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Sammanfattning  
Att demokrati är ett mångfacetterat begrepp är en utgångspunkt för denna studie. Tolkningsfriheten av demo-
krati är stor – både i samhället och inom skolväsendet. Ett intresse för studien är att undersöka vad lärare lägger 
för innebörd i begreppet demokratiska värderingar, men även hur förutsättningar skapas för att demokratiska 
värden ska genereras, hur demokratiska värden utvärderas samt varför lärarna tycker att demokratiarbetet är 
viktigt är aspekter som denna studie belyser.  
 
Åtta lärare deltog i studien, varav hälften arbetade inom årskurs 6 och resterande hälft i årskurs 9. Det över-
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Robert A. Dahls demokratiteorier ligger till stor grund för studiens analys. Slutsatsen för studien är att lika 
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position. Dialogen och lyssnandet är återkommande faktorer för både hur demokratiska värderingar skapas och 
även hur det utvärderas. Att lägga en grund för det framtida samhället är en bidragande orsak varför demokrati-
arbetet är viktigt, samt att den kollektiva gemenskapen är prioriterad framför det individualistiska förhållnings-
sättet.  

Nyckelord 
demokrati, demokratiska värderingar, grundskolelärare, Lpo94, Robert. A. Dahl 



Innehåll 

1 INLEDNING .................................................................................................................................1 

1.1 Syfte och frågeställningar.................................................................................................................3 

1.2 Begrepp ...........................................................................................................................................3 

2 LITTERATURGENOMGÅNG ...................................................................................................4 

2.1 Tidigare forskning ............................................................................................................................4 

2.2 Teori ................................................................................................................................................6 
2.2.1  Fördelar och problem med demokrati som idé ................................................................................... 7 
2.2.2  Fördelar och problem med demokrati som beslutsform..................................................................... 9 

3 METOD...................................................................................................................................... 11 

3.1 Insamlingsmetoder ........................................................................................................................11 
3.1.1  Val av datainsamling .......................................................................................................................... 11 
3.1.2  Urval................................................................................................................................................... 12 
3.1.3  Intervjuguide, intervjufrågor och pilotstudie..................................................................................... 13 
3.1.4  Metodreflektion................................................................................................................................. 14 

3.2 Forskningsetiska principer..............................................................................................................15 

3.3 Analysmetod – fenomenografi .......................................................................................................15 

4 ANALYS ..................................................................................................................................... 17 

4.1 Lika värde, rättigheter och skyldigheter samt majoritetsprincipen ..................................................17 

4.2 Dialogen som förutsättning för att förmedla demokratiska värderingar..........................................20 

4.3 Utvärdering genom dialog och känsla.............................................................................................23 

4.4 Det kollektiva demokratiarbetet nu och för framtiden....................................................................26 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATS ............................................................................................. 29 

5.1 Framtida fortsatt forskning ............................................................................................................31 

REFERENSER.................................................................................................................................... 33 
 

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 
 
BILAGA 2 – MISSIV TILL LÄRARE 

 



 

1 Inledning 

Vi som författare till denna studie räknar demokrati som en av samhällets grundläggande fak-

torer. Vi menar vidare att för att samhället ska utvecklas så bör man ständigt diskutera inne-

börden av demokratiska värderingar. Samtidigt leder demokratibegreppets vardaglighet till att 

det sällan ifrågasätts.1 Begreppet demokrati är mångfacetterat och beroende på vem eller vilka 

som uppmanas att förklara vad det innebär kan svaren och tolkningarna variera.2 Det finns 

minst två olika perspektiv på demokrati. Ett sätt är att se det som en form för människors sam-

liv, demokrati som livsform, som kännetecknas av ansvar, medkänsla och jämlikhet. Enligt 

denna aspekt bygger demokratins normsystem på idén om ett broderskap mellan folket, det 

vill säga att människor lever tillsammans i ett jämlikt och respekterande förhållande gentemot 

varandra. Ett annat perspektiv är demokrati som beslutsmetod, vilket innebär att beslut alltid 

ska fattas av majoriteten, dock ska minoritetens intressen alltid respekteras.3 

Skolan ska spegla samhällets normer och värderingar.4 Genom det svenska skolväsendets 

historia har dessa värden varierat; från att fostra lydiga kristna undersåtar, till att idag fostra 

elever till demokratiska medborgare.5 Skolan har en nyckelroll i det demokratiska arbetet.6 

Skolan har inte endast uppdraget att lära ut demokratikunskaper, utan även att utgöra en 

demokrativerkstad där demokrati praktiseras.7 Vi utgår från att lärare har en viktig funktion 

för att generera demokratiska värderingar hos elever i dagens skola och från att det finns ett 

allmänt intresse för att skolan ska lyckas med det demokratiska uppdraget.  

I läroplanen för grundskolan finns många konkreta påtryckningar om att demokratiska värd-

eringar ska vara en prioritet hos alla lärare – oavsett åldrar på elever – eftersom läroplanerna 

gäller för samtliga lärare. Inledningsvis belyser Lpo94 att ”[d]et offentliga skolväsendet vilar 

på demokratins grund”.8 Senare i dokumentet understryks att  

                                                 
1 Saward, Michael. (2003). Democracy. Cambridge: Polity, s. vii. 
2 Elgström, Ole & Hyden, Goran. (2002). Development and democracy. London: Routledge, s. 2.  
3 Liljequist, Kurt. (1999). Skola och samhällsutveckling. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur, s. 120.  
4 Zackari, Gunilla & Modigh, Fredrik. (2000). Värdegrundsboken – Om samtal för demokrati i skolan. 
Stockholm: Värdegrundsprojektet, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet. s. 20.  
5 Elmeroth, Elisabeth; Eek-Karlsson, Lotta; Olsson, Ragnar & Valve, Lars-Olof. (2006). Från Kronos till Kairos. 
Lund: Studentlitteratur, s. 95. 
6 Osler, Audrey & Starkey, Hugh. (2005). Changing citizenchip: Democracy and inclusion in education. 
Maidenhead: Open University Press, s. 138.   
7 Ekman, Joakim & Todosijević, Sladjana. (2003). Unga demokrater. En översikt av den aktuella forskningen om 
ungdomar, politik och skolans demokrativärden. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, s. 23. 
8 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. (2006). Stockholm: 
Skolverket, s. 3.  
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[d]et är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demo-

kratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och för-

bereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att 

ta ett personligt ansvar.9 

De demokratiska principer som berör alla elever beskrivs som ”att kunna påverka, ta ansvar 

och vara delaktig”.10 För att uppnå detta ska läraren i sin tur ”förbereda eleverna för delakt-

ighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt sam-

hälle”.11 Läroplanen för grundskolan framhåller vikten av demokratiska värden men tar inte 

direkt upp innebörden av vad demokratiska värderingar är.12 Precis som i samhället – där 

tolkningsfriheten är stor – har lärare varierande uppfattningar om demokratiska värderingar. 

