokument menas de riktlinjer, 

regler och lagar som styr skolan. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är en av 

skolans främsta styrdokument och denne inleds med meningen ”Skolväsendet vilar på demokratins 

grund” (Skolverket, 2011a, s 7). Därefter följer begrepp och uttryck som är centrala för ett välfungerande 

demokratiskt samhälle. Människolivets okränkbarhet, individens frihet, integritet, solidaritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet med de svaga och utsatta är delar 

som läroplanen betonar som betydelsefulla i en demokrati. Med utgångspunkt i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är arbetet med grundläggande demokratiska värderingar 

något som ska genomsyra skolans hela verksamhet på ett konkret sätt (Skolverket, 2011a, s 7). 

2.3 Kursplanen i ämnet Samhällskunskap 

Aspekter av demokratisk kunskap ryms i de flesta ämnen och lärare i olika ämnen har ett ansvar att lyfta 

fram dessa. Men ansvaret att undervisa om demokrati är tyngre inom ämnet samhällskunskap. I det 

centrala innehållet för ämnet samhällskunskap kan man läsa att undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar förtrogenhet med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska bidra till att eleverna tillägnar 

sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över värden och principer som utmärker ett demokratiskt 

samhälle (Skolverket, 2011a, s 207). I texten Demokrati och mänskliga rättigheter (2013) som 

publicerades på Skolverkets hemsida hävdar man att eleverna ska få kunskap om demokrati och dessa 

kunskaper ska de få genom undervisningens innehåll. Dessutom ska skolan skapa förutsättningar för att 

alla elever ges möjlighet att aktivt utöva sina rättigheter kring delaktighet och inflytande i skolan. 

Delaktighet och inflytande är viktiga delar i en demokrati. Att vara delaktig i något handlar om att vara 

med i något, att inkluderas i en situation. Delaktighet sker i ett sammanhang, i en aktivitet tillsammans 

med andra. Att ha inflytande innebär att man har en röst, att man får vara med att påverka en situation så 

att den tar ny vändning (Thornberg & Johnsson, 2014, s 116). Texten Demokrati och mänskliga 

rättigheter menar att elever behöver träna och utveckla sin demokratiska kompetens i samspel med andra. 

För att aktivt delta i samhällslivet och kunna påverka sina livsvillkor utifrån grundläggande demokratiska 

värderingar krävs demokratisk kompetens. Demokratisk kompetens utvecklas i vår vardag i samspel 
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mellan oss människor och i de händelser som utspelas. Det innebär att ha förmåga att med andra 

kommunicera kring gemensamma frågor och problem. Det handlar om att lära sig se saker utifrån olika 

perspektiv, och förstå att det inte bara finns en sanning, utan skilda synsätt, vilka ska respekteras (Ekman 

& Pilo, 2012, s 19). 

2.4 Lärarens roll i praktiken 

Kursplanerna i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är ett av statens viktigaste 

verktyg för att kunna styra skolans kunskapsförmedling. I kursplanerna beskriver man vad eleverna ska 

lära sig. Under 2007 gjorde Skolverket en utvärdering av grundskolans kursplaner. Rapporten Kursplanen 

– ett rättesnöre? (2008) pekar på att det finns en variation i användningen och tolkningen av 

kursplanerna. Dock upplever många lärare att det är positivt med det stora tolkningsutrymmet som ges i 

kursplanerna men många lärare efterfrågar också tydligare riktlinjer (Skolverket, 2008, s 7).  

 Joakim Ekman konstaterar i rapporten Skolan och medborgarskapandet att det förekommer variationer i 

synen på demokrati (Ekman, 2011, s 58). Man har uppmärksammat att lärare upplever ett 

tolkningsutrymme i skolans styrdokument, vilket öppnar upp för många olika sätt att arbeta med 

demokrati i undervisningen. Lärarens egen syn på demokrati kan tänkas styra undervisningen och påverka 

hur det demokratiska arbetet bedrivs. Rapporten visar att detta har lett till att lärare utifrån professionella 

överväganden lägger upp undervisningen som de själva önskar. Egna idéer och eget framtaget material 

verkar SO-lärare se som viktigare för undervisningen än läroplan och kursplan (Ekman, 2011, s 59). 

 

3. Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 arbetar med demokrati inom ämnet 

samhällskunskap och relatera det till hur demokrati framställs i skolans styrdokument. 

– Vilka föreställningar om och synsätt på demokrati kan man utläsa ur skolans styrdokument? 

– Hur förstår lärarna begreppet demokrati? 

– Hur beskriver och motiverar lärarna sitt arbete med demokrati? 
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4. Teorianknytning 

I det här avsnittet presenteras centrala begrepp och de teoretiska utgångspunkter som kommer att fungera 

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

och frågeställningar.  

4.1 Begreppet demokrati 

Begreppet demokrati har tillskrivits många betydelser. Filosofer och politiker har genom tiderna lagt olika 

innebörd i begreppet demokrati. Demokrati kan uppfattas som ett mål, ideal men också som ett 

styrelseskick. De olika uppfattningarna om demokrati har lett till olika definitioner av begreppet. Held 

menar att det finns en risk med att alla politiker oavsett ideologi vill förknippas med demokrati. Han 

hävdar att om begreppet har så många betydelser kan det upphöra att ha någon innebörd (Held, 1997, s 

15). Dock menar andra att begreppet demokrati kräver en ständig diskussion om och omprövning av vad 

det innebär (Biesta, 2006, s 111). Även pedagogen och filosofen John Dewey menar att begreppet 

demokrati ständigt måste upptäckas, omskapas och omformas. Dewey menar att demokrati utvecklas när 

människor samspelar. Dewey påstår att när människor kommunicerar, överförs kunskap och att det då 

råder samförstånd människor emellan (Dewey, 1999, s 45). Deweys syn på demokrati innebär ett socialt 

samspel människor emellan där samhället strävar efter att gynna alla människors utveckling. 

Kommunikationens betydelse är avgörande för demokratin eftersom den utvecklar människans förståelse, 

som därmed leder till att individen tar större ansvar för samhället och bidrar till att samhället utvecklas 

(Dewey, 1999, s 46). En demokrati är enligt Dewey, mer än en styrelseform, den är i första hand en form 

av liv i förening med andra, av gemensam delad erfarenhet (1999, s 127). 

4.2 Demokratimodeller 

I denna undersökning har jag valt att dels använda mig av valdemokrati, deltagardemokrati och 

deliberativt demokrati som analysverktyg. Detta val kan motiveras genom att dessa tre demokratimodeller 

är de modeller som är mest relevanta i den demokrati som råder i Sverige (Oscarsson, 2003, s 10). 

4.2.1 Valdemokrati  

Statsvetaren Mikael Gilljam och Jörgen Hermansson, professor i statskunskap menar att valdemokrati 

kännetecknas av att medborgare styr genom val av partier och av regelbundna återkommande val med 

beslutanderätt var fjärde år. Det innebär att medborgarna endast har möjlighet att påverka under 

valrörelser. Ansvarsutkrävande är den demokratiska grunden i en valdemokrati. Medborgarna påverkar 

politiken genom att rösta på politiker och partier. Genom dessa val har medborgarna makten över att 
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tillsätta politiker men också avsätta politiker. På det här sättet kan medborgare kontrollera att politiker 

håller sina löften (Gilljam & Hermansson, 2003, s 15-17). Inom valdemokratin är det viktigt att väljarna 

får viktig information, därför intar tryck, -åsikts, - och yttrandefrihet en central roll. Detta är också viktigt 

för medborgarnas opinionsbildning. Väljarnas ansvar i valdemokrati är att rösta och hålla sig informerade 

om politiska ideologier, bilda sig en egen åsikt för att därefter rösta på det parti som bäst representerar 

dem, en så kallad åsiktsröstning (Gilljam & Hermansson, 2003, s 60). För att valdemokrati ska fungera, 

behöver medborgare ha kännedom om vilka partier som deltar i politiska processer, vem eller vilka 

partier som är de styrande och veta hur väl dessa partier har skött sitt uppdrag (Ekman & Pilo, 2012, s 

46). 

 4.2.2 Deltagardemokrati 

Till skillnad från valdemokratin, som utesluter påverkan från medborgarna mellan valen, kännetecknas 

deltagardemokratin av aktiva, engagerade medborgare som är villiga att påverka mellan valen (Gilljam & 

Hermansson, 2003, s 19). Held menar att deltagardemokratin är utvecklande för den enskilde individen. 

Medborgarnas aktiva politiska deltagande leder till ökad kunskap och politisk självförtroende. Det finns 

en föreställning om att människan behöver leva i gemenskap för att utveckla känsla för det allmännas 

bästa. Genom ett aktivt deltagande fostras medborgarna till kunniga, ansvarsfulla, och aktiva 

demokratiska medborgare (Held, 1997, s 328). Deltagardemokratin utmärks av att medborgarna ständigt 

är politiskt aktiva i samhället, på fler sätt än bara genom att vid de allmänna valen rösta. Att vara politisk 

aktiv innebär att man är engagerad, för fram förslag och deltar i politikens utformning och 

beslutsfattande. Detta gör medborgare genom folkomröstningar och genom opinionsbildning t ex i 

demonstrationer, insändare eller medlemskap i partier och intresseorganisationer. Detta synsätt innebär att 

medborgarna är mer än bara väljare. De aktiva medborgarna kan ses som en förutsättning för en väl 

fungerande demokrati. För att det ska fungera måste deltagarna uppleva att de har inflytande och 

deltagandet måste kännas meningsfullt. Inom deltagardemokratin anses människan vara en förnuftig och 

social varelse som kan ta kloka beslut (Gilljam & Hermansson, 2003, s 131). 

4.2.3 Deliberativt demokrati 

Till skillnad från valdemokrati och deltagardemokrati ligger det rationella samtalet till grund för en 

välfungerande demokrati i den deliberativa demokratin. Man menar att demokratin fördjupas när man 

fattar beslut i samförstånd (Gilljam & Hermansson, 2003, s 214). Det centrala i den deliberativa 

demokratimodellen är samtalets och argumentationens grundläggande betydelse för demokrati. Den här 

modellen handlar om att lära sig lyssna, tänka på olika sätt att ta beslut i frågor som rör gemensamma 

angelägenheter (Ekman & Pilo, 2012, s 49). Deliberativa samtal innebär att skilda synsätt ställs mot 
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varandra och där olika argument ges utrymme. Inom den deliberativa demokratin menar man att åsikter 

skapas i samtal, istället för att åsikter redan finns och är bestämda. Det avgörande i samtalen är inte makt, 

social position, utbildning eller majoritetsprincipen utan att samtalsdeltagarna vill förstå andras argument 

och strävar efter att uppnå samförstånd. Det innebär att man genom samtal och argumentation bortser från 

egenintressen för allmänhetens bästa. Den deliberativa demokratin bygger på förståelse för mångfald. 

