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Sammanfattning  
Syftet med denna intervjustudie är att ge pedagogens perspektiv på det demokratiska uppdraget i dagens skola och på några faktorer som 
påverkar förutsättningarna för att arbeta med uppdraget i klassrummet. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats då vi genomfört intervjuer 
med lärare i grundskolans tidigare år, År 1-3. I resultatet synliggörs att lärarna anser demokratiuppdraget väsentligt i undervisningen men 
att en del lärare upplever det svårt att prioritera demokratiuppdraget jämfört med kunskapsuppdraget, eftersom de ser en motsättning mellan 
uppdragen. Det framkommer stor variation på hur de intervjuade lärarna beskriver sitt arbete i klassrummet. Lärarnas syn på 
förutsättningarna för sitt arbete varierar. De menar att de arbetar både i formella och informella former, när det gäller att förmedla 
demokratiska värderingar och elevinflytande. Några av de bakomliggande faktorerna till lärarnas skiftande syn på förutsättningarna till 
arbetet med demokratiuppdraget och hur de anser att detta skall realiseras är lärarnas syn på elevernas förmåga och den egna uppfattningen 
av demokratibegreppet. 
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Tackord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla Er, intervjupersoner, som tog Er tid att svara på våra frågor, 

att vi fick ta del av era kloka tankar angående vårt valda område om demokrati. Tack för att vi 

fick ta del av era uppfattningar och reflektioner på ett öppenhjärtigt sätt. Ett varmt tack också 

till Dig som ställde upp i pilotintervjun och gav oss värdefulla synpunkter. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Britt-Inger, för det stora tålamod du visat oss i stunder när 

våra tankegångar varit förvirrade. 

 

Ett stort tack vill vi också ge till våra nära och kära som har ställt upp på hemmaplan under 

tiden vi arbetat med vår studie, utan er hjälp hade vi inte klarat av detta arbete. 
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Demokrati i tidiga skolår 

1 Inledning 
Denna studie handlar om demokrati och inflytande i skolans undervisningsprocess. Det vi 

undersöker är lärares syn på vilket sätt de skapar förutsättningar för att utveckla demokratiska 

värderingar hos eleverna. Vi har tagit vår utgångspunkt i det som står i styrdokumenten för 

skolan; skollagen, grundskoleförordningen och Lpo 94 om de demokratiska uppdragen. I de 

grundläggande värdena i skolans värdegrund framhävs demokratin, ”…verksamheten i skolan 

skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar…” 

(Lärarförbundet, 2004, s.9). ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet.” (Lärarförbundet, 

2004, s.11). I skollagen kap. 4 2 § framgår att det är ett krav att eleverna har inflytande över 

utformningen på sin utbildning. Omfattningen på inflytandet och hur det ska utformas skall 

anpassas efter elevernas ålder och mognad (Skollagen med kommentarer, 2000). Elevernas 

rättigheter till inflytande i undervisningsprocessen och skolmiljön finns beskrivet i 

grundskoleförordningens 6 §. Vidare anges i Skollagen med kommentarer (2000) att eleverna 

ska erbjudas möjlighet att tillsammans med läraren hantera elevernas gemensamma frågor. 

 

Vi anser att grunden för demokratiska värderingar bör läggas tidigt och skollagen anger att 

elevens inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad. Därför menar vi att det är av 

stort intresse hur lärare i de tidiga skolåren uppfattar att de kan arbeta med utveckling av 

elevernas demokratiska värderingar. Därtill finns det inte så mycket forskning kring 

demokrati bland yngre barn och speciellt inte kring demokratiska värderingar och av den 

orsaken finner vi det extra intressant att ta reda på hur lärare i år 1-3 uppfattar att de arbetar 

med demokratiuppdragen. 

 

Vårt val att synliggöra lärarens perspektiv gör att vi fokuserar studien till vad som sker i 

klassrummet eftersom det är här läraren påverkar mest. Dessutom har det skett en förskjutning 

i styrdokumenten av fokuseringen kring elevinflytande, som sammanfaller till viss del med 

demokratiuppdraget, från skolnivå till klassrumsnivå (Stålhammar, 1994). 

 

I uppdraget som lärare i skolan ingår att ha demokratiska arbetsformer med eleverna samt att 

hela skolan skall genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt (Lärarförbundet, 2004). Hur 

kan vi pedagoger arbeta och förhålla oss till dessa direktiv för att det skall uppfyllas? Hur 
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påverkar målsättningarna vår undervisning? Vilka förutsättningar, möjligheter och hinder kan 

finnas för uppdragen? Hur skapar vi förutsättningar för att eleverna ska utveckla demokratiska 

värderingar? 

 

Bakgrunden till ovanstående uppdrag belyses ytterligare i litteraturgenomgången. Där 

utvecklar vi även begreppet demokrati, demokratiska värderingar och demokratiska 

arbetsformer. Inom begreppet demokratiska arbetsformer redogörs för elevinflytande. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur läroplansuppdragen kring begreppet 

demokrati realiseras i skolan och främst i klassrummet ur ett pedagogperspektiv och därtill 

öka förståelsen för faktorer som ur lärares perspektiv påverkar hur demokratiuppdragen 

realiseras i klassrummet. För att klargöra studiens syfte använder vi följande frågeställningar: 

 

Hur arbetar lärare med demokratiska arbetsformer? 

Vilka arbetssätt och arbetsformer använder sig lärarna av? 

 

Hur skapar lärare förutsättningar för att utveckla demokratiska värderingar hos eleverna? 

Vilka arbetssätt och arbetsformer använder sig lärarna av? 

 

 

2.1 Avgränsningar 
Studiens tidsbegränsade omfattning gör att vi inte kan belysa alla tänkbara faktorer som 

påverkar lärarnas syn på demokratiuppdragen, utan nöjer oss med att visa på relationen med 

vissa demokratisyner. Dessutom beaktas inte alla tänkbara faktorer som påverkar 

förutsättningarna för elevinflytande och arbete med demokratiska värderingar, utan endast de 

faktorer som framkommer i den empiriska delen av studien och de nämns övergripande. Vi 

gör inte anspråk på att redogöra för alla tänkbara former av elevinflytande, utan begränsar oss 

till de som är vanligast förekommande i litteratur och de för studien relevanta formerna. 
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3 Litteraturgenomgång 
Litteratursökningen har genomsyrats av två olika metoder, dels att via kärnbegrepp för vår 

studie använda elektronisk sökning på universitets- och lokala bibliotek och dels att utifrån 

funna uppsatser och avhandlingar söka vidare via deras referenser (Trost, 2002). Vi belyser 

endast några för denna studie relevanta aspekter i litteraturgenomgången. Detta, mer för att 

konstatera komplexiteten av att arbeta med demokrati i skolan, än att ge en fördjupning i varje 

enskilt område. Vidare omnämns några få demokratiuppfattningar och främst de som 

återspeglas i verksamheten i klassrummet. I följande avsnitt kommer vi inledningsvis att ge en 

kortare historik kring den demokratiska skolan, dess ursprung och styrdokument idag samt 

den syn på demokratisk skola som genomsyrar denna uppsats. Innan fördjupning kring 

innehåll och form för en demokratisk skola presenteras kommer några för denna studie 

relevanta demokratiuppfattningar att introduceras. Av den mängd olika demokratimodeller 

som återfinns har vi valt att göra nedslag i samtalsdemokratin, som till vissa delar bygger på 

Jürgen Habermas teori om kommunikativt handlande (se exempelvis Habermas, 1997). 

 

 

3.1 En demokratisk skola - tillbakablick och styrdokument 
Isling (1988) beskriver dagens obligatoriska grundskola i jämförelse med dess ursprung; den 

så kallade folkskolan, som byggdes upp i ett patriarkaliskt samhälle under 1800-talet. 

Uppdraget var då att tjäna och värna om det patriarkaliska samhället. Det uttrycktes i en syn 

på människan som ursprungligen ond, kunskapssynen bestod i att lära in färdiga svar enligt en 

så kallad ”frågor och svar”- metod och en pedagogisk grundsyn bestående av luthersk tro och 

moral. Den obligatoriska skolan vi har idag kallar vi grundskola och den har byggts upp i ett 

samhälle med politisk demokrati och demokratiska värderingar från mitten av 1900-talet. 

Uppdraget för denna skola är då ”att tjäna och utveckla demokratiska människor och ett 

demokratiskt samhälle.” (s.600). Följaktligen ger en demokratisk skola andra uttryck än den 

patriarkaliska; synen på människan som aktiv, skapande och med möjligheter att utveckla 

goda anlag, kunskapssynen består av ett sökande av kunskap och sammanhang – för att 

förståelse och insikt skall uppnås och den pedagogiska grundsynen vilar på demokratins 

principer. 

 

I de styrdokument som styr dagens obligatoriska grundskola framgår på flera ställen de 

demokratiska uppdragen skolan har. I skollagen 1 kap. 2 § anges: 
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Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning 

för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

(Lärarförbundet, 2004, s.55) 

 

Vidare framgår i 4 kap. 1 § att: 

 

Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och 

färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. 

(Lärarförbundet, 2004, s.71) 

 

I det framgår att eleverna ska få skolning i demokrati eftersom vi idag har ett demokratiskt 

samhälle i Sverige. Det räcker inte att få kunskaper i demokrati, eleverna ska också i 

överensstämmelse med demokratiskt synsätt kunna ha inflytande i skolan, 4 kap. 2 §: 

 

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och 

utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad. 

(Lärarförbundet, 2004, s.71) 

 

I skollagen finns även fastlagt vem som har ansvaret för den pedagogiska utvecklingen i 2 

kap. 2 §. 

 

För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer….Det åligger 

rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. (Lärarförbundet, 2004, s.58) 

 

I läroplanen (Lpo94) fastläggs vilka värden skolan skall förmedla och gestalta; 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta” 

(Lärarförbundet, 2004, s.9) samt att det ska ske ”genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande.” (Lärarförbundet, 2004, s.9). Gällande målen för 

vad eleverna i de tidiga skolåren ska uppnå i skolan framgår det tydligast i kursplanen inom 

samhällsorienterande ämnen. Där anges vad som skall vara uppnått i slutet av femte skolåret: 
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Eleven skall  

– känna till och kunna resonera kring grundtankar i ett demokratiskt system och 

praktisera demokrati i vardaglig handling, (Skolverket, 2000a, s.69) 

 

I övrigt finns strävansmål inom läroplanen för normer och värden och även strävansmål i 

kursplanen inom samhällsorienterande ämnen som anger demokratiska förhållningssätt. 

 

Med denna historik och styrdokument som bakgrund tar vi vår utgångspunkt från en av 

skolorna som tagits som induktivt exempel i rapporten Där man inte har något inflytande 

finns inget personligt ansvar (Ds 1995:5) när diskussionen om vad en demokratisk skola är 

skall förtydligas. En demokratisk skola; 

• Förmedlar demokratiska värderingar – de värderingar som angetts ovan förmedlas i 

skolan. Vidare diskuteras det i; Demokratiska värderingar 

• Är organiserad enligt demokratiska principer – arbetssätt och arbetsformer tillåter 

eleverna att vara aktiva, ha inflytande och ta ansvar. Ytterligare förklaringar ges under 

ämnet; Demokratiska arbetsformer 

• Ger god utbildning åt alla – utbildningen utformas så att alla har möjlighet att utveckla 

kunskap. I dagens samhälle är kunskap makt. Som vidare kommer att tydliggöras 

under rubriken; Demokratiska undervisningsmetoder 

 

 

3.2 Demokrati i skolan 
 

3.2.1 Ett historiskt perspektiv 
Ekman och Todosijevic´ (2003) ger en överblick i boken Unga demokrater om hur 

demokratifostran i skolan har haft olika funktion genom tiderna. Det har länge varit 

omdiskuterat vilka förutsättningar skolan har för att skapa demokratisk kompetens hos 

eleverna. Skolan som demokratisk institution har länge diskuterats i skoldebatten, uppgifterna 

i skolan har förändrat sig över tid. Folkskolan i Sverige växte fram i början av 1800-talet 

under kraftigt politiska diskussioner. De konservativa ifrågasatte om inte prästerskapets 

bildning var tillräcklig. Det dröjde ända fram till 1842, då fick de liberala igenom sin vilja, att 

införa en allmän folkundervisning. Skolan skulle fostra medborgare som var förberedda på att 

göra ”uppoffringar för Gud och fosterlandet.” (s.19). Skolan uppfattades som kyrkans och 
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statens förlängda arm. Så småningom blev utbildning något som folkrörelsen krävde. 

Samhället genomgick en förändring genom bland annat industrialisering och till slut en 

demokratisering. Kyrkans grepp om skolan var fortfarande starkt, biskopen hade 

inspektionsrätt av skolorna fram till 1958. Vidare beskriver författarna att den svenska skolan 

påverkades av den allmänna politiska utvecklingen i världen under 1900-talet. En ny läroplan 

kom efter första världskriget där betonades vikten av fostran till fred. Skolans demokratiska 

funktion framhävdes på allvar först efter andra världskriget, skolan skulle nu skapa unga 

demokrater. I 1946 års skolkommission utvecklades riktlinjerna för det svenska skolväsendet, 

skolan skulle inte enbart förmedla kunskap utan också fostra demokratiska människor med ett 

kritiskt tänkande för att kunna verka som engagerade demokratiska medborgare. Under 1950-

talet föreskrevs skolan andra uppgifter, de skulle utbilda professionell arbetskraft. Den 

demokratiska fostransrollen kom i skymundan, demokratin kom med tiden att tas för given. 

(Ekman & Todosijevic´, 2003) 

 

Tomas Englund (2003) ställer sig frågan om vad som hänt med demokratiuppfattningen i den 

svenska skolan. Under efterkrigstiden kan den samhällscentrerade demokratiuppfattningen 

delas in i två funktionssätt i relationen skola – demokrati. Englund menar att demokratin har 

olika funktion i de båda uppfattningarna. I den dominerande funktionalistiska demokrati-

uppfattningen ses demokratin som form och är ett medel för att fatta beslut. Här inryms den 

representativa demokratin med representanter, utgörande en elit, som väljs till styrelser som 

sköter demokratin åt dem som väljer. Däremot i den normativa demokratiuppfattningen, som 

genomförs i den mån medborgaren deltar i det politiska beslutsfattandet, där är demokratin ett 

mål i sig. Vidare menar Englund att dessa olika uppfattningar inom demokratin får olika 

betydelse i skolan. I den funktionalistiska uppfattningen menar han att demokratin ses som ett 

läroämne bland andra läroämnen och att alla då inte har samma intresse för det. Medan det i 

den normativa uppfattningen är en strävan från skolans sida att skapa intresse hos alla att 

förstå grunderna i demokratin och att bli kunniga att delta i densamma. Författaren påtalar 

även att den normativa demokratiuppfattningen inte bara ser demokratin som en styrelseform. 

I den normativa uppfattningen ingår det att bli delaktig som samhällsmedlem, det blir ett 

levnadssätt. Här kan skolan bidra med att främja demokratin i olika hänseenden. 