Demokrati behöver tid för att utvecklas och uppstår inte med automatik; det krävs engage-

mang, uppoffringar och erfarenhet.13 Vi anser att demokratins allmänna acceptans i väst-

världen kan leda till att begreppet tas för givet bland medborgarna, utan större reflektion. 

I Värdegrundsboken, utifrån Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt, understryker 

författarna att det är nödvändigt för skolan att behandla demokratifrågor i anslutning till alla 

människors lika värde samt rättigheter och skyldigheter, på grund av att skolan inte har möj-

lighet att vara värdeneutral.14 Det är av stor vikt att i skolans organisation, undervisning och 

relationer mellan individer ger uttryck för värdegrunden, vad begreppet ska står för och att 

den tas på allvar – konsekvensen kan bli att det finns ideal utan handling som i sin tur på-

verkar demokratins utveckling.15 Samtidigt måste målen med värdegrunden vara konkret-

iserade för att skapa insikt och gemensamma föreställningar och ha möjlighet till att utvärdera 

ett av skolans huvuduppdrag.16 En aspekt är att samhällsutvecklingen både påverkar och ut-

manar våra värderingar; en tendens av värderingsförändringarna är att kollektivistisk hänsyn 

får minskad betydelse för att individualismen istället prioriteras som riktlinje.17 

                                                 
9 Lpo94. (2006), s. 5.  
10 Ibid., s. 13. 
11 Ibid., s. 14. 
12 Nykänen, Pia. (2008). Värdegrund, demokrati och tolerans – Om skolans fostran i ett mångkulturellt sam-
hälle. Filosofiska meddelanden, Röda serien 41. Göteborg: Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet, s. 49. 
13 Novak, John M. (1994). Democratic Teacher Education. Programs, Processes, Problems, and Prospects. New 
York: State University of New York Press, s. 9.  
14 Zackari & Modigh. (2000), s. 6.  
15 Ibid., s. 7. 
16 Ibid., s. 78. 
17 Ibid., s. 47.  
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De demokratiska värderingar som fokuseras i denna studie är främst demokrati som livsform. 

Vårt intresse är hur de demokratiska värderingarna genereras från lärarens perspektiv i klass-

rummet. Frågan för denna studie är inte att ifrågasätta om demokratiska värderingar och ett 

demokratiskt förhållningssätt är centralt för lärares profession – utan snarare vad demokrat-

iska värderingar innebär för dem och hur demokratiska värderingar genereras och uppnås hos 

eleverna ur lärares perspektiv. Att studera lärares uppfattningar om demokratiska värden är 

viktigt för att ta reda på vad framtidens bärare av demokratin – det vill säga dagens elever – 

får med sig från den senare delen av grundskolan, där vi anser att den individuella identiteten 

och därmed egna värderingar till stor del skapas. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka grundskolelärares uppfattningar om och erfarenheter av under-

visning i och om till elever om demokratiska värden. Till syftet hör att belysa likheter och 

skillnader i dessa uppfattningar och erfarenheter mellan lärare i årskurs 6 och 9. De fråge-

ställningar som konkretiserar syftet är följande: 

• Vad lägger lärare för innebörd i demokratiska värderingar?  

• Hur skapar läraren förutsättningar i klassrummet för att förmedla demokratiska värd-

eringar till eleverna? 

• Hur utvärderar lärare i grundskolans senare år att elever innehar demokratiska värd-

eringar?  

• På vilket/vilka sätt är demokratiarbetet viktigt för lärare? 

1.2 Begrepp 

Innan denna uppsats fortskrider, vill vi redogöra för vad vi utgår från när demokrati som livs-

form behandlas. Främst utgår vi från att demokrati som livsform handlar om gemensamma 

rättigheter och skyldigheter som konstant sätts i relation till det gemensamma bästa, samtidigt 

som de demokratiska värdenas funktion är att styrka tillämpningen av demokrati som helhet; 

det är något som får folket känna värdefulla och jämlika som dessutom inkluderar oss i olika 

demokratiska frågor. Vi anser att både demokrati som livsform och beslutsmetod har en 

ständig samverkan som kontinuerligt påverkar varandra.  
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2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenterar vi dels tidigare forskning om demokratiska värden i skolan, dels 

studiens teoretiska ramverk. Eftersom vår studie är gjord inom det svenska skolväsendet, har 

vi valt att i litteraturgenomgången prioritera svenska studier, även om vi också behandlar en 

internationell studie. Vi har dock undersökt de internationella studier som knyter an till demo-

krati i skolan.18 Till den tidigare forskningen har vi valt ut en avhandling, en rapport, en inter-

nationell studie samt två av de många examensarbeten om demokrati som skrivits som belyser 

det område som vi behandlar.19 Vi valde tidigare forskning ur ett grundskole- och lärarpers-

pektiv som främst knyter an mot demokratiska värderingar samt som producerats inom de 

senaste fem åren för att få aktualitet på forskningen. Vi förhåller oss till den tidigare forsk-

ningen som en bakgrund för vår studie som även används i anslutning till vår analys.  

2.1 Tidigare forskning 

Ellen Almgren, statsvetare vid Uppsala universitet, har skrivit doktorsavhandlingen Att fostra 

demokrater – Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Almgren menar att demokrati 

handlar om att styra genom kollektiv maktutövning. Hennes huvudsyfte är att ur ett elevpers-

pektiv analysera huruvida olika former av skoldemokrati påverkar elevernas politiska kun-

skaper, med fokus på åldrarna 14-15. Almgren studerade resultat av tidigare studier från 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement Civic Education20. 

Almgrens studie visar att deltagardemokrati påverkade elevernas politiska kunskaper negativt, 

medan samtalsdemokratin däremot påverkade positivt. Ett öppet klassrumsklimat menar Alm-

gren ger bäst resultat för demokratiska kunskaper. Samtidigt påpekar hon att skolan är en 

arena för professionella aktörer – det vill säga lärarna – och att de ska lyssna till och upp-

muntra elever även om detta inte måste leda till elevers inflytande och påverkan över under-

                                                 
18 Jmf: Limage, Leslie J. (red). (2001). Democratizing education and educating democratic citizens. 
International and historical perspectives. New York; London: Routledge Falmer; Harjunen, Elina. (2009). How 
do teachers view their own pedagogical authority? Teachers and Teaching: theory and practice. Vol. 15, No. 1 
February 2009, 109-129. 
19 Jmf: Sandberg, Johanna & Sivartsson, Helena. (2007). Demokratiskt elevinflytande och ansvar i skolan – En 
jämförelse mellan retoriken i styrdokumenten och praktiken i dagens skola. Examensarbete: Växjö Universitet, 
Institutionen för pedagogik; Lindell, Lisa (2007) Samtal och omröstning – hur lärare konstruerar demokrati. 
Examensarbete: Högskolan i väst (Trollhättan), Lärarutbildningen, Individ och Samhälle. 
20 Detta är en samling oberoende forskningsinstitutioner och forskningsmyndigheter vars arbete fokuserar på att 
genomföra storskaliga forskningsprojekt mellan olika länder som inriktar sig mot prestationer och färdigheter på 
undervisningsområdet. Denna institution använder sig av analys av enkätstudier.  
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visningen.21 Även om Almgren väljer ett elevperspektiv i sin studie, har det hon skriver 

relevans för vår studie då hon även tar upp lärarens position som central. 