Gemenskap och jämlikhet är viktiga delar i den deliberativa demokratimodellen (Gilljam, Hermansson, 

2003, s 22-23). 

4.3 Tre olika synsätt på demokratiuppdraget 

Lektorerna Bruce Johnsson och Victoria Whittington har undersökt lärares förhållningssätt till det egna 

fostringsuppdraget eller demokratiuppdraget och kom fram till tre olika synsätt som lärare hade på 

uppdraget. Denna teori används enbart i det sista avsnittet i resultat och analys. Detta val kan motiveras 

genom att enskilda individers förhållningssätt och syn på skolans uppdrag kan komma att påverka skolans 

verksamhet(Arnér, 2009, s, 23). Lärare är enskilda individer och en del av skolans verksamhet.  

Det första synsättet som presenteras är det traditionellt orienterade synsättet som handlar om att läraren 

ser sig själv som en auktoritet, där man ska vara sträng men rättvis mot eleverna. Dessa lärare menar att 

eleverna ska respektera och lyda sin lärare. Kommunikationen emellan dem är oftast från lärare till elev. 

Dessutom menar de att det är lärarens uppgift att utbilda elever till samhällsmedborgare men att det är 

föräldrarnas uppgift att fostra eleverna. I relationen mellan lärare och elev finns ett visst avstånd emellan 

dem (Johnson & Whittington, 1994, s 267). 

Till skillnad från det första synsättet finns en ömsesidig kommunikation mellan lärare och elev inom det 

liberal progressivt orienterade synsättet. Läraren ser sig själv som en demokratisk ledare och intresserar 

sig för och bryr sig om sina elevers sociala liv. Dessa lärare menar att det är viktigt att skapa en trygg, 

förstående, uppmuntrande lärmiljö och goda relationer till sina elever (Johnsson & Whittington, 1994, s 

271). 

Det tredje synsättet är det kritiskt orienterade synsättet som handlar om att lärare har en kritisk inställning 

till skolan som en disciplinerande och fostrande institution. Dessa lärare menar att skolan, genom sitt sätt 

att fungera, skapar många problem och att många lärare ofta skuldbelägger elever, utan att ta hänsyn till 

sociala, ekonomiska och politiska faktorer. Dessutom menar de att skolans system gynnar vissa elever 

medan andra missgynnas (Johnsson & Whittington, 1994, s 275). 
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5. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tre studier som är relevanta i denna undersökning. Dessa är 

Värdepedagogiska texter. 3, Vilka värden elever enligt lärare ska få med sig från skolan: en 

intervjustudie med 13 lärare (2008), Teachers´ views on school discipline: A theoretical framework 

(1994) samt Att fostra demokrater: om skolan i demokratin och demokratin i skolan (2006). 

Vid sidan av avhandlingen Värdepedagogik i skolans vardag: Interaktivt regelarbete mellan lärare och 

elever (2006) presenterar pedagogen Robert Thornberg en analys av de lärarintervjuer som genomfördes 

som en del av ett forskningsprojekt. I rapporten Värdepedagogiska texter. 3, Vilka värden elever enligt 

lärare ska få med sig från skolan: en intervjustudie med 13 lärare (2008) har Thornberg undersökt vilka 

värden som anses vara av värde enligt tretton lärare. Denna forskning är intressant för min studie eftersom 

jag vill undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med demokrati. Att gestalta, förmedla och hos 

eleverna förankra de värden som framkommer i läroplanen är en del av den demokratiska utbildningen. 

Thornberg kom fram till att de värden som lärare mest talade om handlade om elevers beteende och 

personliga egenskaper (2008, s 36). Att lära elever att vara en bra kompis, empatisk, generös, artig, 

omtänksam, att kunna stå emot kompistryck samt respektera andra ansågs vara viktiga egenskaper (2008, 

s 37).  

Lärarna menar att det är viktigt att eleverna lär sig att tänka sig för och ta ansvar för sig själva och sina 

handlingar. Att lära elever göra sin röst hörd eller att få vara med och bestämma nämns också som viktiga 

värden av ett fåtal lärare (2008, s 42). Undersökningen visar att styrdokument har väldigt lite inflytande 

på lärarnas arbete med värdegrunden och att de värden som förs fram är personliga och inte förankrade i 

professionen (2008, s 48). När lärarna beskriver var de får sina värderingar ifrån hänvisar de till sin 

personlighet och personliga erfarenheter (2008, s 44).  

 

Gemensamma föreställningar och rutiner som utvecklas på skolan, påverkar skolans verksamhet men 

även de enskilda individernas förhållningssätt till skolans uppdrag (Arnér, 2009, s 23). Artikeln Teachers´ 

views on school discipline: A theoretical framework som presenteras i Cambridge journal of education, 

(1994) är intressant för min studie eftersom lektorerna från Australien, Bruce Johnson och Victoria 

Whittington, undersöker lärares syn på sitt uppdrag som fostrare (1994, s 261). En viktig del i det 

uppdraget är att i sitt arbete utgå från värdegrunden och förmedla demokratiska värderingar samt att 

utveckla ett förhållningssätt som bygger på skolans värdegrund (Skolverket, 2011a, s 9). 
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Syftet med studien var att undersöka vilka svårigheter lärare upplevde med demokratiuppdraget.  3500 

lärare deltog i enkätundersökningen (1994, s 263). Man intresserade sig för hur lärarna beskrev önskvärda 

beteenden hos eleverna och vad som grundade dessa beteenden och utifrån lärarnas svar kom lektorerna 

fram till tre olika synsätt som lärare hade på det egna uppdraget, nämligen det traditionellt orienterade-, 

liberal progressivt-, och kritisk orienterade synsättet. Dessa tre olika synsätt beskrivs i teoridelen. 

Majoriteten av lärarna passade in i både det traditionellt orienterade synsättet och det liberal progressivt 

orienterade synsättet.  Endast 3 % av lärarna placerades in i det kritiskt orienterade synsättet (1994, s 

278). 

 

Pedagogen Ellen Almgren har i sin doktorsavhandling Att fostra demokrater: om skolan i demokratin och 

demokratin i skolan (2006) undersökt, genom observationer, enkäter och intervjuer omfattande 6000 

svenska elever, vilken betydelse skolan har för utvecklingen av demokratisk kompetens hos eleverna. 

Studien visar på att ett öppet klassrumsklimat har en positiv effekt på elevernas kunskaper i demokrati. 

Men den visar också på att det finns risk med elevinflytande om det endast sker vid vissa tillfällen 

(Almgren, 2006, s 191). 

Ett positivt klassrumsklimat där eleverna har goda relationer med lärarna och där de möts med respekt i 

diskussioner främjar också ett framtida aktivt medborgarskap. Ett öppet klassrumsklimat innebär att 

eleverna tillåts föra fram sina åsikter och idéer. Ett öppet klassrumsklimat handlar om deliberativa samtal 

(Almgren, 2006, s 145). Ju öppnare klassrumsklimatet var i en klass desto mer kunskap hade eleverna om 

politik. På skolor där elevernas föräldrar hade högre utbildning var ett öppet klassrumsklimat mer vanligt 

än på invandrartäta skolor där elevernas föräldrar hade lägre utbildning (2006, s 191). 

I de skolor där man menade att lärare arbetade med elevinflytande över undervisningen, visade sig det ge 

negativa resultat på elevernas kunskaper om politik. Elevers inflytande över skolans verksamhet, till 

exempel läromedel, schema eller skolmat visade sig vara alltför ytlig och övergående. Almgren menar att 

när elever ges inflytande ska de också ges ett ansvar, annars riskerar elevinflytandet att bli alltför 

lättflyktig (Almgren, 2006, s 192).  Ett centralt mål i den svenska läroplanen är att alla elever erbjuds en 

likvärdig utbildning (Skolverket, 2011, s 8). Almgren menar då att alla elever ska få en lika god 

utbildning i demokrati. Men hon hävdar att vissa skolor förbereder eleverna med mer politiska kunskaper 

än andra skolor. Detta ser hon som ett problem för likvärdighetsmålet (Almgren, 2006, s 192). 
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6. Metod och material 

I det här avsnittet presenteras och motiveras val av metod, arbetsprocessen och de etiska 

ställningstaganden som har beaktats.  

6.1 Kvalitativa metoder 

I denna studie har jag använt mig av en kvalitativ metod vid insamlandet av mitt empiriska material. 

Kvalitativa metoder är ett samlingsnamn för olika arbetssätt som forskaren använder sig av i sin 

undersökning och analys. Inom kvalitativa metoder sker insamling av empirisk data och tolkning i 

växelverkan. Undersökningens resultat är aldrig slutgiltiga och kan i regel inte generaliseras men de kan 

ge en antydan om hur det skulle kunna vara på en mer allmän nivå. Textanalys och analys av intervjuer 

kan användas kvalitativt (Ahrne & Svensson, 2013, s 10-13).  

 

6.2 Textanalys som metod 

Textanalys är en metod inom samhällsvetenskap där texter granskas mer djupgående och som syftar till 

att förstå något i samhället som texten är ett utryck för eller påverkar. Eftersom jag vill undersöka vilka 

föreställningar om och synsätt på demokrati som kan utläsas i fyra styrdokument, valde jag att använda 

mig av textanalys, närmare bestämt en idéanalys. Enligt Bergström och Boréus har en idéanalys ett 

beskrivande syfte som innebär att man kan få kunskap om de idéer eller tankar som förekommer i texten 

(Bergström & Boréus, 2012, s 141). Nackdelen med denna metod är att man aldrig möter en text helt 

objektivt. Forskarens kunskaper, erfarenheter och upplevelser påverkar förståelsen för en viss text men är 

samtidigt nödvändiga i tolkningsprocessen eftersom forskaren behöver en viss förförståelse för att ta sig 

an en text (Bergström & Boréus, 2012, s 43).  