 

Englund (2003) delar vidare in den normativa demokratiuppfattningen i två varianter, 

deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Den deliberativa åskådningen har framträtt 

under de senaste tio åren (Englund, 2003; Skolverket, 2001). Uppdelningen mellan 

 7



Demokrati i tidiga skolår 

deltagardemokrati och deliberativ demokrati är enligt Englund (2003) något omtvistad, och 

har utvecklats på olika sätt av olika forskare under de gångna åren. Det han vill påvisa är att 

den normativa demokratisynen har skilda former i svenska utbildningssammanhang. Den 

deltagardemokratiska fostransidén hade en central plats i Lgr80 och här var medverkan viktig. 

I samma läroplan fanns också en del deliberativa drag, skolan skulle hävda demokratins 

värden och på samma gång ge plats för ett konfliktperspektiv. En grundläggande demokratisk 

idé i den deliberativa synen är att ett pågående möte med olika synsätt framhåller den 

demokratiska diskussionens betydelse. Enligt Englund har den deliberativa idén haft svårt att 

slå igenom i skolan på grund av skolans traditionella förmedlingskultur. Han påvisar att en 

förskjutning av synen på fostran har skett i skolan under 90-talet från den stora till den lilla 

demokratins. Demokratifrågor i skolan hade nu förflyttats till frågor om inflytande. 

Författaren menar också att de senaste årens intresse för skolans värdegrund, det vill säga 

primärt demokratins, också ställt till problemet hur skolan skall socialiseras till demokrati. 

Han menar att de uppväxande barnen och ungdomarna kommer att hamna utanför samhället 

och att det skapas en skoltillvaro utan social mening. 

 

 

3.2.2 Demokratibegrepp 
Det finns ett antal olika demokratiuppfattningar inom forskningen. Nedan kommer några att 

beröras som kan ha betydelse för att demokratisk kompetens skapas i skolan idag. 

 

Lundström (1999) menar att ordet demokrati inte är helt lätt att definiera. Det är ett ord som 

har använts och används politiskt till att tjäna någons syfte och därför ges det olika innebörd 

beroende på vem som brukar det. Det som i allmänhet förstås vara demokrati, är folkstyre på 

jämlika villkor. Olika demokratiteorier har olika syn på vad demokrati innebär och på vilket 

sätt det ska förverkligas (Skolverket, 2001). I regeringens proposition Demokrati för det nya 

seklet (2002) presenteras regeringens demokratisyn, den svenska demokratin som styrelse-

form är enligt regeringen väl etablerad hos medborgarna. Medborgarnas politiska vilja i den 

representativa demokratin uttrycks genom att de väljer representanter som får förtroende att 

fatta beslut åt medborgarna. Grunden för regeringens demokratisyn är ”alla människors lika 

värde och att alla skall ha lika möjligheter att påverka såväl sin vardag som samhälls-

utvecklingen i stort”. (s.27) Regeringens demokratisyn innebär att den representativa 

demokratin förespråkas och för att det ska fungera tillfredsställande krävs ett engagerat 
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deltagande av medborgarna. Deltagande i gamla former såväl som nya är viktiga för 

inflytande, som exempel kan nämnas betydelsen av samtalet och diskussionen i demokratin. 

Den representativa demokratin är grunden i det svenska samhället. Genom den kan ett ansvar 

utmynna och det demokratiska styrelseskicket ges legitimitet. Här finns också möjlighet för 

medborgarna att utöva inflytande på den politiska formen genom allmänna val. I Skolverkets 

studie, Ung i demokratin (2001), som tar sin utgångspunkt från statsvetenskapliga läroböcker, 

framgår det att det finns två till tre ledande skolbildningar. Under efterkrigstiden har den 

deltagardemokratiska och den konkurrensdemokratiska teorin varit motpoler i diskussionen 

om demokratiteori. I den deltagardemokratiska skolan vill man hålla fast vid det antika 

demokratiidealet, det vill säga direkt folkstyre, här betonas att individens egna aktiviteter är 

väsentliga. Det finns möjligheter till eget deltagande och ett medbestämmande i besluten. 

Lundström (1999) beskriver att den deltagardemokratiska skolan även framhåller relationen 

mellan demokrati och dygder. Han utgår från J. S. Mill i resonemanget: ”Demokratins värde 

ligger, enligt Mill, i att den möjliggör individers moraliska utveckling – både med avseende 

på personliga och politiska dygder.” (s.81). I tidigare nämnd studie beskrivs den 

konkurrensdemokratiska skolan på det sättet att det centralaste med demokratin är att partier 

eller flera eliter konkurrerar i fria val, makten hos folket ligger i möjligheten att byta regering 

(Skolverket, 2001). 

 

 

3.2.3 Deliberativ demokrati 
Englund (2003) och Roth (2000) utgår från Jürgen Habermas och Amy Gutmanns teorier när 

de definierar deliberativ demokrati, som en demokrati där samtalet står i centrum. I samtalet 

och dialogen kan aktörerna samtala öppet om sina olika synpunkter och reflektera över egna 

och andras uppfattningar och utifrån det resonera sig fram till en lösning tillsammans. I 

Skolverkets rapport Med demokrati som uppdrag (2000b) framhålls att det därmed inte sagt 

att aktörerna ska tolerera alla uppfattningar och uttryck, det handlar också om att dra 

skiljelinjer och visa omtanke. ”Varje individ ska kunna utnyttja sina fri- och rättigheter och 

måste respektera att andra som kanske har helt andra åsikter har samma möjlighet.” (s.15). Att 

använda sig av samtalet i relationerna med eleverna främjar deras utveckling av demokratisk 

kompetens. För att en deliberativ demokrati ska fungera i samhället förklarar Englund, (2003) 

att samhällsmedlemmarna bör ha deliberativa attityder. Det är en långsiktig plan, men skolan 

som institution kan lägga grunden och utveckla deliberativa synsätt hos eleverna genom 
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deliberativa samtal. Englund menar att genom samtalen utvecklas en förmåga hos deltagarna 

att komma överens trots att man från början har delade meningar. Samtalen innefattar frågor 

som berör de inblandade och genom att olika perspektiv lyfts fram, dilemman kommer upp 

och att frågor ställs så kan deltagarnas egna perspektiv utmanas. 

 

Klas Roth, (2003) diskuterar hur det är möjligt att fostra deliberativa samhällsmedlemmar i 

pedagogiska sammanhang med hjälp av deliberativa samtal. Han uttrycker att barn och 

ungdomar bör ha möjlighet att demokratiskt överväga insikter, värden och handlingsnormer 

genom deliberativa samtal och att det även bör formuleras som en rättighet i läroplanen. Roth 

menar att det idag inte finns inskrivet i skollag och läroplan något om elevernas rätt att 

demokratiskt överväga det de berörs av. Det deliberativa samtalet lyfter fram en speciell 

aspekt på demokratin, närmare bestämt samtalets betydelse för alla berörda. Roth menar att 

samtalen inte bara behöver vara redskap för att uppnå bindande beslut, för att förstå sig själv 

och andra eller för att förverkliga olika mål med undervisning. Samtalen är mål i sig själva, de 

leder till en förändring av vår förståelse (Roth, 2000). Vidare anser Roth (2003) att om barn 

och ungdomar blir delaktiga i deliberativa samtal så ges de möjlighet att öka sin förståelse av 

ämnen och problem samt att kunna ändra sina intressen. De får även en ökad tolerans för 

olikheter. Delaktigheten skulle kunna leda vidare till ökat kunnande i att argumentera samt 

överväga det som berör dem. Roth menar att om det ges möjlighet för eleverna att använda 

deliberativa samtal i grundskolan så kan de överbrygga ”värderingsmotsättningar, 

intressekonflikter och kommunikationsproblem”. (s.43). De kan även förstå, undersöka och 

analysera följder av handlingar, att lösa svårigheter, och att argumentativt legitimera kunskap, 

värden och handlingsnormer. 

 

 

3.3 Demokratiska värderingar 
I följande avsnitt redovisar vi historik om hur synen på demokratiska värderingar har varierat 

i läroplanerna. Vidare beskriver vi några tankegångar om hur det kommer sig att skolan inte 

har lyckats fullt ut med att integrera kunskapsuppdraget med demokratiuppdraget. Dessutom 

ger vi en kort inblick i hur de båda uppdragen skulle kunna fungera tillsammans för att 

utveckla demokratiska värderingar hos eleverna. 
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Islings (1988) beskrivning av skillnader i grundläggande värderingar mellan folkskolans 

införande till dagens demokratiska skola visar bland annat att i den patriarkaliskt styrda 

folkskolan var det de lutherskt religiösa värderingarna som gällde. Så var det också i 

samhället och det fanns en samstämmighet där emellan. Genom katekesen som medel 

förmedlades den tro och moral som skulle uppnås. Dagens demokratiska skola saknar denna 

tydlighet i vad som ska uppnås, dessutom finns inte samma samstämmighet med samhället. 

Som exempel kan nämnas maktfördelningen inom företag, vilken inte vilar på demokratiska 

grunder. Skolan skall i de sociala rollerna fostra till jämlikhet och i yrkesrollerna till 

ojämlikhet. 

 

I 1946 års skolkommissions betänkande (SOU 1948:27) anges för första gången att skolan ska 

inrikta sig på demokratiska värderingar: ”Skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska 

människor.” (s.3). Pedersens (2004) tolkning av skiftningar i nyckelbegrepp kring fostran i 

skolan används för att åskådliggöra variationerna i läroplanstexterna från Lgr62 fram till 

Lpo94. Att skolans uppgift är att fostra människor kommer igen från tidigare nämnda 

betänkande i Lgr62 och då gentemot att ”grundlägga egenskaper som bär upp och förstärker 

demokratin” (s.49). Lgr69 är snarlik i sin utformning med den skillnaden att fostran bytts ut 

mot utveckling. I Lgr 80 kommer begreppet fostran tillbaka och värderingar introduceras; 

”…omfatta demokratins grundläggande värderingar” (s.49). I Lpo94 introduceras värdegrund 

som begrepp och det anges att det är det svenska samhällets grundläggande värden. Till det 

kan läggas begrepp som individens egenart och personligt ansvar. (Pedersen, 2004). De 

värden som ska förmedlas och gestalta, enligt Lpo94, handlar om människans okränkbarhet, 

integritet och frihet hos individen, människors lika värde, solidaritet med svaga och utsatta 

samt jämställdhet mellan könen. Det arbetet ska bedrivas genom att fostra individen ”…till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” (Lärarförbundet, 2004, s.9). 

 

 

3.3.1 Arbete med demokratiska värderingar 
Pedersen (2004) tolkar läroplaner och Skolverkets rapporter, kring hur arbetet med 

värderingar skall bedrivas i skolorna, som att arbetet före 1990-talet kännetecknas av 

skolklassen som den fostrande gemenskapen med individualisering inom klassens ram, medan 

arbetet efter 1990-talet visar på en ökad centrering på individen. I Lgr80 nämns elevinflytande 

och i Lpo94 nämns begreppen förmedla, överföra, förankra, hävda och gestalta som centrala 
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när det gäller hur målen för värderingarna ska uppnås. I Skolverkets rapport En fördjupad 

studie om värdegrunden (2000c) återfinns en föreställning om hur arbetet med värdegrunden 

skall bedrivas. Skolverket menar att arbetet med värdegrunden påverkas av hur vi tolkar 

styrdokumenten i skolan. Om tolkningarna är olika hur arbetet med värdegrunden bedrivs i 

skolan så varierar effekterna. Att skolan skall utveckla demokratisk kompetens hos eleverna 

ingår i uppdraget. Det innebär att arbeta i demokratiska former, utveckla demokratiska 

samhällsmedlemmar och ge eleverna insikt i demokratins form och mening. Arbetet med 

värdegrunden är därför inget som ska ses som enbart ett arbete i undervisningen utan måste 

ske i skolans alla miljöer, formella och informella. Förutsättningar för att arbete med 

värdegrunden ska bli lyckat är avhängigt av om skolan förmår skapa goda ömsesidiga 

gemenskaper och möten för samtal. 

 

Larsson (2003) samt Zackari och Modigh (2000) beskriver att barns etiska förhållningssätt 

uttrycker sig olika när de börjar skolan, beroende på vilka erfarenheter de har i umgänget med 

andra barn. Identitetsutvecklingen hos små barn sker genom reella händelser, som även gäller 

senare i livet. Barn erfar genom sina egna och andras handlingar och lär sig av konsekvens-

erna. Skolan är en viktig resurs när det gäller att utveckla ansvarskännande och självständiga 

individer och kan därmed ge alla individer en gemensam värdegrund och skapa förståelse för 

andras värderingar och bakomliggande samband. Genom skolan som mötesplats bör eleverna 

ges tillfälle till samtal om värden och åsikter för att tillsammans komma fram till vad som är 

önskvärt. Ett öppet klimat är att föredra, det innebär att både kunna lyssna, bli hörd samt 

kunna diskutera olika åsikter. Språket blir centralt i samtalet, i språket återfinns våra värder-

ingar. I samspelet mellan människor utformas olika värderingar, i konfrontationen med andra 

utvecklas normer och etiska värden. 

 

Orlenius (2001) försöker utreda hur det kommer sig att skolan inte klarar av sitt uppdrag när 

det gäller att utveckla gemensamma värden i skolan. Han menar bland annat att samhället 

idag är mer komplext och komplicerat än tidigare, samt att barn och ungdomar är mer 

upplysta idag och de kritiserar mycket mer nu än förr. Läroplanen kan tolkas på olika sätt, de 

är politiska dokument och ses som styrmedel för skolan. Men eftersom de speglar 

strömningarna i samhället så återfinns olika ”…intresseinriktningar, olika värderingar och 

olika syn på vad som anses viktigt att kunna.” (s.15). Uppdraget i skolan handlar om att 

förmedla ett ämnesinnehåll och att lära sig leva ihop och infoga sig till livets villkor. Han 

menar också att frågor om etik och värden inte har haft så stort utrymme inom 
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lärarutbildningen och att verksamma lärare inte har ansett att fostran och socialisation har 

ingått i uppdraget. Det är inte heller lika enkelt att mäta frågor om grundläggande värden, som 

det är att mäta till exempel läs-och skrivförmåga. Därför har inte frågor om grundläggande 

värden gett något utslag i kvalitetsbedömningar. Orlenius ifrågasätter om inte den viktigaste 

frågan i skolan borde vara hur varje individ ska få en grund för att utveckla etiska 

ställningstaganden och kunna sluta skolan ”…med lust att lära och känslan av att ha ett värde 

som människa.” (s.113). 

 

Enligt Zackari och Modigh (2000) så har skolan ”…inte lyckats förena kunskapsförmedling 

med sitt demokratiska uppdrag.” (s.50). Det är viktigt att integrera mål för kunskap och 

värdegrund. Värdegrunden bör involveras med annan verksamhet och tid måste avsättas att 

diskutera sådant som framkommer, oavsett vilket ämne som undervisas i för stunden. Alla 

berörda i skolan har ett ansvar för att verksamheten bedrivs demokratiskt. Även Larsson 

(2003) påtalar att om skolans socialiserande uppdrag ska bli verkningsfullt så måste etiska och 

existentiella frågor ingå i organisationen, i pedagogiken och i det gemensamma förhållnings-

sättet. I arbetet med värdegrunden, bör man tillsammans tolka och åskådliggöra kursplanens 

mål till en empirisk praktik. Undervisningens innehåll bör anpassas för att uppnå målen i 

kursplanerna, parallellt med att stimulera utvecklingen av demokratisk insikt och mognad. 