I Skolverkets undersökning Inflytandets villkor följdes 41 skolor under två läsår i Sverige. 

Skolorna hade geografisk spridning och inkluderade såväl grundskolor som gymnasium. 

Syftet är att studera skolors inställning till att arbeta med demokrati och inflytande. Rapport-

ens material grundar sig på kvalitativa intervjuer med både lärare och elever. Studien visar att 

skolorna betonar att arbetet med elevinflytande ska skapa demokratiska medborgare för att 

säkerställa den framtida demokratin. En förutsättning är att arbetsplatsen i sig är demokratisk. 

Demokrati skildras som ett brett begrepp som bör genomsyra hela verksamheten och rapport-

örerna menar att det är vissa aspekter som bör framhävas. Utvecklingen av arbetslagets verk-

samhet har bidragit till att demokratisera verksamheten genom att öppet diskutera frågor som 

berör inflytande. Även lärarens förhållningssätt är en avgörande faktor där förändringen från 

lärare till mentor – som fungerar som vägledare och samtalspartner – ger stöd åt demokrat-

iseringen. Ett antagande som författarna gör är att elevers möjlighet till inflytande beror på 

ålder och stadium och att det reella inflytandet blir till viss del begränsat och osynligt desto 

äldre eleverna är.22 

De amerikanska forskarna Armando Laguardia och Art Pearl beskriver sju kännetecken för 

vad som gör ett klassrum demokratiskt som de grundar på deras forskning om demokrati i 

skolan som bedrivits de senaste 30 åren: 1) Att utöva ett övertygande men samtidigt förhand-

lingsbart ledarskap; 2) Att inkludera alla elever; 3) Få ut kunskap som är mångsidigt dispo-

nibelt och organiserat ur ett problemlösande perspektiv; 4) Att både lärare och elever innehar 

nödvändiga rättigheter; 5) Skapa ett mångsidigt deltagande i beslut som rör de olika individ-

ernas liv; 6) Utveckla ett optimalt lärandeförhållande; 7) Generera ett jämlikt engagemang.23 

Vi är medvetna om att detta teoretiska perspektiv utgår från det amerikanska skolväsendet, 

som ändå kan anses aktuell för denna studie då den behandlar demokrati konkret i anslutning 

till skolan. Vi anser att Laguardia och Pearls kännetecken är förenliga med den svenska läro-

planen för grundskolan, Lpo94, därav starka samband till vår studie.  

                                                 
21 Almgren, Ellen (2006) Att fostra demokrater – Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Avhandling: 
Uppsala universitet, Stadsvetenskapliga Institutionen.  
22 Danell, Mats; Klerfelt, Anna; Runevad, Karin & Trodden, Katarina. (2009). Inflytandets villkor. En rapport 
om 41 skolors arbete med elevinflytande. Stockholm: Statens skolverk. 
23 Laguardia, Armando & Pearl, Art. (2005). Democratic Education: Goals, Principles, and Requirements, s. 9-
30. I: Pearl, Art & Pryor, Caroline R. (red.). Democratic Practices in Education. Implications for Teacher 
Education. Oxford: Rowman & Littlefield Education, s. 9.  
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Carina Svensson och Birgitta Moberg Magnell, vid Linköpings Universitets lärarprogram i 

Norrköping, har i sitt examensarbete skrivit Demokrati i tidiga skolår – 10 lärares syn på hur 

de arbetar med demokratiska värderingar och arbetsformer. Syftet är att studera hur beg-

reppet demokrati realiseras i skolan med fokus på klassrummet ur ett lärarperspektiv. De 

valde kvalitativa intervjuer som metod och slutsatsen för studien var att de intervjuade lärarna 

upplevde att de tog stor hänsyn till uppdraget att förmedla de demokratiska värderingarna 

främst genom olika former av samtal och handlingar. Författarna framhäver att det är beg-

reppen rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande som lärarna definierar som demo-

kratiska värderingar.24  

Pethra Aly och Sofi Holmqvist har skrivit ett examensarbete på lärarprogrammet vid Malmö 

Högskola om demokratiska arbetsformer. Syftet med studien är att undersöka lärares förhåll-

ningssätt till sin egen tolkning av demokratibegreppet och demokratiska arbetsformer. Tyngd-

punkten är hur lärare integrerar demokrati som arbetsform i planering, undervisning och ut-

värdering samt själva gestaltningen av demokrati i klassrummet. Som metod användes kvali-

tativ intervju som omfattade fyra yrkesverksamma lärare i grundskolans tidigare år. Studien 

visar att alla i undersökningsgruppen anser sig ta hänsyn till begreppet demokrati, exempelvis 

genom röstning och elevers medbestämmande. En annan slutsats var att lärarna uttryckte en 

konflikt mellan lärarens ledarroll i klassrummet och elevens delaktighet. De intervjuade 

lärarna uttryckte en osäkerhet om hur demokratisk delaktig en elev ska vara i val av arbets-

former; de vill hellre styra med egna verktyg som lärarna ansåg vara demokratiska. Författ-

arna drar även slutsatsen att ämneslärare arbetar mer med diskussioner och reflektioner jäm-

fört med klasslärare, vilket gynnar ett demokratiskt förhållningssätt.25 

2.2 Teori 

I denna del av studien presenteras den teori som vi använt oss av i anslutning till analysen av 

empirin. För att förhålla oss till en konkret demokratiteori valde vi att utgå från statsvetaren 

Robert A. Dahl som teoretiskt ramverk, vilken är en demokratiteoretiker som forskat mycket 

inom demokratifältet. Utgångspunkten är Dahls Demokratin och dess antagonister som tar 

upp det grundläggande för demokratin, både då, nu och i framtiden ur ett problematiserande 

                                                 
24 Svensson, Carina & Moberg Magnell, Birgitta. (2005). Demokrati i tidiga skolår – 10 lärares syn på hur de 
arbetar med demokratiska värderingar och arbetsformer. Examensarbete: Linköpings Universitet, Institutionen 
för tematisk utbildning och forskning.  
25 Aly, Pethra & Holmqvist, Sofi. (2009). Demokratiska arbetsformer i undervisningssituationer. 
Examensarbete. Malmö Högskola, Lärarutbildningen, Individ och Samhälle.  
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perspektiv. I vår behandling av Dahls teori utgår vi från Liljequists två demokratiperspektiv, 

som vi nämnde i inledningen: först utifrån demokrati som livsform, vilket vi benämner som 

demokrati som idé; den andra är demokrati som beslutsmetod, som vi i linje med Liljequist 

benämnet demokrati som beslutsform.26 Vi väljer denna utgångspunkt för att klargöra demo-

kratins två sidor som är sammankopplade, samtidigt som vi problematiserar perspektivens 

argument i både positiv och negativ bemärkelse. Vi förhåller oss till Dahl som en huvudsaklig 

grund för att utveckla vår analys av lärarnas utsagor om demokratiska värden. 