 

6.2.1 Genomförande av textanalys 

Analysarbetet började med att jag läste igenom mitt empiriska material. Därefter försökte jag finna vilka 

centrala begrepp som skrivs fram, vad dessa begrepp innebär samt urskilja vilka uppfattningar om 

demokrati som förekommer i dessa styrdokument. Med hjälp av tre demokratimodeller, som 

analysredskap, kunde jag urskilja de olika föreställningar om och synsätt på demokrati som framkom i de 

fyra styrdokumenten. 
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6.2.2 Val av texter 

Jag vill undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med demokrati i ämnet samhällskunskap, därmed valde 

jag att studera kursplanen i samhällskunskap i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (2011a). Detta är lärarnas främsta verktyg i undervisningen och är därför intressant att 

undersöka. Till varje kursplan finns ett kommentarmaterial som lärare kan använda sig av för att få en 

bredare och djupare förståelse för innehållet i kursplanen. Därför valde jag också att studera delen om 

demokratiska värden, principer och arbetssätt i Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap 

(2011b). Kapitel Demokratisk kompetens (Skolverket, 2011c, s 49-66 ) i Förskolans och skolans 

värdegrund samt kapitel Skolans demokratiarbete (Alerby & Bergsmark, 2015, s 12-20) i Delaktighet för 

lärande, valdes också att studeras. Dessa är stödmaterial som lärare kan använda sig av i demokratiarbetet 

i skolan och är därför relevant att analysera. I textanalysen kommer jag att använda mig av 

demokratimodellerna, valdemokrati, deltagardemokrati och deliberativt demokrati som analysredskap.  

 

6.3 Intervju som metod 

Eftersom jag vill undersöka hur fyra pedagoger beskriver och motiverar sitt arbete med demokrati inom 

ämnet samhällskunskap valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Enligt Ahrne och 

Svensson kan man genom en kvalitativ intervju få kunskap om den intervjuades tankar om och 

erfarenheter av ett visst fenomen. Utifrån den intervjuades eget perspektiv söker man kvalitativa, 

nyanserade beskrivningar kring ett ämne som spelas in, transkriberas och sedan ligger till grund för 

undersökningens arbetsmaterial. Att transkribera innebär att man översätter intervjun till en skriftlig form. 

Den skrivna texten analyseras och utgör studiens empiriska material (Ahrne & Svensson, 2013, s 17). 

Syftet med undersökningen är att få förståelse för hur fyra pedagoger säger sig arbeta med demokrati 

inom ämnet samhällskunskap. Därmed anser jag att en kvalitativ forskningsmetod i form av 

semistrukturerade intervjuer lämpar sig väl i denna undersökning. Fördelen med kvalitativa intervjuer har 

varit att det har skapat utrymme för följdfrågor vid behov och att den intervjuade har kunnat tala fritt och 

haft möjlighet att göra tillägg och förtydliganden. Nackdelar med kvalitativa intervjuer kan vara att den 

intervjuade gör en annan tolkning av frågorna, inte är helt sanningsenlig eller att hen anpassar sina svar 

till det hen tror intervjuaren vill höra eller styrs av en uppfattning om vad som är allmänt accepterat. En 

ytterligare nackdel är att jag som intervjuare omedvetet kan ha uppträtt på ett sätt som har påverkat 

intervjupersonernas svar eller ställt ledande frågor.  
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I analysen av intervjuerna kommer jag att använda mig av tre demokratimodeller som analysredskap. I 

sista avsnittet som behandlar lärarnas beskrivning och motivering, kommer jag också att använda mig av 

teorin om lärares olika synsätt på fostringsuppdraget.  

 

6.3.1 Genomförande av intervjuerna 

Intervjufrågorna utgick från ett intervjuschema, som berörde lärarnas tolkning av demokratibegreppet, hur 

de beskriver och motiverar arbetet med demokrati inom ämnet samhällskunskap. Den valda 

intervjuformen, semistrukturerad intervju, ger intervjuaren spelrum att anpassa intervjustrukturen utifrån 

behov. I denna studie lades frågorna upp utifrån ett intervjuschema med mer allmängiltiga frågor i 

inledningen, för att sedan övergå till ett antal frågor som berörde frågeställningarna. I slutet av varje 

intervju fick intervjupersonerna möjlighet att göra tillägg.  

Intervjuschemat baserades på ett antal frågor som ställdes till samtliga intervjupersoner. De gavs därefter 

utrymme att tala fritt kring respektive fråga. Detta medförde att intervjuschemat åtföljdes av följdfrågor 

och förtydliganden av varierande karaktär för respektive deltagare. Samtliga intervjupersoner 

informerades om, och godkände att intervjuerna spelades in. Inspelningarna transkriberades direkt efter 

varje intervjutillfälle och mailades ut till respektive lärare. Detta var för att försäkra mig om att jag hade 

översatt intervjun rättvist och ge dem möjlighet att göra tilläggskommentarer. Vid intervjuerna valde jag 

också att skriva ned anteckningar. Tid och plats för intervjun anpassades utifrån lärarnas behov, vilka 

ägde rum i skolan lärarna arbetade i. Vid tre intervjutillfällen satt vi för oss själva i lärarrummet, och en 

av intervjuerna genomfördes i ett litet grupprum. Varje intervju varade i ca 20-30 min. 

6.3.2 Urval och presentation av informanter 

För insamlandet av mitt empiriska material har jag valt att kontakta 21 olika lärare i kommunerna 

Haninge, Huddinge och Tyresö, via mail som jag fick via skolornas hemsida. Valet av kommun berodde 

på att avståndet var en viktig faktor för mig för det praktiska genomförandet av intervjuerna. Av de 21 

lärare jag kontaktade svarade 16, 11 av dessa kände inte att hade möjlighet att avsätta tid och 5 tackade ja. 

Vid intervjutillfället var en av lärarna sjuk och kunde inte medverka. Därmed består mitt empiriska 

material av fyra intervjuer av lärare i årskurs 1-3. Enligt Dalen är antalet intervjupersoner beroende av 

undersökningens syfte (2008, s 33). I detta fall är inte undersökningens syfte att nå en generaliserande 

bild av hur pedagoger säger sig arbeta med demokrati i ämnet samhällskunskap utan undersökningen 

strävar efter att få en djupare förståelse för hur pedagogerna beskriver och motiverar arbetet med 
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demokrati inom ämnet samhällskunskap. Därmed anser jag att de intervjuade pedagogerna är tillräckligt 

många. Men ytterligare perspektiv av arbetet med demokrati inom ämnet samhällskunskap hade 

möjligtvis kommit fram om jag hade intervjuat fler lärare.  

 

En kort presentation av de intervjuade lärarna: 

 

Rebecka är 33 år och arbetar på en skola i Haninge kommun. Hon arbetade inom vården innan hon 

bestämde sig för att ta sin lärarexamen för 5 år sedan. Hon säger sig vara väldigt nöjd med det valet och 

uppger att hon trivs bra i skolan. Hon undervisar för närvarande en årskurs 1 med 27 elever.  

 

Anna arbetar också på en skola i Haninge kommun och har undervisat i 16 år. Hon är 42 år och har jobbat 

med yngre elever under hela tiden hon varit yrkesverksam och vill gärna fortsätta med det. Hennes klass 

består av 28 elever och är en årskurs 3. 

Maria är 51 år gammal och arbetar på en friskola i Huddinge kommun. Hon har undervisat i snart 27 år, 

och jobbade med elever i högstadiet i ca 15 år efter sin examen. Hon var sjukskriven en tid efter det och 

började därefter arbeta med yngre barn när hon kom tillbaka. Hon arbetar i en årskurs 2 med 28 elever.  

Mona är 32 år gammal och arbetar i Tyresö kommun. Hon tog sin lärarexamen för lite drygt 4 år sedan 

och har arbetat i samma skola sen dess, där hon trivs. Hon kommer inom kort att vara föräldraledig då 

hon väntar sitt första barn. Hennes nuvarande klass består av en årskurs 2 med 29 elever.  

6.4 Etiska ställningstaganden  

Det är viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna i en intervjuundersökning. Det finns regler och 

riktlinjer som forskaren har skyldighet att följa. De fyra övergripande principer som forskaren måste 

förhålla sig till utgår från Vetenskapsrådet och är informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet 

samt konfidentialitetskravet (1990, s 7). Lärarna har kontaktats via mejl och blivit informerade om 

undersökningens syfte och att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst 

(informationskravet). För att deltagarna ska kunna medverka i undersökningen behöver de ge sitt 

samtycke. Samtliga pedagoger har fått information om rätten att bestämma över sin medverkan. De har 

tillfrågats tillstånd och fått information om gällande villkor för deltagandet (samtyckeskravet). 

Konfidentialitetskravet är en annan viktig aspekt att ta hänsyn till i en intervjuundersökning. Kravet 

medför att alla uppgifter som samlas in i en undersökning ska behandlas anonymt. Personuppgifter ska 
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anonymiseras och hanteras så att man inte kan identifiera deltagarna. Det namn som framkommer i 

undersökningen är fingerade och jag har även valt att inte nämna vilken skola de arbetar i. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in i undersökningen endast är ämnade för denna 

studie (1990, s, 7-14). Deltagarna har fått information om detta. Uppgifterna som samlats in kommer inte 

att spridas. 

7. Resultat och analys 

I denna del presenteras resultat och analys. Studien har utifrån mina tre frågeställningar delats in i tre 

avsnitt. Vidare har varje avsnitt delats in i underkategorier. Avsnitt ett behandlar textanalys av skolans 

styrdokument, närmare bestämt, ämneskursplanen i samhällskunskap (Skolverket, 2011a) 

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap (Skolverket, 2011b) och kapitel Demokratisk 

kompetens (Skolverket, 2011, s 49-66) samt kapitel Skolans demokratiarbete (Alerby & Bergmark, 2015, 

s-12-20). Denna analys tar sin utgångspunkt i tre olika demokratimodeller och utgår från frågeställningen 

”Vilka föreställningar om och syn på demokrati kan man utläsa ur styrdokumenten? Avsnitt två behandlar 

lärares uppfattning av begreppet demokrati och utgår från frågeställningen ”Hur förstår lärarna begreppet 

demokrati?”. Avsnitt tre behandlar lärares redogörelse för demokratiarbetet inom samhällskunskap och 

utgår från frågeställningen ” Hur beskriver och motiverar lärare sitt arbete med demokrati?”. Denna 

analys utgår från de tre demokratimodellerna samt teorin om lärarens tre synsätt på det egna uppdraget. 