 

 

3.3.2 Utvärdering av demokratiska värderingar 
I nuläget finns det inte så många fördjupade studier angående hur utvärdering av elev-

inflytande och demokratiska värderingar ska kunna gå tillväga. Det här är ett forsknings-

område som kräver fler empiriska studier av elevers syn på bland annat demokrati och hur 

elevinflytande tar sig uttryck i skolan (Ekman & Todosijevic´, 2003). Vid Växjö universitet 

pågår ett utvecklingsprojekt att utarbeta ett diagnostiskt material för bedömning av demo-

kratisk kompetens, detta material har hittills provats inom gymnasiet på tredjeårs-studenter 

(Fritzell, 2003). 

Björklids (1985) studie visar att frågor om elevernas trivsel även rör andra elevers beteende 

och inte enbart rör direkt skolarbete och elevinflytande. Det som kan göra skolsituationen 

tråkig är, som eleverna angav i studien, att andra elever bråkar, slåss, retas eller att de inte får 

vara med i leken på rasterna. I Lpo94 anges att fostran skall ske till generositet, 

ansvarstagande, tolerans och rättskänsla (Lärarförbundet, 2004). 
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3.4 Demokratiska arbetsformer 
I regeringens proposition Demokrati för det nya seklet (2001) betonas att skolan har en 

nyckelroll när det gäller att utveckla tillvägagångssätt för att förankra en demokratisk 

medvetenhet bland barn. Skolan skall vara en demokratisk mötesplats där barnen får deltaga i 

demokrati i verksamheten. De bör ha inflytande såväl som elev i klassen och i skolan som 

helhet. 

 

 

3.4.1 Elevinflytande – tillbakablick och aspekter 
När vi resonerar om elevinflytande gör vi inledningsvis ingen skillnad på nivån av inflytande. 

I vissa fall är det dock intressant att ange graden av inflytande och då använder vi oss av 

samma modell som Björklid (1985) använder sig av; nämligen Arnsteins stegmodell. 

 

1. Manipulation 

2. Sysselsätt- 
   ningsterapi 

5. Legitimering 

6. Kompanjonskap

 

 3. Information 

7. Delegerad 
    makt 

8. Medborgar- 
    kontroll 

Medbestämmande

4. Konsultation 
Medinflytande 
och med ansvar

Medverkan

Figur 1. Arnsteins stegmodell (Björklid, 1985, s. 26) 

 

Selberg (1999) beskriver den historiska utvecklingen om elevinflytande genom att hänvisa till 

Islings tolkning av den patriarkaliska skolan där det inte fanns utrymme för elevinflytande 

under 1800-talet i och med att ”frågor och svar”-metoden användes. Vidare beskriver Selberg 

det betänkande som kom 1914, där den sociala fostran fått utrymme; ”lärjungarnas” 

inflytande ska öka och eleverna ska vara verksamma i aktiviteterna. De tankar som spirade 

var John Deweys; ”att lära genom att göra”, som senare skulle bli det vi idag kallar aktivitets-

pedagogik. 1919 års undervisningsplan genomsyras av detta och har eleven i centrum. Denna 
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undervisningsplan gällde fram till 1955, men redan i 1940 års skolutredning tas begreppet 

elevinflytande upp. I 1946 års skolkommissions betänkande (SOU 1948:27) framgår att: 

 

Elevernas strävanden efter större inflytande och ansvar bör emellertid från skolans 

myndigheter erhålla ett helhjärtat stöd. Det bör stå klart, att ett ökat medansvar för 

eleverna gynnar deras inväxande i det demokratiska samhället. (s.129) 

 

I de nya läroplanerna framhålls att eleverna ska ha inflytande och ansvar (Ds 1995:5). Det har 

enligt ovan funnits med i tidigare dokumentation. Carlsson och Åverling (1994) redogör för 

hur elevinflytandet har utvecklats i styrdokumenten. De menar att det nya är att eleverna har 

lagstadgad rätt till inflytande vilket förstärktes i skollagen 1991. Vidare nämner de att i 

grundskolans tidigare läroplaner såsom Lgr 62 och Lgr 69 påpekas att eleverna ska ha ansvar 

och elevinflytande samt att i Lgr 62 har elevrådet en viktig roll och i Lgr 69 framgår det att 

eleven ska kunna vara med och utforma planering och undervisning tillsammans med läraren. 

I Lgr80 tydliggörs elevernas deltagande i den pedagogiska planeringen ytterligare; 

”Planeringen av undervisningen – val av stoff och arbetssätt – är en uppgift för lärare i samråd 

med eleverna i klasser och arbetsenheter”. (Skolöverstyrelsen, 1980, s.59). I Stålhammars 

(1994) skildring av hur elevinflytandet förändrats under 1970-talet fram till 1990-talet, 

betonar han att det skett en förskjutning från de formella strukturerna till själva innehållet i 

inflytandet. Redan i mitten av 1970-talet lades fokus på elevinflytandet i klassrådet, vilket 

flyttade inflytandet till klassrummet från tidigare skolnivå. I samband med det kom ny 

metodik, Leimars LTG-metod, läsning på talets grund, som visade på elevens inflytande över 

sitt kunskapande. Dessutom skulle eleverna planera sin utbildning och upprätta egna beting 

redan på lågstadiet. På 1980-talet minskade fokuseringen på demokratiska processer, istället 

låg den ”på prestationer och fasta kunskaper” (s.10). Enligt utbildningsdepartementets rapport 

(Ds 1995:5) framgår att undersökningar som gjorts under sent åttiotal och tidigt nittiotal visar 

att utvecklingen av klassrådsarbetet går långsamt framåt och att användningen och syftet med 

klassrådsverksamheten är oklar. Eleverna har inte det inflytandet över innehållet i 

undervisningen och metoder som vore önskvärt. Det ansvar och delaktighet som eleverna har 

finns främst i formella former som klassråd och elevråd. Rapporten redogör också för lärares 

syn på möjligheterna och hinder för inflytande. Skolans arbetsformer ses inte av lärarna som 

former där eleverna ska fostras till inflytande och demokrati. Lärarna har dessutom svårt att se 

eleverna som en tillgång i undervisningen när de koncentrerar sig på elevernas inlärning. De 

 15



Demokrati i tidiga skolår 

anser att eleverna inte är mogna att ta ansvar. Det visar sig dock att de lärare som provat ökad 

elevmedverkan har gett dessa elever större förmåga att ta eget ansvar. 

 

Det finns många anledningar till att elever ska ha inflytande. Wennås (1989) ansåg att ett 

huvudskäl, som också är det grundläggande, till varför eleverna bör ha betydande inflytande; 

är ”…att en skola för demokrati i sina arbetsformer och beslutsprocesser själv måste vara 

demokratisk.” (s.113). Det som Wennås argumenterar för finns numera inskrivet i skollagen, 

1 kap. 2 § samt i 4 kap. 2 §, där elevinflytande betonas ytterligare (Lärarförbundet, 2004). I 

Skolverkets rapport Inflytandets villkor (1999) framgår det att en anledning till att arbeta med 

elevinflytande är just för att det är en lagstadgad skyldighet för lärare. Förutom att det finns 

angivet i styrdokumenten kan skolan se som sitt samhällsansvar att utbilda demokratiska 

medborgare som är ansvarfulla, vilket effektivt främjas genom att ge eleverna inflytande. I 

samma rapport framgår också att skolorna ger eleverna inflytande för att det gynnas i en 

speciell metod, till exempel temaarbete eller problembaserad inlärning, som lärarna föredrar 

att arbeta med. Dessutom väljer skolorna en arbetsform, till exempel arbetslag, som de anser 

främjar elevinflytande. För Selberg (1999) råder det omvända förhållandet, att metod väljs för 

att ge inflytande. Vidare beskrivs i Skolverkets rapport (1999) att vid ett fåtal skolor, där 

tunga sociala problem råder kan elevinflytandet ses som enda möjlighet till att få en 

fungerande verksamhet, vilket också kan vara fallet i enskilda klasser med barn med särskilda 

behov. Ytterligare en aspekt är att elevinflytande främjar lärande, som Selberg (1999) påvisar 

i sin studie. I denna studie framkommer att elever med erfarenhet av inflytande har förmåga 

att påverka sitt eget lärande genom att göra egna val, ”…söka information på olika sätt, lära 

av varandra, diskutera innehåll och hur man når kunskapen, samarbeta och ta ställning till 

undervisningsstoffet.” (s.145). Wennås (1989) menar att elevernas motivation ökar om de är 

med och påverkar skolarbetets innehåll och utformning. 

 

När det gäller sambandet mellan elevinflytande och lärande finns det lärare som stödjer den 

slutsats Selberg (1999) dragit, att elevinflytandet främjar lärandet. I Skolverkets rapport 

Inflytandets villkor (1999) finns det lärare som ser på förhållandet som en vågskål; att ökar 

inflytandet minskar lärandet och vise versa. Där finns också de lärare som ser motsättningar 

mellan struktur och elevinflytande. De menar att struktur, kontroll och även lärande begränsar 

inflytandet. En annan lärarkategori ser inte lärandet i sig, utan menar att det finns olika sätt att 

lära, som ger olika kunskaper. När de föredrar elevinflytande är det processen som eleverna 
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ska lära sig och när fakta ska läras är det just faktastoftet som är det väsentliga. Dessa olika 

synsätt påverkar givetvis hur elevinflytandet utformas på skolorna och i klassrummen. 

 

 

3.4.2 Formella former 
Gustafsson (1994) menar att den vanligaste formen av formellt elevinflytande sker genom 

klassråd och att några mål med det dels är demokratiska, att öka elevinflytandet och dels 

pedagogiska, att eleverna ska tränas i mötesteknik, ärendeberedning och beslutsfattande. 

Björklid (1985) menar att de ovanstående skilda målen med klassrådet utgör en risk. Då 

fokuseringen sker på mötestekniken kommer det reella elevinflytandet i skymundan. Därmed 

finns en risk för skendemokrati, sett i delaktighetsstegen kan det tolkas som manipulation. 

Vidare redogör Björklid för klassrådets roller; ordförande, sekreterare och deltagare, där de 

två förstnämnda är aktiva och den senare passiv. Trots att eleverna i Björklids studie hade 

ordförandeskapet var det ändå läraren som hade huvudansvaret och slutliga beslutanderätten, 

det ledde till en förskjutning åt att träna mötesteknik. 

 

Innehållet i klassrådet visar i de flesta studier, bland annat rapporterar Björklid (1985), 

Carlsson & Åverling (1994), Ds 1995:5 och Axiö (1996) att det rör mestadels frågor kring 

konflikter mellan eleverna själva samt saker som ska köpas in och förändringar i skolmiljön. 

Mer sällan berörs frågor om undervisningens utformning; vad eleverna ska lära sig och hur. 

Ändå redogör Axiö (1996) för att eleverna i År 1-3 i större utsträckning än de äldre eleverna 

diskuterar syfte och metoder på klassråden. Björklid (1995) menar också att ärendenas art 

visade att det inflytande det var fråga om var mest information eller konsultation, se 

delaktighetsstegen Figur 1, Arnsteins stegmodell. Vidare anser Ferm (1993) att barnens läs- 

och skrivförmåga anger förutsättningarna för klassrådsverksamheten i År 1-3. Dagordning 

och protokoll kan vara svårt att få att fungera. Även elevernas förmåga att fungera i grupp 

samt deras behov av rörlighet gör att läraren måste anpassa verksamheten med klassråd. 

 

 

3.4.3 Informella former 
Gustafsson (1994) menar att elevinflytande också handlar om ”… ett direkt, informellt 

medinflytande i den vardagliga undervisningssituationen.” (s.88). Hon redogör för två 

huvudsakliga former. Det ena som blir allt vanligare att jämställas med informellt inflytande 
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är eget arbete eller beting under ett antal arbetspass per dag, där eleven inom, av läraren, 

fastställda ramar får frihet att välja tidpunkt för arbetsuppgifterna. Den andra är att inom de 

arbetsområden som ryms inom främst samhälls- och naturorienterande ämnen i dialog med 

läraren påverka arbetssätt och arbetsformer samt de frågor som skall besvaras och vilket 

redovisningssätt eleven önskar. Denna form kallas ofta tema eller forskning. I Axiös (1996) 

utvärdering framgår det att rektorerna anser att denna typ av elevinflytande är den viktigaste, 

men också den svåraste. I Skolverkets rapport Inflytandets villkor (1999) anges att eleverna, 

förutom att ha inflytande över när olika arbetsuppgifter skall genomföras, också kan välja var 

och hur de vill arbeta. I de tidiga skolåren är det också vanligt att eleverna får vara med och 

utforma utvärderingen i form av att till exempel skapa frågorna själva. Förutom de två 

varianterna ovan redovisas också de skolor som ser elevaktiva arbetsformer som möjliga 

arbetsmetoder för elevinflytande, där de inspireras av undervisningsmodeller som stödjer 

elevernas möjlighet till påverkan. Modeller som nämns är till exempel Storyline, PBL och 

Montessoripedagogik. Gustafsson (1994) tolkar skollagens text om ansvar och inflytande efter 

ålder och mognad då det gäller eget arbete på lågstadiet och anser att det kan vara en lagom 

krävande ansvarsuppgift ”… att få träna färdigheter när jag vill och hur länge jag vill.” (s.90). 

 

Björklid (1985) menar att vid utvärdering, där man rådfrågar eleverna direkt eller via enkäter 

om verksamheten, är det fråga om konsultation enligt Arnsteins delaktighetsstege. Denna 

form av medinflytande och medansvar kan fungera om elevernas synpunkter beaktas och att 

de får veta hur deras förslag, idéer och tankar används. Om ovanstående inte förekommer blir 

utvärderingen som form; en fostran till maktlöshet. 

 

 

3.4.4 Förutsättningar för elevinflytande 
Björklid (1985) begränsar sig till ett fåtal mer omfattande teoribildningar när hon redogör för 

elevernas förutsättningar för medinflytande. Dessa teoribildningar behandlar de sociala och 

kognitiva aspekterna inom moralutveckling. Där väljer Björklid Kohlbergs och Piagets teori 

kring moralutveckling samt för socialt perspektivtagande Sehlmans teori. Den modell hon 

presenterar gällande perspektivtagande är Sehlmans fem utvecklingsnivåer. Där den första 

nivån benämns Egocentriskt perspektivtagande, där barn upplever att andra rent fysiskt är 

andra personer men kan inte förstå att de kan uppleva samma situation annorlunda och ha 

andra åsikter om den. Det här startar redan vid tre-fyraårsåldern. Nästa nivå: Subjektivt 
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perspektivtagande utvecklas i fem-nioårsåldern och innebär att barn på denna nivå förstår att 

andra känner och tänker olika utifrån olika upplevelser av samma situation. Perspektiv-

tagandet yttrar sig i fysiska beteenden; barnet slår tillbaka när det blir slaget. Ömsesidigt 

perspektivtagande kommer därefter och innebär att barnet kan sätta sig in i ett annat barns 

situation och det andra barnet kan göra likadant, perspektivtagandet blir därmed tvåvägs. 