Dahl tar upp den antika innebörden av ordet demokrati, det vill säga folkstyre. Han menar att 

begreppet folkstyre är oklart eftersom det inte framgår vilka som utgör folket samt vad det 

innebär att folket styr.27 En ytterligare orsak till begreppets oklarhet är att demokrati har växt 

fram under tusentals år och att olika källor satt sin prägel på demokratibegreppet under åren.28 

Dahl definierar demokrati som en idé som omfattas av ett politiskt system där de självständiga 

medlemmarna i samhället ska betrakta varandra som jämlika. Genom det demokratiska 

systemet finns både de resurser och institutioner som krävs för att samhället ska fungera och 

medborgare ska kunna leva som fria människor, anser Dahl.29 

2.2.1 Fördelar och problem med demokrati som idé 

Ett centralt argument hos Dahl är den inneboende jämlikheten genomsyrar den demokratiska 

idén. Han vill framhäva att svaret på frågan Vad som gör demokratin något bra är just det 

grundläggande antagandet om jämlikhet. Inom detta argument för demokrati omformulerar 

han det till dels idén om lika egenvärde eller principen om jämlikhet i sig, dels principen om 

lika hänsyn.30 Det finns dock två problem som Dahl påpekar med jämlikhet: dels fastställer 

den inte vad det innebär vad som är jämlikt för en människa eller det gemensamma goda, dels 

inte vilka intressen och värden som skulle ha företräde hos någon annan.31  

Demokrati som idé innefattar folkets intressen att uppnå frihet, utveckla sina förmågor och 

möjligheter som människa och tillfredställa andra intressen som de bedömer som viktiga – 

inom rimlighetens gräns. Demokrati handlar om frihet både i allmänhet och till självbestäm-

                                                 
26 Liljequist, Kurt. (1999), s. 120. 
27 Dahl, Robert A. (1999). Demokratin och dess antagonister. Stockholm: Ordfront i samarbete med 
DemokratiAkademin, s. 15.  
28 Ibid., s. 14.  
29 Ibid., s. 15. 
30 Ibid., s. 131-133.  
31 Ibid., s. 149.  
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mande. Frihet i allmänhet innebär bland annat yttrande- och föreningsfrihet, där även fria val 

ingår. Självbestämmande frihet ses som ett önskvärt mål, där individen själv varit med och 

valt och för att därefter respektera de lagar som styr handlandet. Detta ställer kravet att folket 

måste finna en social gemenskap.32 Sammankopplat med frihetsargument ingår även moralisk 

autonomi vilket för Dahl innebär 

en som avgör sina moralprinciper och de beslut som hänger på dem, efter en process av 

reflektioner, överväganden, granskningar och hänsynstaganden. Att vara moralisk auto-

nom är att vara självstyrande inom de moraliskt relevanta valens område.33 

Ett motargument är att intressekonflikter och brist på medborgaranda riskerar att skapa egen-

intressen som sätts framför det gemensamma bästa, vilket gör att vissa intressen kan komma 

till skada, exempelvis minoritetens.34 

Ett ytterligare argument är att demokrati är ett instrument för mänsklig utveckling, där Dahl 

hänvisar till att det leder till oberoende, självtillit och medborgaranda. Han formulerar det 

som att det politiska deltagandet dessutom leder till starkare självkänsla och större tolerans.35 

Dahl tar dessutom upp argumentet om personliga intressen, vilket innebär önskningar, behov 

och rättigheter som folket i ett samhälle i en specifikt historisk period anser som elementära, 

som exempelvis frihet och personlig utveckling.36 

Vår slutsats är att demokrati som idé är problematiskt. Demokrati knyter an till jämlikhet, lika 

värde samt lika hänsyn som ska visas för varandra, men det finns kritik mot demokrati. Kri-

tiken består i att om det inte existerar någon medborgaranda hos invånarna att vilja delta i den 

demokratiska processen så finns det stor risk att enskilda intressen gynnas istället för det 

gemensammas bästa, vilket vi ser som fundamentalt för demokratin. Detta visar på att demo-

krati som idé är en vacker men samtidigt en skör vision; för att demokrati ska fungera krävs 

det ett engagemang från medborgarna. Metaforsikt ser vi det som att folket är bensinen som 

gör att demokratins motor kan fungera och ta oss framåt och då är demokratin som idé 

centralt för demokratins funktionalitet.  

 

                                                 
32 Dahl. (1999), s. 137-139.   
33 Ibid., s. 142.  
34 Ibid., s. 252.  
35 Ibid., s. 143f. 
36 Ibid., s. 145.  
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2.2.2 Fördelar och problem med demokrati som beslutsform 

Ovan tog vi upp demokrati som idé och här presenteras det andra demokratiska perspektivet, 

det vill säga demokrati som beslutsform. Att människor i ett samhälle ska kunna fungera till-

sammans är en nödvändighet för den demokratiska processen, menar Dahl. Genom den koll-

ektiva delaktigheten ska det leda till gemensamma beslut.37 

Ett demokratiskt styre ger förutsättning för att folket ska kunna engagera sig i beslutsfatt-

ningen och i och med det lära sig att handla som ansvariga människor. Den demokratiska 

visionen erbjuder därmed ett hopp att individer utvecklar en moralisk förmåga, vilket exemp-

elvis förmyndarskapet – det vill säga att en elit styr folket – inte har möjlighet till.38 Ett pro-

blem i anslutning till detta är att demokratin är så pass omfattande och krävande att kriterierna 

för processen är svåra att uppfylla och därav påverkar vissa grupper negativt. Exempelvis kan 

låg status inverka på medborgares likvärdiga möjligheter till att påverka, genom att inte få 

delta när beslut tas.39  

Ett anarkistiskt argument emot demokrati som beslutsform är tvångsaspekten. Anarkisten 

menar att alla stater bygger på tvång, därav är alla stater dåliga. Anarkisten beskriver den 

demokratiska processen såsom exempelvis majoritetsstyre, där vissa människor utsätter andra 

för tvång.40 Dahl framhäver att demokratins förespråkare istället betonar att i ett perfekt sam-

hälle så skulle inget tvång existera, men är samtidigt medveten om att samhällets förutsätt-

ningar har sina brister. Dock är motargumentet och fördelen med dagens demokrati att det är 

den bästa processen för samhället eftersom den tillgodoser två saker: dels minimering av 

tvånget, dels maximering av folkets strävan efter exempelvis lycka, frihet och rättvisa i 

samband med minimerat tvång.41 

Ett historiskt genomgående problem med demokratin är frågan som behandlar vilka som om-

fattas av demokratin. Det handlar om att vissa har uteslutits på grund att de anses vara okvali-

ficerade.42 En kritik mot demokratin är att vanliga människor inte kan ta tillvara på vare sig 

sina egna intressen eller det gemensamma bästa, utan att det är de som har särskilda kvali-

fikationer som har möjlighet ta dessa beslut. Detta är ett av förmyndarskapets starkaste argu-