7.1 Styrdokument 

 Ämneskursplanen i samhällskunskap 

Ämneskursplanen i samhällskunskap tyder på en föreställning om att demokrati förverkligas när 

medborgarna deltar i politikens utformning och beslutsfattande.  Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet menar att undervisningen i samhällskunskap ska bidra till att eleverna 

utvecklar förtrogenhet med demokratiska processer och arbetssätt (Skolverket, 2011a, s 207). Genom 

delaktighet utvecklar eleverna förtrogenhet med demokratiska processer och arbetssätt. För att utveckla 

denna förtrogenhet kan man tolka det som att eleverna behöver vissa kunskaper och vara delaktiga i 

undervisningen. Detta kan man koppla till den deltagardemokratiska synen, vilket innebär att 

medborgarna är engagerade och delaktiga i politikens utformning. Dessutom behöver medborgarna 

kunskaper och färdigheter för att aktivt delta i demokratiska processer (Gilljam & Hermansson, 2003, s 

15).  
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Valdemokratiska perspektiv tar ingen större plats i ämneskursplanen i samhällskunskap i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Men Skolverket hävdar att undervisningen också ska 

bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett demokratiskt 

samhälle (2011a, s 207). Detta betyder att det finns en föreställning om att eleverna ska lära sig hur 

samhället och dess regler fungerar, vilket valdemokrati är i behov av. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna tillägnar sig förmågan att reflektera över värden och 

principer som utmärker ett demokratiskt samhälle (2011a, s 207). Det kan tolkas som en beskrivning för 

egenskaper som är nödvändiga i en demokrati. Utifrån denna mening går det att skymta deliberativa 

demokratiska perspektiv. Den deliberativa demokratiska modellen har en mer utvecklande syn på 

demokrati. I valdemokratin och deltagardemokratin krävs kunskap men i den deliberativa demokratin 

krävs reflektion (Ekman & Pilo, 2012, s 49). 

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap  

Synen på demokrati i delen om demokratiska värden, principer och arbetssätt i Kommentarmaterial till 

kursplanen i samhällskunskap (Skolverket, 2011b) tyder också på ett synsätt på demokrati där demokrati 

förverkligas när medborgarna deltar i den politiska beslutsprocessen. Skolverket menar exempelvis att 

demokratiska arbetssätt är olika former för idéutbyte, samarbete och gemensamt beslutsfattande på olika 

nivåer (2011b, s 10). Formuleringen ”gemensamt beslutsfattande” visar inte på en föreställning om 

demokrati som politiskt system, utan tyder mer på en deliberativt- eller deltagardemokratisk föreställning. 

Gemensamt beslutsfattande, tyder på medborgare som når samförstånd, vilket i den deliberativa 

demokratin är ett mål (Gilljam & Hermansson, 2003, s 214).  

Olika former för idéutbyte, samarbete och gemensamt beslutsfattande kan tolkas som att eleverna ges 

inflytande över undervisningen. Att ha inflytande innebär att eleverna har möjlighet att påverka 

undervisningen. Utifrån ett deltagardemokratiskt perspektiv, är att påverka och aktivt delta i 

undervisningen ett sätt att stärka elevernas tillit att vilja och våga delta och påverka i skolan och 

samhället. Det verkar också finnas en syn på människan som en förnuftig varelse som har förmåga att 

påverka och ta kloka beslut. Denna människosyn kan man också hitta i den deltagardemokratiska 

modellen (Gilljam, Hermansson, 2003, s 131). 

Det finns en föreställning om demokrati som livsstil, när man menar, att om demokratiska arbetssätt finns 

med som en röd tråd i skolan kan eleverna få förståelse för och kunskaper om ett sådant sätt att arbeta 

(2011b, s 10). Detta resonemang kan också relateras till den deltagardemokratiska modellen. I den 

deltagardemokratiska modellen är medborgarna ständigt engagerade och delaktiga i det som händer i 
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samhället (Ekman & Pilo, 2012, s 46). Skolverket menar att eleverna utvecklar kunskaper om 

demokratiska arbetssätt när verksamheten genomsyras av demokratiska arbetsmetoder och kan lättare 

känna igen demokratiska processer när de möter dessa i mer komplexa politiska sammanhang (2011b, s 

10). Detta kan kopplas till den deltagardemokratiska modellen som menar att medborgarna behöver 

kunskaper om deltagardemokratiska processer för att deltagardemokratin ska fungera väl (Ekman & Pilo, 

2012, s 46). 

 

Demokratisk kompetens 

Synen på demokrati i kapitel Demokratisk kompetens i Förskolans och skolans värdegrund (Skolverket, 

2011c) betonar både deltagardemokrati och deliberativt demokrati. Dock är den deltagardemokratiska 

modellen mer framträdande än andra. Det finns en utvecklande syn på människan när man hävdar att 

eleverna ska ha inflytande över sitt lärande och sin lärmiljö både till form och till innehåll (Skolverket, 

2011c, s 59). Detta visar på tilltro och tillit till eleverna och kan kopplas till den deltagardemokratiska 

modellen där människan anses tillräckligt kompetent för att kunna påverka och fatta beslut (Gilljam & 

Hermansson, 2003, s 131). Dock pekar detta på att eleverna behöver utveckla vissa kunskaper för att bli 

den kompetenta människan i det demokratiska samhället. Att ha inflytande över sitt lärande och sin 

lärmiljö innebär att lärarna ska ge eleverna förutsättningar till det, vilket medborgarna i 

deltagardemokratin måste ges (Gilljam & Hermannson, 2003, s 19). 

Inflytande och delaktighet lyfts fram som två viktiga aspekter i demokratiska arbetsformer (Skolverket, 

2011c, s 59). Skolverket menar att man genom demokratiska arbetsformer utvecklar elevernas kunskaper 

om demokrati och förståelse för vad demokrati innebär i praktiken (2011c, s 53). Vidare menar 

Skolverket att eleverna både ska ges inflytande i vardagen, liksom strukturellt inflytande genom elevråd, 

klassråd, matråd mm (2011c, s 63). Att eleverna ska ges strukturellt inflytande tyder både på 

deltagardemokratiska och valdemokratiska perspektiv. Om eleverna engagerar sig i skolans verksamhet 

för att därefter komma med förslag eller önskemål som syftar till att förbättra ett område och som sedan 

tas upp i de råden skolan organiserar, pekar det på deltagardemokratiska perspektiv. Detta på grund av att 

eleverna ges möjlighet att aktivt delta och påverka skolans verksamhet. Dock är klassråd, elevråd och 

matråd organiserade av skolan vid endast speciella tillfällen. Vid dessa tillfällen har eleverna också 

möjlighet att påverka, t ex genom att rösta. Här ges eleverna olika val, utifrån de valen ska de lägga sin 

röst. Att rösta om något innebär att majoritetsprincipen råder, detta tyder på valdemokratiska perspektiv 

(Ekman & Pilo, 2012, s 46). 
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Inflytande i vardagen hänger samman med en föreställning om demokrati som livsstil. Det innebär att det 

finns ett ständigt och aktivt engagemang i skolan. Detta förutsätter att eleverna är intresserade av att delta 

i de olika aktiviteterna. Lärarnas förmåga att bedriva undervisningen så att alla elever känner att det är 

meningsfullt att delta och engagera sig har betydelse för elevernas delaktighet och inflytande. Att 

medborgare i en deltagardemokrati känner meningsfullhet med delaktighet är relevant om demokratin ska 

fungera (Gilljam & Hermansson, 2003, s 132). 

Vidare menar man i kapitel Demokratisk kompetens att elevernas delaktighet i undervisningen utvecklar 

deras förmåga att ta ansvar (2011c, s 52, s 59, s 61). Resonemanget visar på en föreställning om 

demokrati med ansvarstagande, upplysta, handlingskraftiga och aktiva medborgare. Det tyder på en 

föreställning om att medborgarna är tillräckligt kompetenta för att ta på sig ansvar och uppdrag. Att ha 

förmåga att ta ansvar kan tolkas som att det finns en syn på demokrati där medborgarna behöver vissa 

kunskaper och färdigheter för att det demokratiska samhället ska fungera väl. Dessa kunskaper och 

färdigheter kan sägas tillgodogöras i undervisningens demokratiska arbetsformer.  

Deliberativa demokratiska perspektiv har också en framträdande roll i kapitel Demokratisk kompetens. 

Den deliberativa demokratin präglas av en fördjupad syn på demokrati. Uttryck som tyder på deliberativa 

perspektiv är när man menar att eleverna ska utveckla sin förmåga att lyssna och ge uttryck för sina 

uppfattningar (2011c, s 53). Skolverket betonar samtalets betydelse när man menar att demokratiska 

arbetsformer betyder att föra en dialog om olika beslut (2011c, s 61). Detta resonemang går ihop med den 

deliberativa demokratin som innebär att demokrati handlar om en process där människors åsikter skapas i 

samtal med andra och som också ger möjlighet till att ta till sig och bearbeta andras reflektioner och 

argument (Gilljam & Hermansson, 2003, s 23). Forskning tyder på att ett öppet klassrumsklimat främjar 

elevers delaktighet. Ett öppet klassrumsklimat där åsikter respekteras och tillåts har visat sig öka 

elevernas kunskaper i demokrati (Almgren, 2006, s 145). 

 Förmåga att möta konflikter och ha förståelse för att alla människor har lika värde, hävdar man är viktiga 

delar i lärandet om demokrati (2011c, s 54). Förmåga att föra kritiska och reflekterande samtal betonas 

som en viktig aspekt i en demokrati (2011c, s 64). Vidare menar Skolverket att det i en demokrati, krävs 

förmåga, att kommunicera med andra kring gemensamma frågor och problem (2011c, s 64). Detta pekar 

på att det finns en föreställning om att elever i skolan har gemensamma problem och att man i en 

demokrati löser dem i ömsesidighet. Elevernas kunskaper om demokrati lyfts inte fram utan man talar om 

vissa förmågor som krävs i en demokrati. Kommunikationen i sig framträder som det betydelsefulla och 

utvecklande för ett samhälle. Här förespråkas deliberativt demokrati där eleverna ska lära sig att delta i 
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intellektuella samtal (2011c, s 64).  Förmedlingen av demokratiska värderingar och principer kan tänkas 

ha betydelse för dessa samtal. 