Däremot kan de inte se sitt och den andres perspektiv samtidigt. Det här sker först när barnet 

är mellan sju och tolv år. Ytterligare två nivåer finns, vilka börjar utvecklas när barnet är tio 

respektive tolv år. 

 

 

3.5 Demokratiska undervisningsmetoder 
Demokratiska förhållningssätt handlar inte bara om elevernas värdegrund och elevinflytande 

beroende på vilken demokratisyn läraren har, utan också om demokratiska undervisnings-

metoder, jämför vår utgångspunkt av en demokratisk skola. Eftersom vi lever i ett 

kunskapssamhälle handlar demokrati om vem som har kunskapen – kunskap är makt. 

 

Isling (1988) menar, genom sin normativistiska demokratisyn, att när läraren är demokratisk 

betyder det att denne tillgodoser samtliga elevers behov av kunskap. Utifrån den kunskapssyn 

som Isling benämner ”frågor och svar”- metod, med vilket han menar på det sätt som 

katekesen lärdes och som senare överfördes till andra ämnen än kristendomsundervisningen, 

kom förhöret att bli centralt i undervisningen. Anledningen till att denna metod fick sådant 

genomslag var den föreställning om att allt som var värt att frågas om redan hade svar. Denna 

metod finns kvar i form av förhör och prov, men det arbetssättet stämmer dåligt med dagens 

kunskaps- och människosyn. Tidigare sågs människan som ond och skulle disciplineras 

genom drillning i enlighet med ”frågor och svar”- metoden. I dag har vi en humanistisk 

människosyn och en kunskapssyn med förståelse av sammanhang. Isling menar att det kan 

vara en förklaring till varför många lärare har svårt att motivera eleverna – nya demokratiska 

arbetssätt och arbetsformer är ett måste. Vidare uttrycker han att demokratiska arbetsformer 

innebär att läraren ger alla elever möjlighet att få kunskap, detta mot bakgrund av den 

normativistiska demokratisyn som han själv har, som innebär att han ser demokrati både som 

medel och mål. Som exempel på arbetssätt, som Isling anser vara demokratiska, anger han 

Deweys aktivitetspedagogik. Även Leimars LTG-metod för läsinlärning motiverar Isling som 

demokratisk i och med att den har en klar och synlig struktur. Detta gör det möjligt för alla att 
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förstå vad som ska ske och de kan därmed påverka händelserna. Metoden har också så kallad 

manuell/konkret kod; vilket innebär att elever från studieovana hem har samma förut-

sättningar att ta emot kunskapen med avseende på språkkoden som andra elever har. 

 

 

3.6 Summering och egna kommentarer 
När vi summerar innehållet i styrdokumenten, tidigare forskning och presenterad teori kan vi 

konstatera att demokratin i skolan kan ses i olika perspektiv, där denna studie belyser lärarens 

perspektiv. Vi har funnit många faktorer som påverkar och samverkar i hur demokrati-

uppdragen realiseras i skolan. Denna bild visar på komplexiteten i uppdraget trots att vi inte 

ger anspråk på en total redogörelse. Bilden visar att skolan förr påverkar skolan idag och att 

demokratiska arbetsformer och demokratiska värderingar, synen på uppdraget och synen på 

lärande, samverkar i olika skepnader. Dessutom visar de teoretiska beskrivningarna av olika 

demokratisyner att begreppet demokrati får olika innebörder beroende på vad som tolkas in i 

begreppet och huruvida demokrati ska ses som mål eller medel, eller både och. De demokrati-

uppfattningar som vi belyst historiskt är dels den funktionalistiska demokratin som ser 

demokratin som medel och dels den normativa demokratisynen, där demokratin är både mål 

och medel. I dag används bland teoretiker begreppen deliberativ demokrati och deltagar-

demokrati som demokratisyner inom den normativa uppfattningen, där vissa teoretiker ser 

deliberativ demokrati som en del av deltagardemokratin. Inom den funktionalistiska 

demokratisynen beskriver vi den representativa demokratin inom vilken den konkurrens-

demokratiska demokratin utgör en inriktning. Utifrån det menar vi att den dominerande 

demokratisynen som råder i samhället påverkar beskrivningen av demokratiuppdragen, 

eftersom skolans uppdrag fastställs av politiker i det svenska samhället. Utvärdering av 

demokratiuppdragen i skolan har inte samma tydlighet som andra mål för ämneskunskaper 

har. Dock kan möjligheten att mäta trivsel enligt Björklids (1985) studie och de värderingar 

som fostras till i Lpo94 ge en viss utvärdering av hur väl normer och värderingar är 

förankrade hos eleverna. 
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4 Metod 
I följande kapitel redogör vi för val av metod och synliggör uppsatsens syfte så att läsaren kan 

följa tillvägagångssättet. Inledningsvis beskrivs ansatsen i metoden följt av vårt upplägg av 

urvalet. Vidare återfinns aspekterna på etik och genus i sammanhanget. Avslutningsvis 

redovisar vi proceduren i vår studie med avslutande metoddiskussion. Där vi belyser de aktiva 

val vi gjort inom vårt metodval som kan ha påverkat resultatet.  

 

 

4.1 En kvalitativ ansats 
I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats och genomföra kvalitativa 

intervjuer. Holme och Solvang (1997) talar om att syftet med kvalitativ forskning är att kunna 

sätta sig in i intervjupersonens sits och se tillvaron från dennes perspektiv. Vidare menar 

Holme och Solvang att forskaren och intervjupersonen kommer närmare varandra i den 

kvalitativa forskningen, det uppstår ett subjekt-subjekt förhållande. Syftet med en kvalitativ 

undersökning är att kunna nå en större förståelse för vissa förhållanden. Till motsats från en 

kvantitativ forskning där utgångspunkten är att till exempel ange frekvenser, lagar eller 

företeelser (Kvale, 2001; Trost, 1997). Det som studeras i en kvantitativ forskning ”ska göras 

mätbart och resultaten ska presenteras numeriskt” (Andersen & Gamdrup, 1994, s.70). Ryen 

(2004) diskuterar också att valet av kvalitativ intervju är att forskaren vill nå data som finns 

inuti intervjupersonen och på det sättet försöka undvika att påverka dem under data-

insamlingen genom att ställa öppna frågor. Syftet i vår studie är att nå intervjupersonernas 

uppfattningar om hur de främjar elevernas demokratiska värderingar. Därför faller det sig 

naturligt att genom kvalitativa intervjuer försöka fånga de intervjuades tankar inom det här 

området. 

 

 

4.2 Urval 
Vår undersökning genomförde vi i en medelstor kommun i mellersta Sverige med ungefär 

30 000 kommuninvånare. Vi valde undersökningsområde med bakgrund av att kommunen var 

känd för oss och det skulle hjälpa oss i faktainsamlingen inför vårt strategiska urval, vilket 

handlar om att få heterogenitet i urvalet (Ryen, 2004; Trost, 1997), av intervjupersoner. Då vi 

valt att undersöka hur lärare, verksamma i år 1-3, upplever att de arbetar med demokratiska 

 21



Demokrati i tidiga skolår 

arbetsformer och värderingar ville vi ha så stor variation i utfallet som möjligt. Därför har vi 

vid urvalsprocessen beaktat de tänkbara karakteristiska eller variabler som kan påverka 

resultatet (Trost, 1997).Vi väljer liksom Trost i fortsättningen att använda oss av 

benämningen variabler. De fem variabler vi valde att beakta var; ålder, lärarerfarenhet och 

genus hos lärare, elevernas geografiska och socioekonomiska upptagningsområde samt hur 

demokratibegreppet är förankrat på skolorna. Bakgrunden till valet av dessa variabler 

redogörs nedan. 

 

Lärarens ålder sågs som relevant variabel då vi ansåg det intressant i och med att vi antog att 

den kan spegla dels livserfarenhet och dels uppfostran under olika demokratisyner, eftersom 

det har skett en förskjutning mot deliberativ demokrati i Sverige under senare delen av 1900-

talet (Skolverket, 2001). 

 

Lärares erfarenhet i yrket påverkar troligen många faktorer men den som vi fäste vår 

uppmärksamhet vid var den spridning i resultat som kan uppstå utifrån att de lärare som 

tjänstgjort när Lgr80 gällde som styrdokument, kan vara påverkade av den detaljstyrning, med 

till exempel klassråd (Skolöverstyrelsen, 1980), jämfört med dagens styrdokument; Lpo94. 

 

Lärares genus är en variabel som traditionellt betraktas som intressant för att se eventuella 

skillnader mellan kön. Denna variabel finns dock inte med i vårt urval, som förklaras 

utförligare i Etik och genus. 

 

Med geografiskt och socioekonomiskt upptagningsområde för eleverna menar vi att det har 

betydelse om skolan är belägen på landet eller i staden samt att elevernas socioekonomiska 

bakgrund påverkar deras förutsättningar i skolan att arbeta kring demokrati. Detta eftersom 

det i Skolverkets rapport Demokrati och inflytande i skolan (1993) framgår att socio-

ekonomisk bakgrund påverkar elevernas förförståelse för demokrati. 

 

När det gäller hur demokratibegreppet är förankrat på skolorna ansåg vi att det skulle kunna 

påverka variationen i resultatet utifrån vilken omfattning uppdragen kring demokrati 

tydliggjorts ute i skolorna. Vi ville dels fånga in de lärare som arbetar på skolor där arbetet 

kring demokratifrågor tydliggjorts i skolornas lokala arbetsplaner och dels de lärare som 

arbetar på skolor där det inte synliggjorts i någon större omfattning i dokumentation. I 

skolornas lokala arbetsplaner undersökte vi omfattningen av centrala begrepp och 
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uttrycksformer inom området demokrati som till exempel kommunikationsstrategi, klassråd, 

värdegrundsarbete, konfliktlösning, elevinflytande.  

 

Utifrån denna undersökning samt elevernas geografiska och socioekonomiska 

upptagningsområde gjorde vi ett strategiskt urval av vilka skolor vi ville ha representerade 

med lärare i vår undersökning. Vi uppsökte lärarrummen på de utvalda skolorna och 

tillfrågade lärare om de var villiga att ingå som underlag i denna studie. De lärare som 

tillfrågades hade en spridning i ålder, som ofta är en vedertagen variabel (Trost, 1997). Vi 

bokade tid med lärarna för intervju en annan dag. På det viset fick lärarna en introduktion i 

vilka vi var och syftet med intervjun. De hade också möjlighet att ställa frågor och kunde 

påverka tiden för intervjun vilket kan vara avgörande för hur intervjun kommer att utfalla 

(Bell, 2000). 

 

Sammanfattande presentation av urvalet: Med de olika kriterierna för bredd som utgångspunkt 

valde vi att intervjua tio lärare för att inte tappa i spridning av resultatet. För att presentera 

vårt urval på ett tydligt sätt har vi valt att namnge dem med fingerade namn i vår text. Urvalet 

utifrån de övriga variablerna har vi valt att inte redovisa på grund av hänsyn till kravet på 

anonymitet för lärarna. 

 

Ålderskategori 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Lärarerfarenhet

20-29 30-39 40-49 50-

1 - 6 år
Adela          
Agnes

Aina            
Alice

Amanda       
Anette

15 -  år Anna

Annika  
Asta         
Astrid  

 

 

4.3 Etik och genus 
När vi valt ut våra intervjupersoner utifrån våra urvalskriterier tillfrågades de om de kunde 

ställa upp i denna studie. Vi informerade intervjupersonerna om vilka vi var och vad syftet 

med vår studie var samt presenterade vårt valda forskningsområde (Trost, 1997). Vi var 

lyhörda för deras intresse av att medverka eller inte i studien (Kvale, 2001). Det gällde även 

vid intervjutillfället om en fråga upplevdes besvärlig eller om de inte ville svara på något. 
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Kvale (2001) och Trost (1997) framhåller att ett informerat samtycke är viktigt att delge, så 

att de som deltar inte ska känna något tvång. Det är av största vikt att överväga de etiska 

aspekterna vid kvalitativa studier (Trost, 1997). Redan vid första kontakten upplyste vi om att 

intervjupersonerna skulle vara anonyma och att det som kom fram i intervjuerna skulle vara 

konfidentiellt (Trost, 1997; Kvale, 2001). Med det menar både Kvale och Trost att ingen 

utomstående person skall kunna identifiera intervjupersonerna i undersökningen. För att det 

ska kunna uppnås måste information som kan avslöja intervjupersonernas identitet avlägsnas 

(Kvale, 2001). Vi valde därför att fingera namnen på våra intervjupersoner. Vi klargjorde 

också att endast vi skulle lyssna till bandinspelningarna och att bandmaterialet skulle raderas 

vid rapportens slutförande. Med hänsyn tagen till etiska överväganden om anonymitet (Trost, 

1997) valde vi att inte presentera urvalspersonerna gentemot variablerna geografi, 

socioekonomisk bakgrund samt variationerna i skolornas områdesplaner. 

 

Vår intention vid urval av intervjupersoner var att det skulle vara en jämn könsfördelning 

eftersom vi eftersträvade ett resultat med så stor spridning som möjligt. På grund av att vi 

antog att genus liksom ålder och erfarenhet hos läraren samt geografiskt och socioekonomiskt 

upptagningsområde för eleverna kan vara variabler som kan påverka resultatet. Tyvärr 

innehöll inte vårt studieområde, vald kommun och skolår 1-3, ej tillräckligt stor kvantitet av 

manliga lärare för att säkerställa den etiska aspekten med anonymitet (Kvale, 2001). Det är i 

sig intressant och skulle kräva en studie av ett annat slag. För att säkra anonymiteten 

innehåller vår studie därför enbart kvinnliga lärare. 

 

 

4.4 Procedur 
För att öka vår egen säkerhet genomförde vi en pilotintervju (Kvale, 2001). Vi fick då 

möjlighet att pröva våra frågeställningar och några av frågorna korrigerades också innan 

intervjufasen i studien startade (Bell, 2000). Vi rådfrågade också om frågeområdena 

upplevdes relevanta för lärare, vilket de gjorde. Dessutom fick vi en inriktning på samtalet 

som gjorde oss stärkta inför intervjufasen. Denna inriktning blev tyvärr inte lika tydlig i de 

övriga intervjuerna. Det kan bero på att den intervjuade kände en av oss sedan tidigare och det 

sociala samspelet som sker i intervjun kunde starta på en annan nivå, än vad som skedde i 

samtalet med dom för oss mer okända personer som intervjuades som underlag för studien. 

Trost (1997) anger att pilotintervjun mycket väl kan användas i studien som helhet om 
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materialet känns relevant, vi har trots det valt att inte ha med den av etiska skäl eftersom 

intervjun genomfördes med den intentionen och löftet att det var ett prov som inte skulle ingå 

i studien, som också Trost hänvisar till. Så här efteråt kan vi ångra oss att ett sådant löfte gavs 

men å andra sidan är det inte säkert att samma saker framkommit om syftet med intervjun 

varit ett annat. 