                                                 
37 Dahl. (1999), s. 129.  
38 Ibid., s. 125.  
39 Ibid., s. 274.  
40 Ibid., s. 68.  
41 Ibid., s. 83. 
42 Ibid., s. 17. 
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ment.43 Dahl exemplifierar detta genom barn som idag är den enda stora grupp som utsätts för 

paternalism, med andra ord att någon annan fattar besluten åt dem; i barnets ögon är det oftast 

föräldrarna som ses som de normala auktoriteterna, men det kan även vara någon annan vuxen 

i barnets närhet.44 Demokratins fördel, menar Dahl, är trots detta att individen ges större för-

utsättningar att förstå sina egna intressen i en demokratisk process än i en icke-demokratisk.45 

Detta förklarar Dahl under förutsättningen om personlig autonomi: ”Var och en skall anses 

vara den som bedömer sitt eget bästa eller sina intressen, om inte motsatsen ovedersägligen 

bevisats”.46 

Vår slutsats är att det demokratiska beslutssamhället inte är perfekt, men tillräckligt bra för att 

medborgarna i ett samhälle ska utvecklas till att bli ansvarfulla och moraliska individer. Dock 

måste ett större fokus läggas på de som inte omfattas av demokratin, exempelvis barn, hur de 

får sin röst hörd och tillgodosedd. Det ska ändå poängteras att vi lever i ett samhälle där vi 

eftersträvar en mångfald av åsikter. I skolan är barnens tyckande och tänkande viktiga för att 

exempelvis undervisningen ska utvecklas, men problemet är egentligen om den reella möjlig-

heten till demokratisk påverkan verkligen existerar för elever. Demokratin får kritik för att 

vara en process som är omfattande och krävande som leder till att det är omöjligt att uppfylla. 

Demokratin är komplex men samtidigt, menar vi, ändå inte omöjlig att uppfylla. Så länge 

medborgarna i ett samhälle tar både individuellt och kollektivt ansvar för demokratin så 

kommer den demokratiska processens mål aldrig bli omöjliga att uppfylla. 

 

                                                 
43 Dahl. (1999), s. 84.  
44 Ibid., s. 157.  
45 Ibid., s. 93. 
46 Ibid., s. 156. Citatet är kursiverat i texten.  
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3 Metod 

När en vetenskaplig studie ska genomföras det är betydelsefullt att forskaren tar ställning till 

vetenskaplig grundsyn och gör metodologiska val. Här fokuseras metoden för studien både på 

insamlings- och analysnivå. Vi behandlar även de forskningsetiska principer som vi har för-

hållit oss till. 

3.1 Insamlingsmetoder 

I detta avsnitt beskriver vi studiens tillvägagångssätt för att samla in det empiriska materialet. 

Dels själva datainsamlingen, vilka urval vi gjort, dels en presentation av intervjuguide och -

frågor samt den pilotstudie vi genomförde inför studiens intervjuer.  

3.1.1 Val av datainsamling 

Vi har valt metoden kvalitativ forskningsintervju eftersom studiens syfte är att undersöka 

lärares uppfattningar om och erfarenheter av demokratiska värderingar. Att ta del av intervju-

personernas utsagor och perspektiv om deras livsvärld är en central del i kvalitativ forsknings-

intervju.47 ”I intervjuer kan verkligheten beskrivas och gestaltas genom att människor berättar 

om sina liv och erfarenheter, sina tankar och upplevelser, genom att de delger sina versioner 

och tolkningar av skeenden.”48 Denna studie bygger på halvstrukturerade livsvärldsintervjuer 

som liknar ett vardagssamtal till karaktären, samtidigt som de är just halvstrukturerade – det 

vill säga varken ett öppna vardagssamtal eller slutna frågeformulär. Denna metod söker att 

förstå upplevda fenomen ur intervjupersonens synvinkel. Orsaken till att vi valde denna typ av 

intervjumetod var för att ”erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en 

tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen.”49 Forskaren kan genom halvstruktur-

erad livsvärldsintervju anpassa sina frågor efter de svar som ges av intervjupersonen vid 

intervjutillfället, vilket vi hade nytta av vid intervjutillfällena av att vara flexibla.50 

De genomförda intervjuerna var av djupare karaktär och var därav mellan 40 till 60 minuter 

långa, för att vi skulle få möjligheten att gå in på djupet när intressanta frågor förekom. Detta 

                                                 
47 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Andra upplagan. Lund: 
Studentlitteratur s. 17.  
48 Fägerborg, Eva. (1999). Intervjuer, s. 55-72. I: Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.). Etnologiskt 
fältarbete. Lund: Studentlitteratur, s. 55.  
49 Kvale & Brinkmann. (2009), s. 43.  
50 Ibid., s. 139f. 
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gav oss en bra inblick i intervjupersonens tänkande, erfarenheter och resonemang om demo-

krati i skolan.51 Intervjuerna spelades in och på så sätt kunde vi ägna vår uppmärksamhet åt 

intervjupersonens utsagor och samtalets dialog. Vi förde ändå anteckningar med syftet att 

skapa följdfrågor.52 Vid intervjutillfället var vi båda närvarande tillsammans med intervju-

personen. En av oss höll i intervjun medan den andre förde anteckningar och ställde komplett-

erande frågor. Denna disponering av forskningsrollerna växlade vi från intervju till intervju. 

Vi har låtit oss inspireras av de brittiska forskarna Claus Moser och Graham Kalton inför och 

vid intervjutillfällena. De menar att intervjuaren måste förhålla sig till tre faktorer: accessi-

bility innebär att den som intervjuas måste besitta den kunskap som studien efterfrågar, vilket 

vi anser att våra intervjupersoner har i och med att alla var verksamma inom skolväsendet och 

att demokratiska värderingar är en del av lärarnas vardag; cognition påtalar att den intervjuade 

måste ha fått kännedom om den aktuella studien samt vad som förväntas av denne som vi 

beaktade genom att skicka ett missiv med information om studiens syften; motivation under-

stryker att det ska finnas ett samarbete mellan forskaren och den intervjuade, det vill säga om 

det råder bra interaktion mellan dessa två parter ökar det sannolikheten att forskaren får de 

svar som denna är ute efter till sin studie. Inför intervjuerna tänkte vi noga igenom hur vi 

skulle förhålla oss positivt till intervjupersonen för att ta hänsyn till detta.53  

3.1.2 Urval 

Studien genomfördes med lärare från fyra kommuner i två län i de södra delarna av Sverige. 