Demokrati som politiskt system för beslutsfattande har en mindre framträdande roll i texten. Kunskap om 

demokrati nämns vid flera ställen men på sidan 51 utvecklar man det resonemanget när man skriver att 

eleverna ska utveckla kunskaper om det demokratiska systemet- valsystem, partier och politiska processer 

(2011c, s 51). Det visar på en föreställning som handlar om behovet av informerande medborgare som 

kan göra övervägda val var fjärde år inom ramen för val demokrati (Gilljam & Hermansson, 2003, s 15). 

 

Skolans demokratiarbete 

Utmärkande demokratisyn i kapitel Skolans demokrati arbete i Delaktighet för lärande (Alerby & 

Bergmark, 2015) är deltagardemokrati. Demokratiska arbetssätt ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om demokrati och förmågor som hjälper dem att bli aktiva samhällsmedborgare (2015, s 12). 

Man menar att skolan ska skapa förutsättningar för att alla elever ska ges möjlighet att aktivt delta i frågor 

som rör dem själva och deras lärande. Detta görs genom att eleverna får inflytande och blir delaktiga i 

verksamheten (2015, s 13). Detta kan tolkas som ett sätt att uppmana till engagemang. Man lyfter fram en 

demokrati med aktiva engagerade medborgare som är villiga och intresserade av att påverka politikens 

utformning. Vidare påstår Alerby & Bergmark att delaktighet kan sägas beröra beslutsprocesser samt 

aktivt deltagande i undervisningen (2015, s 19). Utifrån detta resonemang kan man tolka det som att det 

finns en föreställning om demokrati med medborgarna som enbart påverkar politiska beslut under de 

politiska valen vara otillräcklig. För att ha möjlighet till att påverka under valen krävs vissa kunskaper 

men för ett ständigt aktivt deltagande i samhällslivet krävs även vissa kompetenser. Man förespråkar en 

deltagardemokrati med innebörden att engagerade medborgare aktivt tar del i politiska processer (Gilljam 

& Hermansson, 2003, s 19). 

Kunskap om demokrati som politiskt system betonas inte, dock påstår Alerby & Bergmark att eleverna 

behöver kunskap om demokrati och politisk beslutsfattande för att kunna arbeta med delaktighet i skolan 

(2015, s 15). Vidare menar författarna att delaktighet i skolan handlar om elevernas möjligheter att utöva 

inflytande över beslutsprocesser i skolan (2015, s 17). Det tyder på en föreställning om att politisk 

jämlikhet inte kan nås enbart genom kunskap om demokratins politiska system utan medborgarnas 

engagemang och deltagande spelar en central roll i demokratiska processer och beslutsfattande.  

Även om deltagardemokratin tar en större plats i detta kapitel kan man ändå ana deliberativa perspektiv i 

texten. Som tidigare nämndes menar man att demokratiska arbetssätt ska bidra till att eleverna utvecklar 
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förmågor som hjälper dem att bli aktiva samhällsmedborgare (2015, s 12). Detta betyder att eleverna 

behöver utveckla vissa färdigheter för att delta i samhällslivet men det kan också tolkas som att eleverna 

behöver utveckla förmåga att argumentera eller se en fråga utifrån olika perspektiv. Förmåga att lyssna, 

respektera, möta konflikter och ha förståelse för att alla människor har lika värde är, ur ett deliberativt 

demokratiskt perspektiv, grunden för demokrati (Gilljam, Hermansson, 2003, s 23). Man kan tolka det 

som att dessa förmågor kan hjälpa eleverna att bli aktiva samhällsmedborgare. 

 

7.2 Lärarnas förståelse av begreppet demokrati 

En del i undersökningen handlar om är lärarnas tankar och reflektioner om begreppet demokrati. Mitt 

första intryck under intervjuerna är att samtliga lärare har svårigheter att besvara hur de uppfattar 

begreppet demokrati. Såsom omnämnts tidigare i studien, är demokrati ett mångtydigt begrepp. Dock 

finns en förståelse om att demokrati handlar om mer än medborgare som deltar i valrörelser. 

Människors lika rätt, respekt för den andre, delaktighet nämns som viktiga aspekter i en demokrati. Anna 

förklarar demokrati på följande sätt: 

”Demokrati innebär trygghet, att jag räknas, att min röst räknas. Det är viktigt att alla 

människor känner att de kan påverka och är delaktiga i något. Du ska kunna uttrycka din 

åsikt men samtidigt respektera andras.” (Anna, 151109). 

Enligt Maria handlar demokrati om alla människors lika värde. Maria påstår att demokrati innebär, att 

man tar hänsyn till varje individ och att varje individ räknas lika mycket. Att respektera och visa hänsyn 

till den andre förklarar Maria, handlar om att lyssna, respektera andras åsikter och bry sig om andra. 

Rebecka anser att demokrati handlar om jämställdhet och att vara medmänniska och att visa omtanke. 

Respekt för andra människor är en viktig grund, menar hon. Mona beskriver demokrati på följande sätt: 

”Det handlar om att komma till tals och respektera andras åsikter ..Man ska kunna lyssna och 

sätta sig in i andra människors liv för att förstå hur andra tycker och tänker” (Mona, 151112). 

Att komma till tals, respektera andras åsikter och ha förståelse för andra tyder på något långt ifrån en 

valdemokrati. Däremot visar det på deliberativa demokratiska perspektiv. I den deliberativa demokratin 

menar man att ömsesidig kommunikation mellan individer fördjupar demokratin. Att ha förmåga att delta 

i gemensamma samtal, där samtalsdeltagarna uppfattas som jämlikar är en betydelsefull aspekt i den 

deliberativa demokratin (Ekman & Pilo, 2012, s 49). Lärarnas förståelse för demokrati tyder på en syn där 

människor samspelar och har en god kommunikation. ”Bry sig om andra”, ”vara medmänniska” och 
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”sätta sig in i andras liv” pekar på att lärarnas förståelse för demokrati handlar om gemenskap och 

samförstånd. Dewey menar att demokrati bygger på kommunikation människor emellan och utvecklas 

med hjälp av gemensamma erfarenheter (1999, s 46).  

Att få göra sin röst hörd, nämns av samtliga lärare. Anna förklarar att det handlar om att föra fram sin 

åsikt, förklara hur man tänker. Både Mona och Maria menar att det handlar om att få påverka och vara 

delaktig i olika beslut. Rebecka förklarar det på följande sätt: 

”Att få göra sin röst hörd innebär att man vågar uttrycka hur man tycker och tänker. Det handlar 

om att få vara med och bestämma över hur saker ska se ut.  Det är särskilt viktigt att vi lär barnen 

vad demokrati är och att deras röster är viktiga i de sammanhang som de deltar i” (Rebecka, 

151030). 

Man finner både deltagar- och deliberativa demokratiska perspektiv i dessa resonemang. Att det handlar 

om att få vara delaktig i olika beslut eller, ”vara med och bestämma över hur saker ska se ut”, ligger mer 

åt det deltagardemokratiska tänket. Detta på grund av att det ger en antydan om en föreställning om 

behovet av engagerade och aktiva medborgare med intresse och vilja att påverka samhällsutvecklingen. 

Att förklara hur man tänker och ”våga uttrycka hur man tycker och tänker”, kan tolkas som att lärarna 

menar att individer behöver utveckla förmågan att argumentera. I den deliberativa demokratin betonas 

argumentationens betydelse för demokrati, då man menar att olika argument ställs mot varandra för att nå 

samförstånd. Dessa uttryck visar också på en strävan efter förståelse. I den deliberativa demokratin finns 

en vilja att förstå varandras argument (Gilljam & Hermansson, 2003, s 215). 

Lärarnas uttalanden ger en antydan om att demokrati också handlar om mångfald, där varje individ har 

rätt till sin åsikt. Anna nämner att det handlar om att föra fram sin åsikt. Att föra fram sin åsikt kan göras 

på olika sätt. Dock kan det i en valdemokrati, innebära att medborgaren utifrån sin opinion, lägger sin röst 

på det parti som bäst representerar deras åsikt, en så kallad åsiktsröstning (Gilljam & Hermansson, 2003, 

s 60). 

Både Anna och Maria menar att det är viktigt att människor har möjlighet att påverka. De talar om den 

”lilla människan” som också ska ha möjlighet att påverka. Med den” lilla människan” syftar de på barn. 

Maria förklarar på följande sätt: 

”Alla människor ska känna att de kan påverka, även den lilla människan. Det spelar ingen roll hur 

gammal man är. Det är viktigt att visa på hur ”lilla jag” kan påverka och förändra en tanke eller 

ett område jag brinner för” (Maria, 151112). 
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Både Annas och Marias uttalanden pekar på en föreställning om att deltagandet måste kännas positivt för 

att vilja och intressera sig för att delta i politiken, vilket inom deltagardemokratin är en viktig 

förutsättning till en välfungerande demokrati. 

På frågan om vad demokrati innebär i ämnet samhällskunskap hade lärarna svårigheter att enbart hålla sig 

inom ämnet samhällskunskap. Detta på grund av att de menar att aspekter av demokrati finns inom alla 

ämnen och att demokrati genomsyrar all verksamhet i skolan. Kunskap om val, beslutsprocesser och olika 

partier nämns av samtliga lärare, som en del av undervisningen inom ämnet samhällskunskap. Detta la 

man ingen betoning på, dock visar det på en föreställning hos samtliga lärare om en demokrati med 

informerade och ansvarsfulla medborgare som deltar, genom att rösta, under valen. Rebecka förklarar 

demokrati inom ämnet samhällskunskap på följande sätt: 

”Det innebär att elever ska känna till hur t ex val går till eller vilka partier som finns. De ska veta 

hur det går till att rösta. På klassråd eller elevråd får barnen ta upp vad som är bra och om de vill 

ändra på något eller önskar sig något. Men att förmedla viktiga värderingar, t ex att alla 

människor är lika värda är viktigt. Det är också viktigt att lyfta fram olika kulturer och olika sätt 

att tänka” (Rebecka, 151030). 

Även Anna och Maria talar om klassråd och elevråd. De menar att elever ska ges möjlighet att föra fram 

sin åsikt. Dessutom ska elever ha möjlighet att rösta om olika saker. Båda lärarna menar att de inte alltid 

kan tillgodose dem men att det är viktigt att visa att man tar de på allvar. Anna utvecklar sitt svar och 

menar att det är viktigt med återkoppling på barns önskemål, även om de inte alltid får igenom sin vilja. 