 

Våra intervjuer genomfördes med tio lärare, verksamma i de lägre åren, årskurs 1-3. 

Intervjupersonerna hade själva önskat tid och plats, det föll sig naturligt att utföra intervjuerna 

på deltagarnas arbetsplatser i ostörd miljö (Trost, 1997). 

 

Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en 

vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det innebär att det är den intervjuform 

där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna. 

(Holme & Solvang, 1997, s.99) 

 

Vi valde att vid varje intervjutillfälle vara med båda två, fast med olika roller. Den ena hade 

vid samtliga tillfällen huvudansvaret för frågandet och den andra satt som bisittare och 

ansvaret för helhet så att samtliga områden belystes. Att vara två intervjuare har både för- och 

nackdelar. Fördelen är att du som ovan intervjuare har stöd i den andra personen och 

nackdelen är att den intervjuade kan känna sig utsatt för maktövergrepp (Trost, 1997). Vi 

ansåg att fördelen med att vara två, det skulle ge oss ett bättre intervjuunderlag, var större än 

nackdelen, vilken vi försökte minska genom att dels presentera oss ansikte mot ansikte med 

den intervjuade redan när vi bokade intervjutillfälle och dels vara tydliga vid intervjutillfället 

på våra olika roller samt att bisittaren satt mer vänd mot frågeställaren än mot den intervjuade, 

för att minska känslan av utsatthet hos den intervjuade. Att vi valde att samma person skulle 

vara den som frågade minskade risken för variation av resultatet på grund av intervjuarens sätt 

att tänka och ställa följdfrågor (Trost, 1997).  

 

Syftet med vår studie var att komma åt olika uppfattningar hos lärare om hur de främjar 

elevernas demokratiska värderingar. För att uppnå det behövde vi ha så uttömmande och 

impulsiva svar som möjligt inom vårt ämnesområde. Frågorna måste konstrueras så att 

intervjupersonen får möjlighet att ge omfattande svar. Kvale (2001) menar att den kvalitativa 

intervjun är halvstrukturerad, den är vare sig ett öppet samtal eller ett bestämt utformat 

frågeformulär. Intervjun utförs med stöd av en intervjuguide som innehåller vissa teman men 
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kan även inrymma uppslag till frågor (Kvale, 2001). Denna struktur passade vår studie och 

därför valde vi att göra en intervjuguide med överordnade frågor som skulle hjälpa oss att få 

med de områden vi var intresserade av, se bilaga 1. Johansson och Svedner (2004) beskriver 

också hur följdfrågorna kan se ut, när, var, hur, hur ofta och ge exempel är följdfrågor som 

kan utveckla intervjupersonens svar så att de får med allt de vill inom området. Ovanstående 

faktorer framställer den kvalitativa intervjun som grundläggande metod för att få fram den 

information vi söker. Vi valde att använda bandspelare och anteckningar under själva 

intervjutillfället, därför att vi ville ha möjlighet att gå tillbaka i ursprungsmaterialet för att 

bland annat lyssna av tonfall och exakt ordalydelse vid analysen (Trost, 1997). För att 

säkerställa materialet insåg vi efter ett missöde, med band som gick av, att vi behövde ha två 

bandspelare vid varje intervjutillfälle. 

 

 

4.5 Bearbetning av data 
Enligt Trost (1997) och Ryen (2004) är det en fördel att börja bearbeta insamlad data efter 

hand som den erhålls. Därför transkriberade vi bandinspelningarna till skriftlig text vartefter 

intervjuerna genomfördes. Redan innan alla intervjuerna var färdigtranskriberade försökte vi 

finna variabler, mönster och idéer utifrån aktiviteter. Systematisering och kategorisering 

skedde främst utifrån aktiviteter (Ryen, 2004). Inför ytterligare bearbetningar läste vi igenom 

det sammanlagda transkriberade materialet. Rubriksättningen gjordes sedan med hjälp av 

både de utvalda aktiviteterna och det som framkommit i analys av transkribering och 

överordnade intervjuanalyser. Trost (1997) menar att det inte bara finns ett sätt att bearbeta 

materialet utan flera olika möjligheter. Det fick vi själva erfara i vår bearbetning, under en 

andra omgång omformades rubrikerna. Utifrån det sökte vi igenom materialet efter 

uppfattningar och citat som styrkte dessa olika uppfattningar. Genom att klippa ut citaten och 

föra in dem under respektive rubrik, tydliggjorde vi sammanhangen i materialet för oss själva. 

Ytterligare en bearbetning av materialet ledde till att rubrikerna nu fastställdes dels utifrån 

syfte och frågeställningar och dels utifrån de kategorier som vi funnit. Materialet 

strukturerades om utifrån kategorier, exempel och variabler. Stöd för den nya strukturen 

söktes i transkriberingar och anteckningar från intervjutillfällena. 
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4.6 Metoddiskussion 
Vi anser att vårt val av kvalitativ metod har styrkt våra möjligheter att nå syftet med studien i 

och med att vi fått ett omfångsrikt material med mycket variation som speglar personliga 

uppfattningar. Antalet intervjuer ligger i överkant på vad som rekommenderas i denna 

uppsatsnivå men vi ansåg att ett färre antal skulle påverka spridningen i resultatet negativt 

(Ryen, 2004). 

 

Den svaghet vi kan se med vårt metodval och urval är att vi är samkönade intervjuare - 

intervjuad. Det kan i sin tur leda till att frågor och svar tas för givet, ett slags samförstånds-

anda råder, och att vårt resultat därmed blir mindre analyserbart (Trost, 1997). Denna brist 

försökte vi minska genom att ha en person som bisittare vid intervjutillfället som ställde 

”dumma” frågor (Trost, 1997) ibland för att förtydliga svaren. 

 

Avsaknaden av manliga lärare kan ha påverkat utfallet negativt så till vida att resultatet blev 

mindre varierat. Undersökningsområdet innehöll endast en känd manlig lärare i År 1-3 varför 

vi gjorde ett etiskt val att inte rådfråga personen om medverkan i studien. Av etiska skäl valde 

vi också att vid användning av citat inte använda talspråk, då det kan upplevas integritets-

kränkande (Trost, 1997). Därför har vi valt att närma oss skriftspråket i citaten, vilket vi också 

gjorde redan vid transkriberingstillfället, medvetna om att vi genom det minskar möjligheten 

att se djupet vid analysen av transkriberingen har vi sparat bandinspelningarna, till dess 

studien är redovisad, för att kunna gå tillbaks och lyssna på dem. 

 

Med anledning av att ett band gick av vid bandinspelningen saknar vi möjlighet till transkrib-

ering och därmed möjlighet att senare analysera denna intervju. I det här fallet utgick vi från 

de anteckningar vi förde vid intervjutillfället. Turligt nog var det en intervju som inte hade de 

största variationerna jämfört med de andra intervjuerna. Att ersätta denna med en annan 

intervju ansåg vi inte intressant eftersom varje intervju är unik och det skulle inte hjälpa oss 

vid analysen av data. 
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5 Resultat 
I vår resultatdel använder vi begreppen barn, elev och elever när vi åsyftar elever i år 1-3 på 

de skolor där vi utfört studien. Med begreppet lärare avser vi de klasslärare som vi intervjuat. 

Det resultat som visar sig i studien, det vill säga lärares olika åsikter, kan inte ses som något 

generellt resultat utan får representera de skolor som de är yrkesverksamma på. 

 

 

5.1 Demokratiska värderingar 
När vi redogör för hur arbetet med demokratiska värderingar genomförs enligt lärarna 

använder vi begreppen formell och informell. Med formell menar vi aktiviteter som är 

strukturerade och planerade och informell det motsatta. 

 

 

5.1.1 Uppfattningar om demokratiska värderingar 
Lärarnas uppfattning vad de vill uppnå hos eleverna när det gäller att skapa demokratiska 

värderingar rör sig inom begreppen rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Många lärare uppfattar att grunden till att skapa demokratiska värderingar kommer in i 

samtalet och förutsätter då att eleverna har ett språk.  

 

… demokrati är på nåt sätt att man ändå får komma till tals … man behöver ha ett 

språk och kunna uttrycka sig… (Anette) 

 

Med språk avser lärare underförstått att det är det verbala svenska språket som menas och då i 

den form som är anpassad till elevernas ålder och det språkbruk som fungerar i samhället i 

stort. Att vara tolerant och generös innebär för lärarna bland annat att eleverna kan fördela 

talutrymmet och kan lyssna på varandra. Det betyder också att eleverna ska ha självförtroende 

att argumentera för sin åsikt.  

 

… våga säga nej eller våga uttrycka: Det här tycker inte jag om därför att, det här var 

bra därför att. (Asta) samt … att alla ska få prata, man (eleven) ger alla utrymme 

samtidigt som man ser till att de får sitt eget utrymme också. (Anna) 
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Människors lika värde och att fungera tillsammans i grupp uppfattar lärarna som väsentligt i 

värdegrunden. Relationerna är då det centrala. Asta menar att det handlar om hur vi är mot 

varandra och att umgås utan att bråka, för att kunna fungera i samhället. Den kristna etiken 

märks i lärarnas uttalanden… 

 

… de måste ju vara justa, de ska behandla de andra som de själva vill bli behandlade. 

Säger någon stopp eller nu räcker det, så måste de lyssna på den. (Alice) 

 

…och den påverkar förhållanden i klassrummet. Som exempel berättar Amanda om ljudnivån 

i klasserna; att prata får eleverna göra om det inte stör någon annan. När det handlar om lika 

värde uppfattar lärare också att det inbegriper genus- och jämställdhetsfrågor. 

 

Lärarna uppfattar att ansvarstagande är något eleverna måste tränas i. Redan i de lägre åren 

bör det tydliggöras för eleverna. 

 

… ansvaret tycker jag nog att jag försöker lämna mer och mer till dem…även när det 

gäller handlingar, så det dom gör, det är deras ansvar: - Att om du säger dumma 

saker till en kompis då är du ansvarig för dom orden som du säger. (Amanda) 

 

Ansvartagande ses i ett samspel med inflytande. Ibland ser lärarna inflytande som en rättighet 

och ansvar som en skyldighet. För Anna är demokrati både skyldigheter och rättigheter; för att 

få någonting, måste hon ge någonting. 

 

 

5.1.2 Arbete med demokratiska värderingar 
I arbetet med demokratiska värderingar hos eleverna har våra undersökningspersoner olika 

uppfattningar om hur de går till väga med det arbetet. Eftersom vi har gjort vår undersökning 

bland lärare i årskurs 1-3 handlar det många gånger om att arbeta ihop gruppen från början. 

En stor del av värdearbetet kretsar runt att eleverna ska lära sig lyssna på varandra och 

uttrycka sig samt att inse vad de själva tycker. Arbetet sker dels i formella och dels i 

informella former. Ansvaret för arbetet med demokratiska värderingar vilar på lärarna som 

medför att de bland annat ser sig själva som föredömen. 
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Formella former som lärarna nämner är kompissamtal, klassråd, värderingsövningar och i 

vissa fall kamratstödjare. Som nämndes ovan är samtalsformen ett vanligt sätt där de 

demokratiska värderingarna tränas. Samtalsformen inom de olika forumen varierar både till 

form, innehåll och i vilken grad eleverna bestämmer innehållet. Kompissamtalet varierar inte i 

innehåll däremot varierar det i form och i vilken grad eleverna bestämmer innehållet. Som 

form är kompissamtalet en regelbundet inplanerad aktivitet där innehållet är samtal om hur 

eleverna är mot varandra. Kompissamtalets form kan variera då lärare beaktar genus-

perspektivet och arbetar könsbundet därför att de anser att konflikter och konflikthantering ser 

olika ut mellan könen. Som exempel anger Annika att hon har ”tjejsamtal och killsamtal” 

ibland. I vilken grad eleverna bestämmer innehållet i kompissamtalet varierar, från att arbeta 

med ett material där innehållet är styrt, till att eleverna själva bestämmer vad som ska tas upp. 

 

Vi har ju kompissamtal. … Där eleverna själva får styra då om det är någonting som 

de vill ta upp som har hänt … (Adela) 

 

Några lärare anger att de använder värderingsövningar som en kombination av 

värdegrundssamtal och samarbetsövningar, för att bland annat stärka kommunikationen 

mellan eleverna. Här varierar formen på det sättet att värderingsövningarna förekommer från 

kontinuerligt och inplanerade aktiviteter, till att bli inplanerade aktiviteter i ett tema när behov 

uppstått. 

 

Sen har vi ju haft teman där vi har jobbat med värderingar och annat, alltså 

mänskliga rättigheter och värderingsövningar och sånt där. (Adela) 

 

Som ett extra stöd i diskussioner om hur man bör vara mot varandra utser en del lärare 

kamratstödjare som också får agera extra ”ögon” åt de vuxna i att se om värdegrunden 

efterlevs. Ofta när kamratstödjare utses väljs dessa av klasskamrater utifrån att de är bra 

kamrater och att de andra eleverna har förtroende för den som blir kamratstödjare. Anna 

menar att det ska vara någon som eleverna känner att de kan prata med om något är tokigt. 

Lärare tar hänsyn till genusperspektivet och de utser en flicka och en pojke i varje klass. 

 

Förutom att samtala med eleverna om demokratiska värderingar uppfattar lärare att det är 

viktigt att värderingarna tränas. Träningen kan ske inom klassrådets form. 
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… barn lär sig mer av att, att man gör saker på rätt sätt än att man försöker förklara 

med ord, för det är, det är för abstrakt med de här yngre barnen. … att man har en 

dagordning … man begär ordet och … fostras i den demokratiska andan … att allas 

röst är lika mycket värd … (Asta) 

 

Innehållet varierar i de formella demokratiska formerna, som till exempel klassråd och 

elevråd, i vad som tränas. I klassrådet tränas bland annat ansvar i rollen som ordförande och 

sekreterare vilket varierar i hur många elever som får den möjligheten. Anette beskriver att 

hon ger alla elever möjlighet att vara ordförande och sekreterare i klassrådet, med henne som 

stöd medan andra lärare uttrycker att ordförande får den vara som är elevrådsrepresentant 

vilken utses en gång per år. I de formella demokratiska formerna får eleverna ofta skolas in i 

representation för att tränas i att ge andra förtroendet att föra gruppens talan och för den som 

får förtroendet att träna sig i att föra andras talan som kanske inte alltid stämmer med ens egen 

åsikt. När representanter ska utses anser lärarna, av integritetsskäl, det naturligt att ha sluten 

omröstning, Alice anger att eleverna får skriva på en lapp vem de röstar på. Det lär barnen att 

tillämpa integritet och att den som får flest röster vinner, beslut med enkel majoritet. 

 

… någon som vill ställa upp och så får man ha en demokratisk omröstning, 

majoritetsbeslut … (Adela) 
 

I vissa fall diskuteras rastregler inom klassrådets och elevrådets form, då tillämpas konsensus 

i så stor utsträckning som möjligt. Innehållet i klassrådet varierar från att handla om sociala 

frågor, hur eleverna är mot varandra, till inköp av material och vilken skolmat eleverna tycker 

bäst om. 