Studiens baserades på åtta intervjuer, varav fyra intervjuer med lärare med erfarenhet av års-

kurs 6 och fyra med lärare med erfarenhet av årskurs 9. Vi valde dessa årskurser som repre-

sentanter för att söka efter möjliga likheter och skillnader mellan dessa nivåer som båda är 

knutna till grundskolans senare år; varför det just blev dessa årskurser är för att de är de sista 

årskurserna inför en ny nivå av skolan. Antalet intervjupersoner anser vi ligger i linje med de 

danska forskarna Steinar Kvale och Svend Brinkmann som påpekar att ”[a]ntalet nödvändiga 

intervjupersoner beror på undersökningens syfte.”54 Ett fåtal väl genomförda intervjustudier 

                                                 
51 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur, s. 117.  
52 Fägerborg. (1999), s. 67.  
53 Moser, Claus & Kalton, Graham. (1985). Survey Methods in Social Investigation. Andra upplagan. Aldershot: 
Gower, s. 271.  
54 Kvale & Brinkmann. (2009), s. 129. 
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ger ett bättre utfall till skillnad från flera genomförda intervjuer som är mindre väl utförda.55 

Anledningen varför det blev åtta intervjuer var för att vi anser att det är tillräckligt många för 

att undersöka vårt syfte. Det viktiga för studien – för att kunna jämföra lärarna som represent-

erar de olika årskurserna – var jämvikten av intervjupersoner i de båda årskurserna.  

Vi hade inte några allmänna kriterier för de lärare som deltog i studien; hänsyn till om läraren 

var klasslärare eller ämneslärare, lärarens undervisningsämnen, yrkeserfarenhet, utbildnings-

bakgrund samt köntillhörighet beaktades inte. Detta val grundade sig i att alla lärare i grund-

skolan är bundna till Lpo94 och arbetet med demokratiska värderingar som läroplanen tar upp 

är alltid aktuellt. Vi tog kontakt med rektorer på utvalda skolor med information som grund-

ade sig på resonemanget ovan, det vill säga att alla lärare som var verksamma eller hade 

erfarenhet av årskurserna 6 och 9 var aktuella för studien. Därefter rekommenderade rektorn 

ett antal lärare som vi kontaktade för godkännande och bokning av intervju.  

3.1.3 Intervjuguide, intervjufrågor och pilotstudie 

I intervjuguidens upplägg är det viktigt att särskilja mellan studiens forskningsfrågor och 

intervjufrågor; forskningsfrågor måste alltid översättas.56 Intervjuguidens funktion är som en 

hjälpreda åt forskaren och konkret ska den uttrycka det som studien ska analysera.57 Den 

brittiska professorn Alan Bryman menar att det finns två typer av tillvägagångssätt angående 

vilka frågor som ska användas i en kvalitativ intervju. Den ena är öppna frågor, som innebär 

att intervjupersonen kan tala fritt och använda sina egna ord. Vid det andra tillvägagångssättet 

– slutna frågor – ges den intervjuade ett visst antal svarsalternativ som denna kan ta ställning 

till.58 Denna studie använde sig av öppna frågor som var anknutna till ämnet där syftet är att 

lärarna ska berätta fritt om sina uppfattningar om och erfarenheter av demokratiska värd-

eringar.59 Ett förhållningssätt för hur intervjutillfällena skulle hanteras användes probing, 

vilket innebär att forskaren ställer följdfrågor till intervjupersonen av karaktären Hur menar 

du då? och Kan du utveckla ditt svar?60 

                                                 
55 Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur, s. 123. 
56 Fägerborg. (1999), s. 63.  
57 Widerberg, Karin. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, s. 68.  
58 Bryman, Alan. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, s. 157-159. 
59 Se bilaga 1 för studiens intervjuguide. 
60 Dahlgren, Lars Owe & Johansson, Kristina. (2009). Fenomenografi, s. 122-135. I: Fejes, Andreas & 
Thornberg, Robert (red.). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, s. 126.  
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Inför studiens intervjuer genomfördes en pilotstudie för att kontrollera frågornas kvalitet i 

intervjuguiden. Det är rekommenderat att använda sig av samma typ av intervjuperson i pilot-

studien som senare kommer intervjuas i själva studien. Samtidigt bör en diskussion med pilot-

studiens intervjuperson genomföras, för att belysa andra perspektiv som intervjuaren inte 

tänkt på.61 Vi intervjuade en person som tidigare varit verksam som lärare både inom årskurs 

6 och 9 och kunde genom pilotstudien utvärdera de frågor som ställdes, både tillsammans 

med pilotstudiens intervjuperson och i efterhand inför studiens intervjuer. Vi kunde även 

pröva hur våra forskningsroller samt hur inspelningsutrustningen fungerade. 

3.1.4 Metodreflektion 

Att använda intervju som empiri i studien ser vi som det bästa alternativet för att uppnå 

studiens syfte, med tanke på att det var erfarenheter som stod i fokus. Även utifrån vårt eget 

intresse såg vi det mer givande att möta och föra en dialog öga mot öga med lärarna. Själv-

fallet hade dock någon kompletterande metod gett möjlighet till ytterligare dimensioner för 

analysen – exempelvis enkäter eller observation – men som samtidigt riskerar att den tid vi 

lagt på analysen av intervjuerna hade blivit minskat, vilket då kunde ha påverkat dess kvalitet. 

En nackdel med en intervjustudie är att det krävs avsatt tid och engagemang från intervju-

personerna, det vill säga lärarna. Det var många som hade svårt att ge den tid för intervju-

tillfället, på grund av stor arbetsbörda, även om engagemanget fanns. Till slut fick vi ändå det 

antal intervjupersoner som vi ansåg krävdes för att få tillräcklig empiri inför studiens analys, 

efter viss möda. 

Vi hade ambitionen att söka ställa öppna frågor. Detta finns både för och nackdelar med detta, 

exempelvis en nackdel kan vara att utsagorna är svåra att jämföra om intervjupersonen har 

pratat öppet och länge. Vi anser dock inte att det öppna förhållningssättet påverkade möjlig-

heten till analys mellan lärarnas utsagor, då vi upplever att den fenomenografiska analysen 

var ett stort stöd för att urskilja de relevanta svaren i relation till studiens forskningsfrågor uti-

från de öppna utsagorna.  

Det vi är kritiska till är vår intervjuguide, som mycket väl hade kunnat utvecklas. I samband 

med analysen märkte vi att många av de frågor som vi hade ställts i intervjusituationen inte 

hade den relevans till de forskningsfrågor som vi hade, det vill säga frågeställningarna, vilket 

                                                 
61 Lantz, Annika. (2007). Intervjumetodik. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur, s. 60.  
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skapade en viss problematik. Vi hade trots allt en god grund för våra forskningsfrågor i 

empirin, men vi hade emellertid kunnat utnyttja den avsikt vi hade med den djupare 

karaktären av intervju på ett mer konstruktivt och uttömmande sätt.  