Hon påstår att det är viktigt att förklara varför det inte fungerar, men att man ändå har tagit hänsyn till 

deras önskemål. Orsaker till att det inte fungerar förklarar de med att elevernas önskemål inte alltid är 

rimliga i förhållande till skolans ekonomi eller förutsättningar. Att återkoppla till barnen visar på ett 

intresse för eleverna och deras åsikter. Det tyder på ett liberal progressivt synsätt på det egna 

fostringsuppdraget. Även om det innebär att eleverna inte har möjlighet att påverka allt de vill så visar 

hon vilja och intresse att behålla den goda relationen emellan dem. 

Klassråd och elevråd är någon form av styrelse som arrangeras av skolan där eleverna har möjlighet att 

rösta eller delta. Att rösta om något innebär att majoriteten av rösterna får igenom sitt förslag eller 

önskemål. Detta tyder inte på några som helst deliberativa perspektiv, eftersom elevernas reflektioner är 

irrelevanta i beslutsfattandet. Eleverna behöver endast närvara och ha tillräckligt mycket information om 

det som ska röstas för att därefter lägga sin röst utifrån egna preferenser. Utifrån dessa resonemang 

hänger klassråd och elevråd samman med valdemokrati (Gilljam & Hermansson, 2003, s, 17). 
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I deltagardemokratin menar man att människan utvecklas i gemenskap med andra och ser till 

gemensamma intressen. Utifrån den beskrivningen tyder lärarnas resonemang på deltagardemokratiska 

perspektiv. Detta på grund av att eleverna ska ges möjlighet att aktivt påverka frågor som rör dem. Det 

innebär att det finns gemensamma intressen och vilja att förändra något. Eleverna blir hörda och deras 

röster beaktas i de beslut som fattas. 

Både Rebecka och Maria nämner att undervisningen i samhällskunskap handlar om att fostra 

demokratiska individer. Detta genom att förmedla kunskaper om demokrati men också genom att 

förmedla demokratiska värderingar. Maria talar om att vara en förebild och ständigt visa på hur man ska 

vara. Rebecka å andra sidan menar att det är viktigt att eleverna vågar vara kritiska. Lärarnas förståelse 

för demokrati visar på ett behov av medborgare med egenskaper i enlighet med de demokratiska 

värderingarna. Det tyder på att lärarna menar att en demokrati behöver medborgare som förstår och 

respekterar varandra. Detta tyder på deliberativa perspektiv, eftersom den deliberativa demokratin bygger 

på samförstånd medborgare emellan (Gilljam & Hermansson, 2003, s 214). 

 Samtliga lärare betonar betydelsen av att ha förståelse för andra. Anna menar att det är viktigt att elever 

utvecklar förståelse för andra kulturer och religioner Mona talar också om att undervisningen ska bidra till 

att elever får förståelse för andra kulturer och andra sätt att leva. Rebecka påstår att det är viktigt att lyfta 

fram olika sätt att tänka. Dessa beskrivningar tyder inte på valdemokratiska perspektiv, eftersom en 

valdemokrati inte intresserar sig för människors förståelse. Där pekar det på deliberativa demokratiska 

perspektiv. Den deliberativa demokratin präglas av individens reflektioner (Gilljam & Hermansson, 2003, 

s 22). Att ha förståelse för andra kulturer, religioner och andra sätt att tänka tyder på en föreställning om 

jämlikhet människor emellan. Det visar på en föreställning om att respektera andra människors olikheter 

och vilja att förstå andra ståndpunkter. 

 

7.3 Lärarnas beskrivning och motivering 

 Lärarnas beskrivning av hur arbetet med demokrati kan se ut i praktiken tyder i det stora hela på 

deliberativt demokrati. Men även på deltagardemokrati. På frågan om hur lärare arbetar för att visa på vad 

demokrati innebär i praktiken förklarar Maria på följande sätt: 

”Det gäller att vara en förebild och visa på hur saker ska vara.. man måste vara rättvis och se till 

att elever får rösta om saker. Alla ska kunna påverka. Tydlighet är viktig. Allt över gränsen är inte 

ok och då måste man markera med en gång…Respekt hör ihop med empati. Men att presentera 

skönlitterära texter om andra barn är bra för då kan de sätta sig in i andras perspektiv. Filmer om 
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hur andra känner och tänker.  Men att diskutera om vardagshändelser, till exempel hur man ska 

vara i lek eller i klassrummet.” (Maria, 151112). 

Anna förklarar på följande sätt: 

”Vi pratar mycket om att alla har en egen röst och en egen vilja. Att använda sig av 

värderingsövningar. Det finns bra filmer på UR att arbeta från, det kan vara lättare att prata om en 

person i en film än om sig själv och sin situation. Eleverna får också rösta om vissa saker ”(Anna, 

151109). 

Att sätta sig in i hur andra tänker, är något som samtliga lärare betonar som viktigt. Rebecka arbetar 

tillsammans med en till lärare, som arbetar på halvtid. Hon menar att de ofta spelar upp pjäser för barnen, 

både med sig själva och med hjälp av dockor. Hon menar att de visar på vardagsnära situationer som 

barnen kan relatera till. Därefter följer en diskussion om vad som var bra och mindre bra, berättar 

Rebecka. Mona förklarar också att eleverna behöver sätta sig in i olika perspektiv och att det kan leda till 

att de får förståelse för andra. Hon berättar att skoldagen börjar med att eleverna får titta på ”Lilla aktuellt 

skola”. Det är ett nyhetsprogram utformat för barn, som på ett pedagogiskt sätt presenterar nyheter. Mona 

menar att det ofta väcker tankar hos eleverna som de samtalar och diskuterar om.  

Lärarnas beskrivning, visar på ett sätt att främja förståelse för andra, vilket den deliberativa demokratin 

bygger på (Ekman & Pilo, 2012, s 49). Lärarnas exempel visar på aktiviteter som skapar gemenskap. 

Enligt Dewey utvecklas förmågan att resonera i sociala sammanhang, vilket lärarnas uppfattning också 

tyder på. Lärarna visar på en strävan efter en god kommunikation elever emellan. Behovet av att samtala 

och diskutera tyder på lärarnas intresse av elevernas åsikter och funderingar. Maria nämner empati. För 

att ha förståelse för andra krävs empati. Detta visar lärarna på att vilja utveckla hos eleverna, genom 

litteratur, pjäser och filmer om andra människors situation. Genom att samtala och diskutera vill man 

öppna upp för nya tankar och perspektiv.  

Dessa deliberativa perspektiv ger en antydan om att lärarnas förhållningsätt till sitt uppdrag ligger mer åt 

det liberala-progressivt orienterade synsättet. Detta på grund av att lärarnas beskrivning tyder på en vilja 

att skapa en undervisning som bygger på respekt och samspel. Dock visar Maria tendenser av det 

traditionellt orienterade synsättet, när hon säger att hon måste vara en förebild och visa på hur saker ska 

vara. Hon menar att man måste vara tydlig när gränser överskrids. Detta visar på att möjligheter till 

samtal och diskussion inte ges vid de tillfällen elever sägs gå över gränsen. Istället tydliggör hon för vad 

som är rätt och fel. Detta pekar på att hon förväntar sig att eleverna ska lyssna, lyda och inte ifrågasätta, 

vilket i det traditionella orienterade synsättet är elevernas uppgift (Johnsson & Whittington, 1994, s 267). 

Till skillnad från Maria förklarar Rebecka arbetet med förmedlingen av demokratiska värderingar så här:  
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”Grundläggande värderingar är viktigt att föra över, det vill man ju att de ska lära sig att 

respektera. Jag är ju en sorts ledare för klassen, men inte så att jag vill att de ska tänka och göra 

som mig, jag vill att de ska lära sig att våga ifrågasätta och tänka kritiskt och bli sina starkaste 

jag” (Rebecka, 151030). 

Rebecka förklarar vidare att givetvis är det läroplanen som styr hennes undervisning men främst hennes 

vilja att skapa starka och självständiga individer. 

Här finner man inte några tendenser av det traditionellt orienterade synsättet, möjligtvis en benägenhet till 

det kritiskt orienterade synsättet, då hon menar att eleverna ska våga ifrågasätta. Det kan möjligtvis tolkas 

som att Rebecka själv har en kritisk inställning till skolans funktion då hon drivs av en egen vilja att skapa 

kritiska elever. När hon talar om sig själv som en ”sorts ledare” tyder det inte på att hon ser sig som en 

auktoritet, eller ”förebild” utan mer som en demokratisk ledare i linje med det liberal-progressiva 

synsättet där hon vill öka elevernas möjligheter i samhällslivet (Johnsson & Whittington, 1994, s 271). 

Samtliga lärare menar att klassråd och elevråd är tillfällen då eleverna har möjlighet att yttra sin åsikt, 

rösta, komma med förslag eller önskemål. I intervjuerna framkom det att lärarna menar att det är viktigt 

att eleverna känner att de kan påverka och att de har en röst. Både Rebecka och Anna förklarar att det 

finns en förslagslåda där eleverna kan lägga sina önskemål eller förslag. Båda lärarna betonar betydelsen 

av att eleverna känner sig viktiga och att de får en känsla av att vara delaktiga. Rebecka motiverar det på 

följande vis: 

”Det finns lite tystare elever som inte alltid vågar säga hur de tycker och tänker..Då kan det vara 

bra att ha den där förslagslådan som de kan använda sig av”(Rebecka, 151030). 

Maria menar att man på klassråden diskuterar elevernas trivsel på skolan, förslag på roliga aktiviteter, 

konflikter som uppstår mellan eleverna. Detta menar hon är bra för att förbättra gemenskapen i klassen 

och trivseln i skolan. Hon menar vidare att eleverna får rösta eller diskutera sig fram till en lösning, 

beroende på vad det handlar om. Även Mona menar att klassråd ger eleverna möjlighet att uttrycka sin 

åsikt och känna att de kan påverka. Mona motiverar det med att det är viktigt att eleverna känner att de 

har ett ansvar och att de får en inblick om hur det kan gå till i råd eller styrelser.   

Att eleverna ges möjlighet att komma med förslag tyder på deltagardemokratiska perspektiv. Det finns en 

strävan efter aktiva elever som engagerar sig i skolans verksamhet för att sedan komma med förslag på 

förbättringar. Rebecka och Anna nämner förslagslådan som alternativ. Förslagslådan kan också ses som 

ett exempel för elevernas engagemang mellan klassråden. Maria menar att syftet med klassråd är att 

förbättra gemenskapen i klassen, vilket inom deltagardemokratin, är en utgångspunkt till en 
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välfungerande demokrati. Mona nämner att det är viktigt att eleverna känner att de har ett ansvar, detta 

tyder också på deltagardemokratiska perspektiv eftersom deltagardemokratin är i behov av ansvarsfulla 

medborgare som aktivt deltar i politiken.  