 

I de informella formerna har samtal och dialog en betydande roll enligt många av lärarna. Att 

demokratiska värderingar diskuteras ständigt och jämt, både i grupp och enskilt, lärare-elev, 

är något samtliga lärare är överens om. Lärarna anser att det är mycket diskussioner om hur 

eleverna ska uppföra sig mot varandra och vilka beteenden de har. 

 

Vi pratar ju mycket om det (värderingarna), eftersom det händer mycket mellan barn. 

Dom säger att; - Jamen, han gjorde så och hon gjorde så … man kan tycka att det är 

en ursäkt men du är ändå ansvarig för det DU gör. (Amanda) 
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Samtalsformen är inte den enda informella formen, utan variationer finns bland lärarna där 

några förespråkar att eleverna ska träna värderingar genom handling och i ett samspel. 

Innehållet i de informella formerna varierar också. Majoritetsbeslut används ofta vid 

omröstning när saker och ting ska bestämmas i klassen. Det visar, menar lärarna, dels på hur 

demokrati kan fungera och dels är det en träning i generositet, att inte alltid få sin vilja 

igenom. 

 

… när man ska göra någonting och det finns mycket förslag och vi måste rösta och 

så blir det förslaget som fick mest röster, även om: - Jag vill inte, och då får man 

säga: - Det är så det är nu. (Annika) 

 

När det gäller att träna elevens ansvarstagande uppfattar samtliga lärare att det är något som 

ska ske via handling och bör starta redan i år 1-3 men det varierar i hur mycket och vad 

eleverna får ta ansvar för. Som exempel kan det handla om saker som eleverna tagit ut på 

rasten och som de är ansvariga för att plocka in. Adela menar att ansvar också kan vara 

relaterat till lärande, där eleverna har ansvar för att det egna arbetet blir utfört enligt planering. 

Att träna ansvartagande kan också kombineras med träning i tolerans när det handlar om 

samarbete, som en lärare uttrycker det om elevernas ”roliga” timme: 

 

… underhållning varje fredag, då lottar vi två flickor och två pojkar som har 

ansvaret, sen planerar de…en del i min fostran tycker jag; att man inte får välja själv 

vem man vill jobba med…(Annika) 

 

I de informella formerna är det inte någon större variation i elevernas grad av hur mycket de 

får bestämma innehållet. Det är främst läraren som agerar som föredöme och formulerar 

normer och värderingar som är att föredra. Lärarna tar på sig ansvaret att se till att de 

demokratiska värderingarna efterlevs. 

 

Lärarna anser också att eleverna bör tränas i att uttrycka de demokratiska värderingarna i 

klassens regler. Det sker under demokratiska former som stödjer de värderingar som ska 

formuleras. De påtalar då att det är väsentligt att eleverna får inflytande, den demokratiska 

formen, över vilka regler som ska finnas i klassrummet. När eleverna själva agerar i former 

som stöder de demokratiska värderingarna har de lättare för att ge uttryck åt dessa. Lärare 
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beskriver även att eleverna ska vara med i fastställandet av regler och konsekvenser som 

följer när dessa bryts. 

 

…vilka regler tycker ni att vi ska ha? Och så spaltade vi upp dom här reglerna 

och sen gick vi igenom punkt för punkt; - Vilka ställer upp på dom här reglerna? 

… regler som man har bestämt, dom kan man inte bara bryta hur som helst… 

Det är viktigt att förankra reglerna hos barnen först och främst…och 

konsekvenserna till om det händer, vad gör vi då? (Amanda) 

 

 

5.1.3 Lärares ansvar för värderingar 
Att det är lärarens ansvar att förmedla de demokratiska värderingarna både i ord och i 

handling, är ett mönster som syns hos samtliga lärare och att det måste ske i samspel med den 

grupp elever de har. Läraren får träda in och vara medlare i situationer som uppstår, Adela 

menar att när eleverna inte har värderingarna med sig och det uppstår konflikter på grund av 

ett beteende så får hon ta tag i det direkt och försöka att medla. I medlingen kan läraren 

gestaltas som antingen värdegrunds”väktare” eller vara ett föredöme: 

 

… det finns barn som kommer med idéer hemifrån att det är jag som bestämmer, jag 

gör precis som jag vill och det är mina regler som gäller…jag (läraren) måste 

lyfta…och hålla tillbaka…det är ett samspel mellan gruppen och individen hela 

tiden.… det finns någonstans i mig de får inte bete sig hur de vill...ser till som lärare 

att alla mår bra och alla har någon att jobba med….(Anna) 

 

… att jag ser till att dom får vara med och välja och att det inte är samma barn som 

får välja hela tiden… vara ett bra föredöme…(Aina) 

 

I läraransvaret att arbeta med utvecklingen av värderingar är det viktigt att vara lyhörd för den 

grupp elever man har, anser lärarna. Olika grupper ”kräver” olika förhållningssätt: 

 

det jag gör, att man försöker vara demokratisk så mycket som möjligt. Men i den här 

klassen… det går inte att gå in och fråga; - Vad tycker du och vad tycker du?… går 

inte att styra så … finns så mycket vildhjärnor … (Annika) 
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De flesta lärare har också uppfattningen att jämställdhetsprincipen ska belysas när till 

exempel representanter ska utses till elevråd och även när kamratstödjare ska väljas. När det 

gäller ansvaret att omsätta de demokratiska värderingarna i praktiken vidhåller flera lärare att 

de väljer hellre att minska en elevs inflytande än att de låter en elev bli kränkt. Amanda 

påtalar att det är hon som bestämmer i de lägen då hon anser att eleverna inte själva ska välja 

för mycket så att någon annan kommer i kläm. Det uppfattar lärare vara väsentligt att träna 

eleverna i. Lärarnas uppfattning om att det är viktigt att vara tydlig i vad som gäller och även 

konsekvent är något som flera uttrycker. När det däremot gäller att förtydliga vad som är av 

vikt finns variationer i vilken omfattning eleverna ska delta. 

 

 

5.1.4 Lärares utvärdering av demokratiska värderingar 
Ett sätt att se om de demokratiska värderingarna fått genomslag hos eleverna är att fråga om 

till exempel trivsel vilket de flesta lärare använder sig av. Lärarna menar att de ofta utvärderar 

hur eleverna trivs genom att diskutera trivsel i utvecklingssamtalet eller genom enkäter som 

eleverna får fylla i. Agnes beskriver att de använder enkäter en gång per termin för att 

utvärdera hur eleverna mår. Inför utvecklingssamtalet pratar de flesta av lärarna med eleverna 

om hur de känner sig och hur de upplever relationerna med klasskamraterna. I utvecklings-

samtalet finns den formella utvärderingen av demokratiska värderingar, som några av lärarna 

anger att de använder. I vilken grad utvärderingen sker varierar. 

 

… ett litet häfte … en form av utvärdering; om jag kan hjälpa en kompis, om jag kan 

lyssna på andra; om jag kan be om hjälp, om jag kan sitta med vem som helst … att 

använda ett vårdat språk … (Anette) 

 

Att utvärdera demokratiska värderingar i vardagliga sammanhang är ändå den vanligaste 

uppfattningen hos lärarna. 

 

Jag tror att det är sånt man ser när man har dem … att det liksom finns med dem hela 

vägen … hur de tänker, jag tror att det genomsyrar allt … (Anna) 
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5.2 Demokratiska arbetsformer 
Även här använder vi begreppen formell och informell inom områdena demokratiska 

arbetsformer och inflytande. Med formell avser vi aktiviteter som är planerade och 

strukturerade och informell det motsatta. Begreppet demokratiska arbetsformer med eleverna 

som finns angivet i Lpo94 ger lärare olika innebörd. Lärare anger dels klassråd, elevråd och 

utvecklingssamtal som vi kategoriserar som formella demokratiska arbetsformer och formellt 

inflytande dels eget arbete, temaarbete och att eleverna får välja aktivitet, vilka vi 

kategoriserar som informella former och informellt inflytande. 

 

 

5.2.1 Inflytande i formella former 
Inom de formella formerna varierar form, innehåll och i vilken utsträckning eleverna får 

bestämma innehållet, grad av inflytande. De formella former som lärare anger är: klassråd, 

elevråd, utvecklingssamtal och kompissamtal. Lärarna använder också formella former av 

utvärdering genom vilka eleverna har inflytande på skolans verksamhet. 

 

Inom de formella demokratiska arbetsformerna uppger lärare att de använder klassrådets och 

elevrådets form. I användandet av klassråd och elevråd finns variationer i både form, innehåll 

och grad av inflytande. Skillnader i hur ofta klassråd förekommer varierar från en gång i 

veckan till det som Annika anger; att det sker när eleverna har en fulltecknad lista att 

diskutera. I klassrådets form varierar också vem som ansvarar för ordförande- och sekreterar-

rollen. Några lärare anger att ordförande och sekreterare i klassrådet är samma elever som är 

elevrådsrepresentanter. Samtliga lärare anger att elevrådsrepresentanterna väljs av sina 

klasskamrater till att representera klassen och föra fram klassens åsikter i elevrådet Någon 

lärare menar, som vi tidigare nämnt, att samtliga elever ska ges möjlighet att få vara 

ordförande och sekreterare i klassrådet. Lärarna innehar oftast dessa roller i år 1. I år 2 är 

eleverna ordförande medan läraren fortfarande skriver, uppger Aina. Medan det i år 3 är 

barnen själva som ansvarar för mötet och läraren är bisittare. I vilken grad eleverna 

bestämmer innehållet på klassråden varierar mellan att en del lärare har en fast dagordning 

medan andra lärare anser att det är elevernas möte och då ska de också ha möjlighet att 

påverka innehållet. Innehållet i klassråden varierar, det kan handla om sociala frågor, hur 

eleverna är mot varandra och konflikter eller frågor som ska tas upp i elevrådet, vilka först 

diskuteras i klassen, som rör gemensamma regler för skolan, skolmaten och inköp till 
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utomhusmiljön. Anette berättar med entusiasm om när eleverna ville påverka sin undervisning 

inom klassrådets funktion: 

 

… skulle vi kunna få en dag att praoa när vi går i trean?... det var ju en sån här grej 

som var, som kändes jättebra att de hade verkligen förstått det här att klassråd 

handlar inte bara om hur många fotbollar man ska köpa … sen hamnade vi i en 

diskussion om matteböckers vara eller inte vara … de ville ha matteböcker och jag 

ville inte … vi kom fram till att de som ville skulle få en mattebok men man var inte 

tvungen … då hade de många argument … det blev så att jag beställde till halva 

klassen. (Anette) 

 

Agnes berättar att hon inte använder sig av klassrådet som form istället har hon samlingar 

varje dag där frågor liknande dem i klassrådet tas upp av eleverna och behandlas. Liknande 

samlingar förekommer också hos en del av de lärare som även har klassråd. 

 

I utvecklingssamtalet diskuteras elevernas lärande och utveckling. Lärarna anser det självklart 

att eleven är i fokus. Många lärare uttrycker att det väsentliga är att de och barnet har en 

dialog och föräldrarna får lyssna, eftersom det handlar om hur barnet upplever sin 

skolsituation. Det här beskriver Adela: 

 

… att man utgår och pratar till eleven … eleven ska vara huvudpersonen … det är 

främst eleven som ska uttrycka hur den känner och vad den tycker och hur det går 

och så där och vad som är bra och dåligt … (Adela) 

 

Lärarna anser att det är viktigt att eleverna har ansvar och inflytande över sitt utvecklings-

samtal. Graden av inflytande i utvecklingssamtalet varierar och lärarna anser att ansvar och 

inflytande ska öka med elevens ökade ålder och mognad. 

 

Förra året hade vi en ett-tvåa. Från början pratade ju inte ettorna mycket men på 

våren pratade dom ju mera och nu när dom är tvåor märks det. Dom kommer mer in i 

det, dom är bra på att prata, dom blir bättre och bättre. (Alice) 

 

Asta upplever att det ibland är svårt att leva efter ovanstående värden och hon tycker att det är 

lätt att prata ovanför barnens huvud. Det trots att hon är medveten om att barnen är de som är 
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det viktiga. Vilket visar att graden av inflytande också är beroende av lärarens förmåga och 

inställning. Utvecklingssamtalets form varierar inte nämnvärt, däremot varierar innehållet 

utifrån vad tyngdpunkten är. En del lärare fokuserar på ämneskunskaper medan andra låter 

frågor kring trivsel, normer och värderingar få stort utrymme. 

 

Kompissamtal nämns mer ingående under demokratiska värderingar eftersom det är dessa 

som i huvudsak berörs och elevrådet nämns endast ytligt då studien har sitt fokus i 

klassrummet. 

 

Några lärare uppger att inflytande i formella former också sker genom utvärdering i 

enkätform. Andra lärare anger att denna typ av inflytande, konsultation i form av utvärdering, 

sker i utvecklingssamtalet. 

 

… de utvärderingarna som blir som jag upplever det är när vi har utvecklingssamtal 

när man diskuterar med dem … (Anna) 

 

Däremot att ha inflytande över hur de formella demokratiska arbetsformerna ser ut och 

fungerar, genom utvärdering, uttrycker endast Amanda:  

 

… elevrådet har ju alltid en utvärdering efter varje läsår, ser hur det har fungerat och 

så, kollar av. - Vad har barnen har tyckt om mötena? Har dom fått gehör för sina 

önskemål och såna saker. (Amanda) 

 

 

5.2.2 Inflytande i informella former 
De informella former som lärare anger är: temaarbete, eget arbete och i andra aktiviteter inom 

fastställda ramar. Även inom de informella formerna varierar form, innehåll och grad av 

inflytande och vad eleverna får vara med och bestämma. I de informella formerna före-

kommer också inflytande i form av utvärdering under friare former. 

 

De flesta lärare uppger att de använder temaarbete eller forskning inom de informella 

formerna. Det varierar både i avseende på form, innehåll och vad eleverna får bestämma och 

hur mycket. Lärare anger att det vanligaste området att ha inflytande över är, inom informella 
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former, de teman de arbetar med i klasserna. Med teman avses de större områden de arbetar 

med som berör SO-ämnen och NO-ämnen men även ofta involverar ämnena bild, musik och 

drama. Inför varje tema ges eleverna möjlighet att ha inflytande över vad och hur de ska lära 

sig. Formen varierar till att vara antingen ett individuellt arbete eller arbete i grupp, dessutom 

varierar det över hur lång tid arbetet sträcker sig. Temaarbetets innehåll skiftar utifrån hur 

många ämnen som är integrerade och vilket kunskapsdjup arbetet har. Inflytandet över vad 

temat ska innehålla varierar, från att läraren bestämmer vad temat ska innehålla och endast 

rådfrågar eleverna om det är något de vill tillägga, till att eleverna själva får välja fritt vad de 

vill lära sig. Inflytandet över hur arbetet inom temat ska genomföras skiftar från att läraren 

bestämmer helt vilka arbetsmoment som ingår till att eleven själv avgör det. Den vanligaste 

varianten är dock att elev och lärare möts i diskussion om hur arbetet ska utföras. Ibland 

kombineras dessa möjligheter till inflytande och eleverna väljer både vad och hur de vill lära 

sig och med vem de vill arbeta. 