3.2 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet har fastställt fyra principer som forskare inom den humanistisk-samhälls-

vetenskapliga forskningen bör förhålla sig till. Först är det informationskravet, som under-

stryker att berörda parter inom forskningen ska bli upplysta om studiens syfte.  Intervju-

personerna i studien blev informerade om att det är frivilligt att delta och rätten att avbryta sin 

medverkan, både i missivet (se bilaga 2) och vid intervjutillfället. Intervjupersonerna inform-

erades även om i vilket sammanhang som studien kommer att offentliggöras.62 Genom det 

andra kravet som är samtyckeskravet, betonade vi intervjupersonens egna rätt till att god-

känna sin medverkan som vi även gjorde på föregående krav, likväl att intervjupersonen själv 

bestämde de villkor som gällde under intervjusituationen. Detta beaktades främst vid den 

initiala kontakten, men även påpekats vid i intervjun.63 Konfidentialitetskravet – det tredje 

kravet – handlar om individens säkerhet i studien. Vi informerade intervjupersonen att inter-

vjumaterialet skulle förvaras oåtkomligt för obehöriga samt att individens anonymitet i 

studien beaktades genom att intervjuer och skolor kodades vid transkriberingen.64 Det fjärde 

och sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att hanteringen av data från intervjuade 

personer endast användes för denna studies syfte och ändamål.65 

3.3 Analysmetod – fenomenografi 

När det empiriska materialet ska bearbetas behövs olika verktyg. Vi har valt den fenomeno-

grafiska ansatsen i relation till vårt intervjumaterial. Fenomenografin skapades vid Göteborgs 

Universitet under 1970-talet av Ference Marton. Ett syfte med fenomenografin är ”att 

kartlägga vilka uppfattningar som finns av vissa fenomen”.66 Fenomenografin som ansats 

tillgodoser vårt syfte med studien då fenomenografin ”framför allt uppmärksammar frågor 

                                                 
62 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 7.  
63 Ibid., s. 9.  
64 Ibid., s. 12. 
65 Ibid., s. 14.  
66 Claesson, Silwa. (2007). Spår av teorier i praktiken. Några skolexempel. Andra upplagan. Lund: 
Studentlitteratur, s. 36.  
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som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö”.67 Fenomenografin sär-

skiljer två olika perspektiv. Den första ordningens perspektiv utgår från hur människor erfar 

världen och ett antagande är att fenomenet ofta tas för givet av dem som upplever dessa, det 

vill säga att det uppstår en slags omedvetenhet och det sker inte någon reflektion.68 Den andra 

ordningen beskriver istället hur individen upplever fenomenet i fråga, det vill säga bakom-

liggande faktorer.69 Vi har valt att förhålla oss till andra ordningens perspektiv då det är 

uppfattningar och erfarenheter som studeras ur individens perspektiv.  

Med inspiration från en fenomenografisk sjustegsmodell – som baseras på en artikel av Dahl-

gren och Fallsberg från 1991 – valde vi att hantera vårt intervjumaterial på följande sätt. Först 

lyssnade vi igenom de inspelade intervjuerna samtidigt som vi transkriberade dem. När denna 

fas var klar analyserade vi materialet genom att söka uttalanden som svarar på våra forsk-

ningsfrågor. I nästa steg kategoriserades svaren utifrån demokrati som idé, demokrati som 

beslut70 eller som inkluderade båda delarna. När varje intervju var bearbetad sökte vi efter lik-

heter och skillnader mellan lärarnas utsagor i relation till årskurserna 6 och 9. Till sist analys-

erade vi de kategoriseringar som vi fick fram för att se att våra val var adekvata.71 Vi använde 

denna modell för att strukturera det empiriska materialet till analysen. 

                                                 
67 Marton, Ference & Booth, Shirley. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur, s. 147.  
68 Ibid., s. 154. 
69 Larsson, Staffan. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur, s. 12.  
70 Se tidigare avsnitt 2.2.1. – 2.2.2. 
71 Dahlgren & Johansson. (2009), s. 127-130. 
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4 Analys 

I analysen sätter vi vårt empiriska material i relation till den tidigare forskningen och teorin 

för att besvara syfte och frågeställningar. Vi har strukturerat analysen efter de teman som våra 

forskningsfrågor kretsar kring. Varje avsnitt innehåller en analys av det beskrivna materialet. 

Här lyfter vi fram de eventuella likheter och skillnader mellan de undersökta årskurserna. 

4.1 Lika värde, rättigheter och skyldigheter samt majoritetsprincipen 

De flesta definitioner som lärarna tar upp belyser demokrati som idé samtidigt finns det vissa 

som ändå drar mot demokrati som beslutform. Vi kan se hos alla årskurs 6-lärarna att lika 

värde som demokratisk idé är centralt och högt prioriterat, medan det förekommer hos hälften 

av årskurs 9-lärarna. Anmärkningsvärt är det som Lärare 1 tillskriver lika värde, det vill säga 

feminismen, i den bemärkelsen att lika värde även inkluderar genusfrågan enligt vår tolkning. 

Detta ser vi som en strävan att könsrollerna och jämlikheten mellan dessa är en minst lika 

viktig fråga när lika värde kommer på tal.  

Att alla människor är lika mycket värda, känns som det går in i det också. (Lärare 2 – årsk. 6)  

Det handlar mycket för mig om alla människors lika värde. […] Att man ska bli behandlad på 

samma sätt ändå som människa. (Lärare 6 – årsk. 6) 

Att vi ska räknas med att vi alla är lika mycket värda. (Lärare 8 – årsk. 6) 

Att alla har ett lika värde. […] Att vi inte behandlas olika i olika situationer, att behandlas så lika 

som möjligt. […] Feminism på så sätt att man har ett lika… värde man och kvinna. (Lärare 1 – 

årsk. 9) 

Värderingar som går ut på människors lika värde. […] Alla har rätt till att trivas i skolan, många 

har rätt att bli bemötta på ett… lika värdigt sätt. (Lärare 4 – årsk. 9) 

Dahl framhäver lika värde som något centralt inom demokrati precis som lärarna i studien 

gör.72 Vi menar att lika värde till viss del handlar om jämställdhet. Män, kvinnor, hudfärg, 

funktionshinder eller ej ska inte ge oss ett värde som är högre alternativt lägre i jämförelse 

med någon annan. Vidare anser vi att lika värde handlar om att vara delaktig samt att vara en 

del i gemenskapen; med andra ord handlar det om att vara inkluderad. Påfallande anser vi är 

att lika värde benämndes initialt vid intervjutillfällena av flera lärare och vi tolkar därav att 

                                                 
72 Dahl. (1999), s. 131-133. 
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lärare ser det som en fundamental aspekt i frågan om demokratiska värderingar. Här verkar 

det alltså som att lärarna är väldigt överens.  