Deliberativt demokratiska perspektiv tar sig i uttryck när Maria menar att man genom diskussioner 

kommer fram till lösningar. Diskussioner innebär att elever får möjlighet att argumentera för sin åsikt, 

vilket i den deliberativt demokratin är grunden till samförstånd (Ekman & Pilo, 2012, s 49). Men det 

tyder inte på några deliberativa perspektiv när man menar att eleverna får rösta om hur de vill ha det. 

Genom att rösta får man ingen insikt om elevernas viljor eftersom de inte får möjlighet att uttrycka sina 

reflektioner. Elevernas åsikter och argumentationer är uteslutna i röstningen. Däremot kan det ses som ett 

sätt att aktivt påverka lärarnas beslut, vilket kan tyda på deltagardemokratiska perspektiv. Mona motiverar 

klassråden som ett sätt att medvetengöra eleverna om demokratiska processer, vilket innebär 

valdemokratiska perspektiv.   

Både Anna och Maria förklarar att det kan vara svårt med inflytande eftersom det är många viljor som 

sammanstrålar men att det ändå är viktigt att eleverna får en känsla av att vara delaktiga. Anna menar att 

eleverna ges möjlighet till att påverka mindre ämnen eller mindre situationer. Detta motiverar hon med att 

eleverna behöver få en känsla av att vara delaktig. Maria förklarar på följande vis:  

”På klassråden brukar eleverna komma med förslag på vad de kan göra, till exempel ha show, 

loppis eller nåt annat roligt….Men man måste styra samtalet. Sen får man diskutera hur och när 

något kan göras” (Maria, 151112). 

Vidare menar Maria att eleverna inte förstår. Hon förklarar att det har med ålder att göra. Ju äldre de blir 

desto mer ansvar kan de ha, påstår hon. Med lärarnas resonemang som utgångspunkt tyder det på att 

klassråd och elevråd inte alltid fungerar som ett forum för elever att få inflytande. Inflytandet över vad 

elever kan påverka i klassråd och elevråd verkar vara begränsad då de menar att de styr över det eleverna 

ska ha inflytande över. Utifrån lärarnas beskrivning visar det på att det eleverna, enligt lärarnas 

uppfattning, får inflytande över mindre betydelsefulla områden. De betonar att det viktiga i det inflytandet 

är känslan av att vara delaktig. Dock kan det finnas risker med att elever endast ges inflytande inom 

ramen för vad lärarna anser acceptabelt. Eleverna kan möjligtvis känna att de inte tas på allvar när deras 

önskemål eller förslag inte resulterar i någon förändring. Detta kan påverka individernas vilja, intresse 

och engagemang att i framtiden bli en aktiv samhällsmedborgare. Deltagardemokrati är beroende av 

aktiva medborgare som engagerar sig i politiken mellan valen, till skillnad från valdemokrati där 

medborgarnas ansvar är att enbart rösta under valen. 
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Det finns en antydan om att lärarna inte anser eleverna kompetenta nog att ha inflytande. Istället vill de ge 

eleverna ”en känsla” av att de har påverkan över undervisningen.  Man finner aspekter av det traditionellt 

orienterade synsättet då lärarna begränsar elevernas inflytande på grund av att de anses oförmögna att 

delta. Det visar på att det finns en vilja av att vara rättvis men behålla kontrollen över undervisningen. 

Man ger ett sken av en ömsesidig kommunikation men i praktiken sker kommunikationen från lärare till 

elev. Dock visar lärarna en vilja av att visa intresse och respektera dem när de menar att det är viktigt att 

ge eleverna ”en känsla” av att vara delaktiga. Att vara rättvis och sträng är i det traditionella orienterade 

synsättet en central del (Johnsson & Whittington, 1994, s 267 ). 

På frågan om när delaktighet och inflytande blir svårt svarar Mona att det gäller att anpassa inflytandet 

efter elevernas ålder och hitta situationer då de kan ha påverkan. Även Rebecka menar att det är viktigt att 

erbjuda eleverna tillfällen till påverkan.  

Till skillnad från Maria och Anna, som talar om vikten av att eleverna ska ”känna” att de är delaktiga, kan 

man tolka Rebeckas och Monas beskrivning på svårigheter med delaktighet och inflytande, att det handlar 

om att hitta rätta tillfällen då eleverna får reellt inflytande och inte bara en känsla av att vara delaktiga. 

Utifrån de uttalandena pekar lärarnas förhållningssätt till sitt eget demokratiuppdrag mer åt det så kallade 

liberal-progressiva synsättet, där lärarna vill ge eleverna möjligheter och förutsättningar till att påverka 

sina liv. 

Mona tar upp ett exempel på ett förslag som togs upp i klassrådet som ledde till att alla elever i klassen 

engagerades i arbetet. Om eleverna blir medvetna om vad som händer i samhället kan det leda till att de 

engageras och vill hjälpa till på något sätt, menar hon. Hon förklarar på följande vis: 

”Eleven föreslog att vi skulle börja samla på pantflaskor för att hjälpa flyktingar…Det här är en 

idé som han själv kläckte ur sig och som jag självklart uppmuntrade” (Mona,151112). 

Mona beskriver att eleverna fick rösta om vilken hjälporganisation pengarna skulle skänkas till, det 

resulterade i att pengarna som samlades skulle skänkas till UNHCR, som stödjer barn och familjer som 

tvingats fly från krig.  Förslaget uppkom på grund av att Mona uppmuntrar eleverna att engagera sig i 

samhället, menar Mona. Hon menar att hon strävar efter att alla elever ska följa nyheterna på tv till 

exempel, därför ser hon till att avsätta tid för att titta på Lilla aktuellt skola varje dag. Av olika 

anledningar så har inte alla elever möjlighet att göra det hemma därför är det viktigt att alla får samma 

förutsättningar till det i skolan, påstår hon. 

Detta är ett exempel på deltagardemokrati i praktiken. Mona gav eleverna förutsättningar till att delta och 

ha inflytande i skolans arbete som sedan sträckte sig över skolans gränser. Detta ledde till ett intresse och 
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engagemang från elevernas sida. Mona motiverar sitt arbete med att när eleverna engageras kan det leda 

till att de vill hjälpa till på något sätt. Att hjälpa till på något sätt kan tolkas som en strävan efter att gynna 

alla människors utveckling, vilket inom deltagardemokratin är en utgångspunkt (Gilljam & Hermansson, 

2003, s 19). I detta arbete ingår ansvar och kan möjligtvis bidra till en positiv erfarenhet där eleverna 

känner att de kan påverka och göra skillnad. Detta kan i framtiden stärka elevernas tro på sin egen 

förmåga att aktivt delta och påverka samhällsutvecklingen, vilket deltagardemokratin är i behov av. 

Eleverna lär sig på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar, vilket i en valdemokrati är 

ett kunskapskrav för att kunna delta i valrörelser.  

Rebecka beskriver arbetet med demokrati som ett sätt att erbjuda barnen samma möjligheter, oavsett kön, 

religion eller etnicitet. Hon menar t ex att hon inte bara har undervisning om andra religioner utan det 

måste bli en del av undervisningen. Hon berättar att skolan nyligen har haft två temaveckor som kallades 

för ” musik från hela världen”. Detta integrerades i alla ämnen och hon upplevde att alla elever tyckte att 

det var jättespännande. Eleverna fick ta del av olika danser från olika håll i världen och fick därefter 

själva pröva på att dansa. De fick också lära sig att sjunga en sång på arabiska och det tyckte både de som 

talar arabiska och de som inte gör det var jätteroligt.  Även Anna beskriver sitt arbete med demokrati som 

ett sätt att visa på olikheter. Hon beskriver att hon läser böcker som inte bara handlar om ”svenska barn”. 

Hon menar att man kan hitta jättebra sagor från andra delar av världen. Eller läromedel som inte bara 

utgår från det svenska samhället. Det gäller att inkludera andra kulturer eller religioner i undervisningen 

på ett naturligt sätt, menar hon. Detta arbete motiverar de med att eleverna ska utveckla förståelse för 

andra kulturer och på det sättet förebygga fördomar. 

Både Rebecka och Anna visar på deliberativa demokratiska perspektiv när de talar om att visa på 

olikheter för att förebygga fördomar. Förståelse för andra människor, olika sätt att tänka eller se på en 

fråga är viktiga utgångspunkter i den deliberativa demokratin (Ekman & Pilo, 2012, s 49). Att närma sig 

en kultur på annat sätt än att bara läsa om det i böcker kan möjligtvis öka förståelsen för andra 

människors olika sätt att leva eller tänka. Att inkludera andra religioner och kulturer på ett naturligt sätt i 

undervisningen, tyder på att Anna strävar efter att skapa en undervisning utifrån olika perspektiv för att 

utveckla elevernas förhållningssätt och förståelse för det ”främmande”, vilket i den deliberativa 

demokratin är ett behov då medborgarna är jämlikar. Rebecka visar också på deltagardemokratiska 

perspektiv, när hon talar om att eleverna fick lära sig att sjunga en sång på arabiska och att det 

uppskattades av både de arabisktalande och icke arabisktalande elever. Detta kan ses som ett exempel på 

att i sociala sammanhang skapa gemenskap och förståelse för varandra, för att utveckla känsla för det 

allmännas bästa (Held, 1997, s 328). 
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Att erbjuda barnen samma möjlighet innebär också, enligt Rebecka, att arbeta normkritiskt. Hon menar att 

det är en ständig process att inte göra skillnad på t ex pojkar och flickor. Hon menar att det är viktigt att 

barnen ska få välja vad de vill göra, oavsett vad samhället har byggt upp som ”pojkigt” och ”flickigt”. 

Detta motiverar hon med att alla ska få vara den man vill och att alla har samma rättigheter. Hon menar 

att det handlar om jämställdhet.  