 

… ibland får de forska fritt och då vet de ju att de får välja ett ämne … då väljer de 

en kompis de vill jobba med. (Alice) 

 

Att bestämma över vem eleverna ska arbeta med kan också skifta från att läraren utser till att 

eleven väljer fritt. Dessutom kan elevernas inflytande och intresse över vad temat ska 

innehålla och deras arbetstakt få påverka hur lång tid arbetet ska pågå. 

 

… men vi (eleverna) vill ju veta mer om det här eller vi hann inte med det här, så kan 

man ta en vecka till … (Adela) 

 

I eget arbete varierar formen i sin struktur, en del lärare använder individuell planering för 

eleverna som arbetsmetod, där det egna arbetet ingår, andra lärare avsätter arbetspass där 

eleverna får göra klart arbeten inom givna ramar. Formen skiftar därför också i kontinuitet för 

att den individuella planeringen är ständigt aktuell för eleven medan för vissa elever sker det 

egna arbetet efter lärarens planering och ibland helt godtyckligt. 

 

… det blir mera göra klart timmar, där de bestämmer själva inom ramen vad de 

behöver jobba med. (Amanda) 
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Innehållet i eget arbete varierar mellan att vara ett ämnesområde som läraren valt, till exempel 

matematik, till att eleven själv bedömer vad den behöver och vill arbeta med. 

 

… i matten så har jag gjort upp ramarna för att det här och det här ska ingå, men man 

(eleverna) kan ju välja lite när man gör de olika sakerna … (Anette) 

 

Lärarna anser att elevens inflytande växlar men att det vanligaste sättet är att eleven får styra 

sin tid genom att välja när de vill arbeta med olika saker, alltså i vilken ordning. Graden av 

detta inflytande varierar också då det kan gälla enstaka uppgifter eller de flesta ämnena inom 

en skolvecka. 

 

… nu så brukar jag göra så att jag lägger in några pass i veckan, där dom får välja 

fritt. Du ska ha gjort ungefär det här, men får göra det i vilken ordning du vill … 

(Aina) 

 

När det gäller hur eleverna ska arbeta har de ibland möjlighet att välja mellan några av läraren 

föreslagna metoder. I viss utsträckning kan också eleverna välja vad de vill arbeta med eller 

vilka böcker de vill använda, det här gäller främst de elever som har egen planering. 

 

… ibland kanske man (eleverna) vill göra någonting som man kanske egentligen inte 

behöver för man kan det, men man tycker det är roligt och då kan man få göra det 

och lägga in det i sin planering. (Adela) 

 

Lärare uppfattar även att eleverna har ett visst inflytande och ansvar inom övriga aktiviteter. 

Astrid exemplifierar det med att inflytande sker vid fastställande av klassens normer och 

regler samt vid konflikthantering. I övrigt exemplifieras det här inflytandet endast genom citat 

utan hänsyn till eventuella variationer eller kategorier. 

 

… när vi har idrott … att man (eleverna) kan ge förslag på … då bestämmer vi att vi 

gör det nästa gång … (Anette) 

 

... dom äldre barnen planerar för dom yngre barnen när det handlar om vissa 

friluftsdagar. Då har dom ansvaret för planeringen av den. (Amanda) 
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… se till att de får välja mycket. Småsaker kanske … ändå viktiga för dom … vilken 

slutsång vi ska sjunga … välja … i tur och ordning … (Aina) 

 

Inflytande i informella former sker också genom att eleverna deltar i olika utvärderingar som 

förekommer hos en del av lärarna när det gäller allmänna frågor. När det gäller att utvärdera 

teman eller forskning är det ett genomgående drag hos lärarna att det förekommer. 

 

... när de (eleverna) tycker att de börjar bli färdiga, så pratar vi om det. Då diskuterar 

vi om de är färdiga och om de vet vad de och jag tyckte att de skulle lära sig innan vi 

började forska … och kolla om de kan det eller om de behöver läsa mer … (Alice) 

 

 

5.3 Förutsättningar för arbete med demokratiuppdragen 
Vi har delat in lärares syn på vilka förutsättningar de anger sig ha i olika kategorier; elevens 

mognad, gruppens sammansättning, samhällsinfluenser och skolans ekonomiska och 

organisatoriska ramar och dess uppdrag. 

 

Lärarens syn på elevens mognad kan delas in i tre kategorier; Lärare som ser elevens mognad 

som ett hinder i förutsättningarna med att arbeta med demokratiuppdragen, lärare som ser den 

som en möjlighet och lärare som anpassar sig i ett samspel med eleven. 

Lärare som upplever elevens mognad som ett hinder nämner ofta att barn är socialt omogna 

och att de fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas där ”Jaget” är i centrum. 

 

… det är små egoister men det är de ju, men de är ju bara sju åtta år … det är ju 

mycket av det att man vill hävda sin egen rätt det har handlat om. (Anna) 

 

En annan lärare uttrycker det så här: 

 

… det jag kan ibland känna begränsar mig … man får arbeta väldigt mycket med 

barnen så att säga , i deras sociala fostran. (Asta) 
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Lärare som ser elevens mognad som en möjlighet menar att barns spontanitet och öppenhet 

underlättar arbetet med demokratiska värderingar. Lärare som har arbetat med äldre elever ser 

fördelar med att arbeta med yngre elever. 

 

… eftersom jag hade en mellanstadieklass tidigare så såg jag att; det är ju alltid svårt 

att upprätta ramar när man får större elever än när man har dom här små. (Amanda) 

 

Det finns också lärare som uppfattar elevens mognad som en möjlighet oavsett vilken nivå 

den befinner sig på ska elevens åsikter och synpunkter tas tillvara om de är relevanta. 

 

… har man bra idéer så ska man kunna få igenom det om det är möjligt. (Anette) 

 

Det vanligaste förhållningssättet till elevens mognad är att läraren anpassar sig i arbetet med 

demokratiuppdragen. Som exempel på ett sammanhang där lärare kan anpassa sig till eleverna 

är i klassrådets utformning. 

 

… i ettan och då hade vi egentligen ett ganska lättsamt klassråd, … Jag kände 

att jag styrde mer i ettan än vad jag gör nu i tvåan. Där har jag börjat att låta 

dom få, någon utav barnen får vara ordförande...det kan bli så att man ska föra 

in något bara för att det ska vara, och sen så kanske det inte riktigt passar in just 

för barnen. (Aina) 

 

Ett annat exempel är att läraren anpassar inflytande och ansvarstagande i elevens egna arbete 

efter elevens mognad.  

 

Jag kan väl inte säga att de kanske styr så jättemycket över just undervisningen. 

… sen från trean kommer jag att arbeta mer, att då blir det mer eget arbete … 

det får man ta när … känner att dom är mogna för det. (Aina) 

 

Lärare uppfattar att gruppens sammansättning har betydelse för arbetet med demokrati-

uppdragen. I vår studie har tre olika faktorer som påverkar förutsättningarna visat sig; om 

klassen är åldershomogen eller åldersintegrerad, eller om det i klassen finns barn med 

särskilda behov. När det gäller åldersintegrerade grupper menar lärare att de yngre eleverna 

kan få svårt att komma till tals för att de äldre eleverna behärskar språk och de sociala 
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strukturerna bättre. Däremot kan de äldre eleverna ses som en resurs i förmedlandet av 

demokratiska värderingar. Om det i gruppen finns barn med särskilda behov anser lärarna att 

det påverkar hur de arbetar med demokratiuppdragen. Finns det till exempel elever som 

kräver struktur i vardagen i gruppen kan det möta hinder i att arbeta med informella 

demokratiska arbetsformer då sådana kan innebära att ett arbetspass kan se olika ut. 

 

… jag har två mycket speciella barn i min klass…det blir för jobbigt för dem att 

sitta och lyssna och delta…(Alice) 

 

En del lärare anser att det finns samhällsinfluenser som påverkar förutsättningarna för 

demokratiarbetet. I samhället har en förskjutning skett från solidaritetstanke till 

individualisering. 

 

Den här egoisten, som är så styrande och har varit sedan säkert 80-tal, 70-tal - 

Sköt dig själv och skit i andra. (Asta) 

 

Även ”actionlivet” (Asta) där barnen är uppväxta med film, TV och dataspel och inbegripet 

den upplevelsefokusering som finns i samhället idag. Att i skolan diskutera värderingar ger 

inte barnen tillräcklig stimulans. 

 

… den grå vardagen, den lunkar ju på, men många barn dom kan inte det, då blir 

dom rastlösa, oroliga, utåtagerande, bråkiga. Därför att dom har inte laddat …att 

vara så intressant … att jag kan konkurrera med actionlivet. (Asta) 

 

Skolans ramar och uppdrag anger förutsättningarna för arbetet med demokratiuppdragen 

uppger lärarna. I skolan vistas lärare och elever en begränsad tid. Under den tiden behöver de 

ofta prioritera vad skoldagen ska innehålla. Uppfattningen bland några av lärarna är att det 

finns många mål att arbeta mot. 

 

Det är den och den planen och så ska vi hinna med det här och det här, så att 

man försöker ju så gott man kan, men jag skulle vilja få in det ännu mer. (Adela) 
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Några lärare uppfattar att de har ett dubbelt uppdrag dels demokratiuppdraget och dels 

kunskapsuppdraget. I de lägre åren prioriteras oftast ämneskunskaper i svenska och 

matematik. 

 

… de ska lära sig läsa och skriva det är ju inte så mycket att vi diskuterar 

demokrati…(Alice) 

 

Det som lärarna ytterligare uppger påverkar demokratiuppdragen är den organisation de själva 

arbetar i och de ekonomiska förutsättningarna som råder på skolan 

 

 

5.4 Demokrati 
Lärarna uppfattar och förmedlar demokratiuppdragen olika beroende på de förutsättningar de 

faktiskt har och hur de förhåller sig till dessa samt hur de tolkar demokratiuppdragen. Vi har 

också sett att lärarnas demokratisyn genomsyrar demokratiarbetet. Som exempel ger Anette 

en beskrivning på vad demokrati är för henne. 

 

… demokrati är på nåt sätt att man ändå får komma till tals och det får man ju träna 

från början när de är så här små, att alla ska kunna lyssna till varandra och prata en i 

taget och att alla ska ha en chans att få komma till tals. (Anette) 

 

Asta anger att hon tolkar demokratiuppdraget som att hon ska ge varje barn de möjligheter 

och förutsättningar som barnet behöver för att utvecklas till en hel människa. En annan lärare 

anser att demokrati är ett kontinuerligt samspel mellan grupp och individ. 

 

I denna studie kan tre tydliga kategorier på lärares sätt att gestalta demokrati i förmedlandet 

av de demokratiska uppdragen lyftas fram. Den första kategorin har samtalet i fokus oavsett 

om det sker i formella eller informella former. 

 

…dom här kompissamtalen som man har ett tillfälle i veckan då man verkligen; nu 

ska vi diskutera den här typen av saker och sen att man också tar upp när det händer 

stora grejor. Idag hade vi ett långt samtal om att, varför man, det inte är så himla bra 

att trycka upp snö i ansiktet på folk. För hur man själv kanske uppfattar om någon 
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skulle göra så mot… Vi har ju morgonsamling varje morgon, då kan det komma upp 

sådana här saker att dom… börjar diskutera att; jamen, varför är det inte så här och så 

här? Och då tar man ju upp, tag i den tråden direkt... (Adela) 

 

… om dom vuxna har dikterat villkoren, du får inte, så har barn väldigt svårt att 

förstå. Men att istället kunna diskutera: varför är det smart att låta bli att kasta 

snöbollar på eller vad det kan vara, just nu är det ju det. Att man kan förstå att det 

finns en tanke bakom det man gör - att man är delaktig i det som beslutas. … jag 

tycker att det är i dom dagliga samtalen, väldigt mycket man pratar om det…det man 

behöver prata om …jobbar vi ju med varje vecka. Det är ju också, tycker jag, en 

form av, att man ser värdegrundsamtal och demokratiska samtal, att på något sätt 

göra olika övningar, där man stärker det här med kommunikationen mellan varandra 

och samarbetet och förmågan att, att samsas om saker och ting. (Asta) 

 

Kategori två har tyngdpunkten i de enkla majoritetsbesluten där omröstning sker ofta i klassen 

med alla elevers delaktighet kring varierande frågor. 

 

… när de (eleverna) ska få välja någonting som de ska göra så måste jag få dem att 

förstå; att det majoriteten väljer det ska hela klassen göra, även om det inte blir just 

den sak som den (eleven) vill göra så måste den (eleven) rätta sig efter det 

klassmajoriteten kommit fram till att de ska göra. Att i vissa fall måste de rätta sig 

efter sina kamrater och i vissa fall blir det som de vill. (Alice) 

 

I den tredje kategorin återfinns en inriktning i den representativa demokratin där läraren 

lägger stor tyngd vid att elevrådsrepresentanter ska ha en speciell kompetens. 

 

… representant, vad ska den kunna klara av?…den ska kunna skriva ner snabbt när 

man pratar och den ska kunna tala om för oss och kunna gå tillbaka till elevrådet med 

det vi pratat om…sen fick de skriva ner den (eleven) som de tyckte som de trodde 

skulle klara det bäst. (Anette) 

 

Därmed inte sagt att vi kan dela in en lärare mot ett område utan det är ofta en blandning och 

ett samspel. 
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6 Diskussion 
I diskussionen sammanfattar vi resultatet och relaterar det till tidigare forskning och teorier. 

Vi tolkar resultatet och granskar det utifrån vårt metodval och tillvägagångssätt. Vidare 

presenterar vi en modell där vi åskådliggör hur vi ser på hur lärarna tänker i arbetet med 

demokratiuppdragen och vi relaterar det till olika demokratibegrepp. 

 

 

6.1 Sammanfattning av resultat 
Lärares syn på hur de arbetar med demokratiska arbetsformer visar stor variation inbördes 

men resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning. Resultatet visar att lärares 

uppfattningar om de formella arbetsformernas betydelse, som till exempel klassråd i 

demokratifostrande syfte, fortfarande kvarstår. Uppfattningar om elevinflytande i 

undervisningen sker mestadels i de informella formerna, i samband med 

undervisningssituationen, vilket även stämmer med tidigare forskning. Lärarnas syn på 

elevernas grad av inflytande och ansvar stämmer väl överens med skollagen, att det ska öka 

med ålder och mognad. Eleverna får påverka när och hur de ska genomföra uppgifter, inte så 

mycket vad de ska lära sig eller göra, vilket också harmoniserar med tidigare undersökningar i 

tidiga skolår. 

 

Lärarna tar stor hänsyn till uppdraget att förmedla och gestalta de demokratiska värdering-

arna, som de framhåller före elevernas demokratiska rättigheter till yttrandefrihet om så 

behövs, för att inte kränka en annan elev. Människors lika värde och individens ansvartagande 

samt demokratins kärna, att alla ska kunna yttra sig och bli lyssnade på, är centrala värden 

som lärarna förmedlar. De demokratiska värderingarna förmedlas utifrån lärarens 

demokratiska syn, pedagogiska övertygelse eller den utvecklingspsykologiska teori de stöder 

och uttrycks i både formella och informella former. Lärarna främjar utvecklandet av 

demokratiska värderingar hos eleverna genom både samtal och handlingar i de olika 

formerna. För att utvärdera om eleverna utvecklat önskvärda värderingar använder läraren sig 

företrädesvis av att i vardagliga aktiviteter och samtal ”känna av” eleverna. Vid diskussioner 

om vilka värderingar som ska gälla intar läraren en ställning av att inneha ”vetorätten”. 

 

De faktorer som påverkar hur lärarna arbetar med demokratiuppdragen från deras eget 

perspektiv är elevens mognad, gruppens sammansättning, samhällsinfluenser samt skolans 
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organisatoriska och ekonomiska ramar och dess styrning. Då lärarna anger att elevens mognad 

är ett hinder i arbetet stämmer det väl med utvecklingspsykologiska teorier. Skolans styrning i 

form av läraruppdragets dubbla karaktär, kunskaps- och demokratiuppdragen, anser lärarna är 

ett hinder i arbetet med det demokratiska uppdraget. Lärares syn på hur de gestaltar demokrati 

vid förmedling av de demokratiska uppdragen har blivit synligt i tre olika kategorier; samtalet 

i fokus, elevernas direkta deltagande i beslutsprocessen som utmynnar i majoritetsbeslut samt 

representerande elevers speciella kompetens. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 
Eftersom det vi sökt och redovisar i resultat endast visar lärares syn på hur de arbetar med 

demokratiuppdragen kan denna studie inte relateras till hur det förhåller sig i realiteten eller 

hur eleverna uppfattar samma uppdrag. Om svar på dessa perspektiv också ska beaktas 

behöver studien kompletteras med observationer och elevintervjuer. Urvalet av intervju-

personer skedde utifrån ett flertal variabler, vilket stärker vårt resultat med avseende på 

antalet variationer vi erhållit. Vår frågeguide täcker däremot inte hela den spännvidd av frågor 

som kan tänkas vara relevanta inom området demokrati i skolan. Dessutom kan vår 

utgångspunkt i läroplanen i både studie och intervju ha bidragit till att resultatet fått en 

fokusering på läraruppdraget mer än på lärande. 

 

 

6.3 Lärares syn på hur de arbetar med de demokratiska uppdragen 
Historiskt har de formella demokratiska arbetsformerna fått störst uppmärksamhet i form av 

förtydligande vad som gäller inom dessa former. Det återspeglas i våra lärares syn på vad 

demokratiska arbetsformer är. Trots det poängterar lärarna de informella formerna som 

möjliga för eleverna att ha inflytande i. Där är samtalet och dialogen i fokus vilket senare tids 

forskning kring demokrati och förhållningssätt i undervisningen stöder. Englunds teori kring 

det deliberativa samtalet stödjer samtalsformen och metoder som till exempel LTG gynnar 

dialogen i klassrummet. I resultatet framkommer även att samtalet är viktigt i de formella 

formerna. I resultatet ser vi en förskjutning från klassrådets avgörande betydelse som 

demokratisk form till att de demokratiska besluten fattas i samtalsformer av skiftande slag. 
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Lärarnas syn på det demokratiska uppdraget i demokratiska arbetsformer berör mest hur 

eleverna ska ha inflytande. De relaterar inte demokratiska arbetsformer till att gälla 

undervisningsformer som ger förutsättningar för kunskap till alla elever, som exempelvis 

metoder med manuell språkkod där även elever från studieovana hem ges möjligheter till 

kunskap, som Isling menar är en demokratisk form då denna ger alla samma möjligheter till 

kunskap. Trots det kunde vi observera, eftersom våra intervjuer genomfördes i klassrummen, 

att sådana undervisningsmetoder användes. Exempelvis användes LTG-metoden i ett 

sammanhang där eleverna berättade vad de gjort i skolan i ett veckobrev till föräldrarna. Att 

lärarna inte associerar till att undervisningsmetoder gynnar demokrati tror vi delvis beror på 

att intervjufrågorna ställdes med utgångspunkt från läroplanen. Det var heller ingen av lärarna 

som pekade på att elevers ökade inflytande medför ökad motivation, vilket forskning visat. 

 

Demokratiska värderingar ingår för lärarna som en självklarhet i demokratiuppdraget. Att 

förmedla dessa värden till eleverna anser lärarna alltid varit en del av läraruppdraget och att 

det är viktigt att börja i de tidiga skolåren. Det samstämmer med den fostransroll som skolan 

haft i tidigare läroplaner men skiljer sig mot Orlenius kritik, att lärarna inte uppfattat 

uppdraget på grund av brister i lärarutbildningen. Däremot anger en del lärare att arbetet med 

den sociala fostran är lite av baksidan av läraryrket, eftersom de inte finner fostransrollen lika 

stimulerande som kunskapsuppdraget. Värdena som förmedlas är oftast inte värden grundade 

på en gemensam syn mellan elever, lärare och föräldrar på skolan utan gestaltas många gånger 

av enskilda lärares eller av arbetslagets värderingar. I rapporter och studier framgår att det är 

önskvärt att skolan har en gemensam värdegrund. Här kan tilläggas Zackari och Modighs 

tankar om att värden skapas i interaktion och samspel med andra människor. Vår tolkning blir 

då att det är naturligt att läraren står fast vid de värderingar som bör gälla i skolan, eftersom 

eleverna vistas där kortare tid än den tid de samspelar med människor utanför skolans 

verksamhet där de möter andra värderingar. När klassens gemensamma regler utarbetas är 

lärarens syn att det är väsentligt att eleverna i diskussion deltar i utformandet av dessa. På det 

här sättet ser vi att elevernas värderingar beaktas och görs till en gemensam värdegrund för 

klassen. Lärarens syn är att det är dennes yttersta ansvar att reglerna efterlevs och att reglerna 

som fastställs stöder skolans värdegrund sådan den uttrycks i läroplanen.  
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6.4 Faktorer som påverkar lärares realisering av de demokratiska uppdragen 
Lärares uppfattningar om hur de realiserar de demokratiska uppdragen påverkas av de 

faktiska förutsättningarna men i lika stor utsträckning handlar det om lärarens förhållningssätt 

till dessa, som exemplet med elevens mognad som både kan ses som tillgång och hinder i 

arbetet med demokrati. Vi anser att en del i sammanhanget är lärarens personliga attityd till 

att se möjligheter och hinder i olika situationer, som är en del av lärarens personliga 

egenskaper och dessa märks såväl i yrkesrollen som privat. Här ser vi det som angeläget och 

önskvärt att studenter på lärarutbildningen ska tränas i att se möjligheter i olika situationer 

och agera efter dessa. 

 

Det hinder som lärare ser i det dubbla uppdraget anser de vara extra tydligt i de tidiga 

skolåren, då de grundläggande färdigheterna i svenska och matematik ska förmedlas. Det 

arbetet är i sig tidskrävande och demokratiuppdraget blir därför åsidosatt. Tilläggas kan att i 

ämnet svenska ingår att lära sig skriva, läsa, tala och lyssna och dessa färdigheter anses av 

lärare vara förutsättningar för att kunna verka i en demokrati. Lärarna anser, som tidigare 

nämnts, att i demokratiuppdraget står samtalet i fokus och klassrådet är det formella forum, 

med dagordning och protokoll, som tillämpas flitigast. En anledning till att lärarna prioriterar 

ämneskunskaperna är att de anser att det ger förutsättningar för demokrati. När lärarna blivit 

tillfrågade om utvärdering av verksamheten förekommer, har de flesta angett att utvärdering 

av ämneskunskaper sker i utvecklingssamtalen och även redovisas till rektor i vissa fall. 

Medan utvärdering av social kompetens sker informellt i den dagliga verksamheten. Vi anser 

att fokuseringen i utvärderingen på ämneskunskaper bidrar till att mer tid avsätts till arbete 

med kunskapsuppdraget. 

 

Vi anser att de faktorer som avgör vad läraren väljer för former och innehåll på arbetet med 

demokrati är inte enbart lärares inställning till de förutsättningar vi nämnt tidigare och deras 

syn på elevinflytande, utan också lärarens demokratisyn. Vi stödjer det här antagandet på 

kategoriseringen av de olika sätt på hur demokrati gestaltas av lärarna och på Englunds 

redogörelse för teorier om olika demokratibegrepp. Lärares syn på begreppet demokrati kan 

genom detta resonemang synliggöras i tre olika områden; En deliberativ demokratisyn utgår 

enligt Englund och Roth från det deliberativa samtalet som innebär att allas åsikter ges 

utrymme och diskuteras, för att utmynna i en gemensam ståndpunkt som alla är överens om. 

Ovannämnda förfaringssätt är väldigt likt det lärarna uttrycker när de anger att de samtalar om 

saker innan de kommer överens och att de tränar eleverna i att våga yttra sig och ge varandra 
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utrymme. Därmed anser vi att lärarna använder sig av en deliberativ demokratisyn som de 

anpassar efter elevernas förmåga - de lägger grunden. Den andra demokratisynen vi anser oss 

finna är deltagardemokrati, vilken kännetecknas av att så många som möjligt deltar i 

beslutsprocessen och besluten grundas på majoritetens åsikt. Det kan vi se i lärarens sätt att 

använda sig av omröstningar i klassrummet när saker ska väljas, då får alla elever vara med 

och rösta och det val som får flest röster blir det gällande. En del lärare anger att eleverna ofta 

röstar om vad de ska göra när flera förslag finns. Här följer samtliga elever det som 

majoriteten har beslutat. Den tredje demokratisynen är den representativa demokratin inom 

vilken vi uppfattat att även den konkurrensdemokratiska uppfattningen får utrymme. I den 

konkurrensdemokratiska uppfattningen förespråkas en elitistisk styrning – de som är bäst 

lämpade ska bestämma. Denna uppfattning tycker vi oss se när elevrådsrepresentanter ska 

väljas och läraren hjälper eleverna att forma en kravprofil på hur en bra representant ska vara. 

Eleverna väljer sedan efter denna kravprofil de kamrater som är bäst lämpade. Dessa 

demokratisyner är i det resultat vi har, ej samstämmigt med individ. De flesta lärare uppvisar 

ingen enhetlig demokratisyn, utan den varierar med situation. 

 

I synen på demokrati och alla dess uttryckssätt i skolan har vi valt att åskådliggöra dessa 

genom en modell, figur 2, där de olika delarna och samverkan mellan dessa symboliseras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Demokrati i skolan och några uttryckssätt (Egen). 

Demokrati

Demokratiska 
värderingar 

Demokratiska 
arbetsformer 

Elevers 
rättigheter

 49



Demokrati i tidiga skolår 

I figur 3 symboliserar vi, genom den streckade linjen, vår tolkning av den demokratisyn som 

lärarna främst uttrycker när demokratiska arbetsformer och demokratiska värderingar 

samverkar. I denna studie har vi uppfattat att det är den deliberativa demokratisynen som 

råder och läraren introducerar det deliberativa samtalet som arbetsform vid arbete med 

demokratiska värderingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Lärare ger form åt deliberativ demokrati när demokratiska värderingar samverkar i 

demokratiska arbetsformer.(Egen) 

 

När demokratiska arbetsformer och elevens rättigheter samverkar uppfattar vi att lärarna 

bland annat uttrycker samverkan genom elevrådets form. Vi tolkar att en konkurrens-

demokratisk syn uttrycks av lärarna när de utser representanter till elevrådet utifrån elevernas 

kvalifikationer. Vi synliggör det i figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Lärare avspeglar ofta den konkurrensdemokratiska demokratisynen i skolan när 

elevens rättigheter ska tas tillvara i demokratiska arbetsformer. (Egen) 

 

 50



Demokrati i tidiga skolår 

De demokratiska värderingarna inbegriper, enligt lärarna och läroplanen, att människor har 

lika värde. Lärarna menar då att eleverna har lika stor rätt att yttra sig. Styrdokumenten 

styrker också elevens rätt att yttra sig och anger elevens rättighet att ha inflytande. Vi tyder att 

lärare använder sig av deltagardemokrati när de tar hänsyn till inflytande och elevernas lika 

värde, figur 5, och låter samtliga elever vara med och påverka beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Lärare gestaltar deltagardemokrati när de tar hänsyn till både demokratiska 

värderingar och elevernas rättigheter. (Egen) 

 

 

6.5 Slutkommentar 
Denna studie har visat en del i komplexiteten i demokratiuppdraget och att variationerna i hur 

det gestaltas i klassrummen är stora. Det finns ändå stor samstämmighet kring många delar, 

vilket visar på vår gemensamma historia som genomsyrar våra val och beteenden som lärare 

idag. Demokratibegreppet är inget nytt begrepp inom skolan utan har funnits mer än ett halvt 

sekel och visar att de demokratiska värderingarna måste återerövras av varje generation och 

som några lärare uttryckte det; det här är något man måste diskutera och arbeta med ständigt 

och jämt. Vi prövar även att ge en förklaring till varför det är stor variation i hur arbetet med 

demokratiuppdragen bedrivs; demokrati är det samma som folkstyre och då är det naturligt att 

olika synsätt präglar dagens decentraliserade skola. Styrningen av skolan har överförts till 

kommun, rektor och i vissa fall lärare. Värderingar och andra personliga egenskaper varierar 

bland de styrande i skolan, vilket leder till att demokratifostran gestaltas olika. 
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Det vi också sett i studien är en benägenhet att nyutbildade lärare tydliggör klassrådets 

funktion eller ersätter det med andra forum. En annan tendens vi har sett är att om frågor 

kring inflytande och demokrati diskuteras vid arbetsplanens utformning har lärarna större 

insikt i vad arbetet med demokrati innebär. Ansvaret för det arbetet vilar på rektorn, om sådan 

finns utsedd som kommunens företrädare. Vi anser att arbetet med arbetsplaner ska involvera 

såväl personal som elever på skolan för att det på så sätt liknar ett deliberativt samtal. Alla 

parter kommer då ur samtalet med en samsyn kring de mål som ska uppnås och arbetet med 

att nå dessa mål. 
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  Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

Inledande frågor: 
 
Ålderskategori?(20-29, 30-39, 40-49 eller 50+) 
 
Erfarenhet av att vara lärare i år 1-3? 
 
Hur länge har du arbetat på den här skolan? 
 
 

Huvudfrågor: 
 
Hur tolkar du det som står i Lpo 94 om demokratiska arbetsformer med eleverna? 
 
Vad gör du för att skapa förutsättningar så att eleverna utvecklar demokratiska värderingar? 
 
Hur uppfattar du att klassråd och elevråd fungerar på skolan? 
 
Hur utvärderas att eleverna utvecklar demokratiska värderingar? 
 
Finns det andra aktiviteter eller frågor där eleverna får vara med och påverka innehållet? 
 
Hur och när deltar eleven i utvecklingssamtal? 
 
 

Avslutande fråga: 
 
Är det något du vill tillägga? 
 