Detta är ytterligare ett exempel på att arbetet med demokrati beskrivs ur ett deliberativt perspektiv. Vilken 

syn man har på den andre är högst relevant i den deliberativa demokratin (Gilljam & Hermansson, 2003, s 

214). För att vilja ta del av andras argumentationer och ha ett öppet sinnelag måste samtalsdeltagarna ses 

som jämlikar. Rebeckas beskrivning kan ses som ett sätt att utveckla elevernas förmåga till förståelse och 

respekt för mångfald i en demokrati. 

Både Anna och Mona beskriver att de arbetar med värderingsövningar. Anna beskriver en övning där 

eleverna delas in i grupper eller par och får fundera kring olika påståenden, om de håller med eller inte 

och får motivera varför. Oftast är det påståenden om vänskap, normer eller mobbning, förklarar Anna. 

Hon menar att hon utgår från elevernas erfarenheter eller konfliktsituationer som sker i skolan. Mona 

beskriver att när eleverna gick i årskurs ett brukade hon läsa fabler för dem. Fabler är sagor som har en 

sensmoral, den vill lära något eller förmedla ett viktigt budskap. Detta öppnade upp för samtal och oftast 

kunde eleverna relatera till egna erfarenheter. Hon beskriver en övning som kallas ”fyra hörn”. Hon 

beskriver på följande sätt: 

”Jag ger ett påstående sen så får eleverna tänka och välja att ställa sig i ett hörn. Tre av hörnen 

har givna val och det sista är öppet för egna förslag. ”(Mona, 151112). 

Såsom Anna beskriver ska eleverna motivera sina svar eller ställningstaganden. Lärarna motiverar det här 

arbetssättet med att eleverna får träna sig i att argumentera, lyssna på sina klasskamrater och reflektera 

över andras åsikter och argument. 

Sådana övningar kan sägas integrera arbetet med demokratiska värderingar. Att använda sig av pjäser, 

filmer eller böcker visar sig också användas i arbetet med att öppna upp för samtal och diskussioner. 

Vardagshändelser omnämns också som ett sätt att öppna upp för samtal. Dessa aktiviteter kan ses som ett 

sätt att förmedla demokratiska värderingar. 

Både Annas och Monas beskrivning på värderingsövningar visar på deliberativa perspektiv. Eleverna ska 

lära sig att argumentera och reflektera och bearbeta andras attityder, vilket i den deliberativa demokratin 

är ett behov för att nå samförstånd (Ekman & Pilo, 2012, s 49). Till skillnad från valdemokrati och 

deltagardemokrati, finns en föreställning om att genom samtal skapas egna åsikter. I den deliberativa 
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demokratin finns en vilja att förstå varandras argument och samtalen ska resultera i samförstånd (Gilljam 

& Hermansson, 2003, s 23). 

 

8. Diskussion och slutsats 

Gemensamt för de fyra styrdokument som har analyserats är att de mest framträdande föreställningar om 

och synsätt på demokrati är deltagardemokratiska och deliberativa demokratiska perspektiv. 

Valdemokratiska perspektiv tar inget större utrymme i styrdokument, dock kan man utläsa att det finns en 

föreställning om att kunskap om demokrati, det vill säga, kunskap om partiers ideologier och 

valprocedurer är en nödvändig förutsättning för deltagardemokratin och deliberativa demokratin. I 

intervjuerna framkommer det också att samtliga lärare sällan förstår och beskriver arbetet med demokrati 

utifrån valdemokratiska perspektiv. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(2011) samt Kommentarmaterial till ämneskursplanen i samhällskunskap (2011) ger endast en inblick i 

de föreställningar och synsätt som finns om och på demokrati. Stödmaterialet som analyserades gav en 

djupare förståelse för de föreställningarna och synsätt om och på demokrati som förespråkas i skolan. I 

kapitel Demokratisk kompetens (2011) samt kapitel Skolans demokratiarbete (2015) är deltagardemokrati 

den mest framträdande modellen. Det finns en föreställning om att eleverna genom att delta i skolans 

verksamhet, ska utvecklas till aktiva samhällsmedborgare. I enlighet med de analyserade styrdokumenten 

framkom det i intervjuerna att lärarnas förståelse för demokrati främst visar på deltagardemokratiska 

perspektiv. Lärarna hävdar att demokrati handlar om delaktighet och inflytande.  

Dock framkommer det i intervjuerna att eleverna har möjlighet till en viss påverkan i undervisningen. 

Eleverna har möjlighet att i t ex i klassråd eller elevråd komma med förslag eller önskemål. Sedan är det 

upp till läraren att bedöma om det är tänkbara förslag eller önskemål. Eleverna har också möjlighet att 

påverka genom röstning. Att använda sig av en förslagslåda nämns också som ett sätt att påverka. Två av 

lärarna menar att det är viktigt att eleverna får ”en känsla” av att vara delaktiga men i praktiken visar det 

sig att eleverna inte har någon större påverkan. Ena läraren uttrycker att eleverna inte förstår. Eleverna 

förväntas, enligt de fyra analyserade styrdokument, bli aktiva och engagerade medborgare med intresse 

och vilja att delta i samhällsfrågor. Detta kan upplevas som motstridigt om eleverna inte ges 

förutsättningar eller möjligheter till aktivt deltagande eller inflytande över undervisningen. Dock 

beskriver en lärare en undervisningssituation där en elev kom med ett föreslag om att börja panta burkar 

för att hjälpa flyktingar. Detta är ett exempel på att eleverna gavs reellt inflytande. Dessutom kan 

förslaget kopplas till en aktuell samhällsfråga som möjligtvis kan stärka elevernas tro på sig själva och 

vilja att engagera sig i samhällsutvecklingen, vilket de fyra analyserade styrdokument förespråkar och 
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vilket deltagardemokratin är i behov av. En annan fördel med den aktiviteten är att eleverna fick ta del av 

ett konkret exempel på hur demokratiskt beslutsfattande fungerar, vilket kan kopplas till valdemokrati, 

där medborgarna måste ha kunskap om demokratiska processer för att kunna delta i valrörelser.  

Till skillnad från de två övre lärarna som talade om att eleverna ska ha ”en känsla” av att påverka, 

menade de två andra lärarna, varav en är den som beskrev exemplet med pantburkarna, att svårigheterna 

med delaktighet och inflytande handlar mer om att de, som lärare, har svårt att hitta situationer eller 

tillfällen där eleverna kan ges reellt inflytande. Elevernas kompetenser omnämns inte. Lärarnas 

förhållningssätt till det egna demokratiuppdraget, kan ha betydelse för elevernas delaktighet och 

inflytande. De två lärare som menar att det är viktigt att eleverna får ”en känsla” av att vara delaktiga, 

visar på tendenser på det traditionellt orienterade synsättet. Detta på grund av att lärarna beskriver sitt 

agerande och uttrycker sig på ett sätt om eleverna som begränsar deras möjligheter till delaktighet. I 

intervjun med den ena läraren framkommer det att läraren visar ytterligare tendenser av det traditionellt 

orienterade synsättet. Hon anser sig vara en förebild och visa på vad som är rätt och fel. Att vara rättvis 

och dra tydliga gränser är viktigt, påstår hon.  

Lärarnas förståelse för demokrati visar alltså främst på deltagardemokratiska perspektiv, dock 

framkommer det i intervjuerna att lärarnas beskrivning av demokratiarbetet i samhällskunskap främst 

visar på deliberativa perspektiv. I intervjuerna framkommer det att lärarna strävar efter att utveckla 

förståelse för olikheter. Detta beskriver de med att eleverna får träna genom att sätta sig in i hur andra 

människor tänker och känner. Lärarna beskriver att de använder sig av t ex pjäser, filmer, böcker, 

värderingsövningar men även i konfliktsituationer som uppstår i vardagen, för att främja förståelse för 

andra människor. Att samtala och diskutera nämns som en viktig del i undervisningen. Samtliga lärare 

visar på det liberal progressivt orienterade synsättet när de beskriver och motiverar arbetet med 

demokrati. Två av lärarna visar tendenser av det traditionellt orienterade synsättet, varav en lite mer. 

Dessa lärare uttryckte sig negativt om elevernas förmåga att ha inflytande. Ena läraren uttryckte att 

eleverna inte förstår, det var den läraren som visade mer tendenser av det traditionellt orienterade 

synsättet. Med det sagt, kan lärares syn på det egna uppdraget påverka arbetet med demokrati. Det kan 

möjligtvis begränsa eller möjliggöra elevernas demokratiska kompetens. 
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Förslag på vidare forskning: 

Denna studie tar sin utgångspunkt ur ett lärarperspektiv. Det skulle vara intressant att undersöka hur 

elever i årskurs 1-3 upplever delaktighet och inflytande över skolans verksamhet. Intervjuer och enkäter 

är de bäst lämpade metoderna för undersökningarna. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Bakgrund: 

Namn? 

Ålder? 

Berätta om din utbildnings bakgrund? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken årskurs har du? 

 

Kan du berätta mig för vad begreppet demokrati innebär för dig? 

Vad innebär demokrati inom ämnet samhällskunskap? 

Finns det någon skillnad på demokrati arbetet inom ämnet samhällskunskap och övriga ämnen? I så fall, 

vilka? 

Hur skapas ett öppet klassrumsklimat? 

Hur arbetar du för att visa på vad demokrati kan innebära? Ett konkret exempel? Vilka möjligheter ser du 

med att arbeta så? 

Hur och när ges eleverna inflytande? 

Vad har eleverna inflytande över? 

Vilka svårigheter/möjligheter ser du med delaktighet och inflytande i undervisningen? 

Vilka demokratiska värderingar är viktigt att förmedla? Varför? Hur görs det? 

Vad styr din undervisning i demokrati? 

Använder ni er av demokratiska arbetssätt? Vilka? 
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Bilaga 2 - Mail 

Hej! 

Mitt namn är Romina Gallegos och läser grundlärarutbildning med interkulturell inriktning för årskurs F-

3 på Södertörns högskola. Jag ska skriva mitt självständiga arbete om demokrati inom ämnet 

samhällskunskap. Jag skulle vara mycket tacksam om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju som 

beräknas ta ca 45 minuter.  

I min undersökning utgår jag från de forskningsetiska principerna. Det innebär att ditt deltagande är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst. Dina personuppgifter samt skola kommer att anonymiseras och 

behandlas så att man inte kan identifiera dig. Alla uppgifter som samlas in i denna undersökning är endast 

ämnade för denna studie. 

Om du är intresserad av att medverka på en intervju får du gärna höra av dig via mail eller på nummer 

xxxx. 

Med vänlig hälsning 

Romina Gallegos 
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