Att demokratiska värden ska inkludera både rättigheter och skyldigheter tas upp på olika sätt 

och många av de intervjuade lärarna tar upp den nära kopplingen mellan dessa. Som exempel-

vis Lärare 8 understryker, handlar det både om rättigheter och att synliggöra skyldigheter. På 

liknande sätt vill Lärare 7 synliggöra skyldigheterna i relation till rättigheterna; läraren ut-

trycker en viss maktlöshet i och med att elever fokuserar på sina rättigheter och att lösningen 

är att även förtydliga skyldigheterna. Vi märker även att rättigheter kan ha ett annorlunda 

fokus mellan lärare, det ser vi mellan Lärare 3 – som betonar rätten att vara med och utforma 

sin utbildning och behandlas på ett bra sätt – och Lärare 5 – som både nämner rätten att ut-

trycka sig och att klä sig efter egen smak. Ett tredje synsätt ser vi hos Lärare 8 där dels rätt-

igheter och skyldigheter går in i varandra, dels att fokus är på lagstiftning.  

Om vi då tittar på den här gruppen så… fokuserar dom eleverna på sina rättigheter… helt, och vi 

är alldeles… just nu känner vi oss maktlösa, vi har varit alldeles för lata med att… förklara att vi 

alla har skyldigheter också. (Lärare 7 – årsk. 6) 

Att vi har rättigheter, men vi har också skyldigheter. […] Vi har rättigheterna att följa dom 

lagarna, eller skyldigheterna att följa dom lagarna som är stiftade av lagstiftaren och däri finns det 

också rättigheter som vi måste, när vi ska se till att vi får ta del av… (Lärare 8 – årsk. 6) 

Det är rätten att… behandlas på ett bra sätt. […] Det är ju både rättigheter och skyldigheter. […] 

Du har ju rätten att utforma din utbildning och att vara med i hur den ser ut och att du har samtidigt 

skyldigheten att följa majoriteten och inte bara göra som du vill och… även skyldigheten att tänka 

igenom hur du jobbar. (Lärare 3 – årsk. 9) 

Men demokratin i sig innebär ju att man har rätt att uttrycka sina åsikter. […] Rätten att… klä sig 

som man vill. (Lärare 5 – årsk. 9) 

Att lärarna betonar rättigheter och skyldigheter går i linje med vad läroplanen beskriver; 

Lpo94 är tydliga med att lärare ska ”förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för 

de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle”.73 Mellan årskurserna 

verkar lärarna vara överens om denna innebörd av ett demokratiskt värde. Lärarna tolkar vi 

vara i linje med det Dahl beskriver med personliga intressen, där bland annat rättigheter och 

                                                 
73 Lpo94. (2006), s. 14. 
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skyldigheter är elementära i samband med den aktuella samhällskontexten, som exempelvis 

frihet, som Lärare 5 tar upp.74 

Demokrati som beslutsform var även något som lärarna återkom till. Här handlade det primärt 

om den majoritetsmässiga beslutsprocessen och möjligheten att kunna bestämma inom den. 

Vi tolkar det förda resonemanget som Lärare 2 och 7 uttrycker som att det inom demokratiska 

värderingar innebär både rättigheter till att påverka men även skyldighet att delta i besluts-

processen. Här kan vi dock se att Lärare 1 formulerar en problematik med majoritetsbeslut då 

denne uttrycker att majoriteten fungerar som en slags diktatur över en minoritet i besluts-

processen, vilket vi tolkar som ett uttryck för att läraren menar att demokratin i sig inte är ett 

felfritt system. 

Att man har rösträtt till exempel i olika frågor. (Lärare 2 – årsk. 6) 

En man, en röst. […] Att få vara med och bestämma om det man kan få vara med och bestämma 

om. (Lärare 7 – årsk. 6) 

Att vi använder demokratiska metoder när vi bestämmer någonting. […] Majoritetsval, till elevråd 

[…] Att det är ju majoritetens diktatur före minoriteten. (Lärare 1 – årsk. 9) 

Det är ju rätten till elevernas medbestämmande i skolan. […] Det handlar ju om att lära sig att… 

respektera majoritetsbeslut, att lära sig att stå inför sina val, att… lära sig att fatta bra beslut som är 

bra för mig… och för gruppen som helhet. (Lärare 3 – årsk. 9) 

Den demokratiska processen menar Dahl ska dels leda till att folket engagerar sig i besluts-

fattningen och att skapa ansvariga människor,75 dels leda till önskvärda och kollektiva 

beslut.76 Detta anser vi vara i enlighet med Lärare 3’s utsaga, att lära sig fatta beslut som 

gynnar den egna individen men även för gruppen som helhet. I detta tolkar vi, precis som 

Lärare 3 uttrycker, att respekten för majoritetsbeslut är en demokratisk förutsättning. Dahl 

poängterar även problematiken med demokratiska beslut, att majoritetsstyre utsätter andra för 

tvång.77 Lärare 1 beskriver samma tanke angående majoritetens diktatur i och med att mino-

riteten utsätts för tvång. Dock understryker Dahl att det demokratiska förhållningssättet mini-

merar tvånget och maximerar strävan efter exempelvis rättvisa.78 En intressant skillnad 

mellan årskurserna är att de lärare som arbetar med årskurs 9 uttrycker att majoritetsaspekten 

                                                 
74 Dahl. (1999), s. 145. 
75 Ibid., s. 125. 
76 Ibid., s. 129.  
77 Ibid., s. 68.  
78 Ibid., s. 83. 
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är påtaglig i anslutning till beslutsdemokrati, medan lärarna i årskurs 6 istället poängterar 

rättigheten att rösta och vara delaktig i bestämmandet. Majoritetsbeslut tydliggörs inte lika 

noggrant jämfört med lärarna i årskurs 9. Aly och Holmqvists studie om demokratiska arbets-

former visar att lärare anser sig ta hänsyn till begreppet demokrati utifrån beslutsaspekten 

med exempelvis röstning och elevers medbestämmande, vilket Lärare 2, 3 och 7 även ut-

trycker.79 

4.2 Dialogen som förutsättning för att förmedla demokratiska värderingar 

Att använda samtal, dialog och att lyssna är något som alla lärare lyfte fram som en stark för-

utsättning för att förmedla och skapa demokratiska värderingar hos elever. Här såg vi ingen 

skillnad mellan årskurserna. Vi ser dock två tydliga tendenser. Den första tendensen är att lär-

arna använder det sociala mötet med eleverna där lyssnande, dialog och respekt för individens 

åsikter är konkreta förhållningssätt för att förmedla de demokratiska värdena. Vi ser att lär-

arna inte använder dialogen primärt för att konkret tala om demokrati, utan det betydelsefulla 

med dialogen är att den genomförs och att detta i sig genererar de demokratiska värden som 

lärarna vill framhäva. Det verkar som att lärarna vill att eleverna ska använda dialog och 

diskussion i sin bearbetning av demokratiska värden. Andemeningen är att detta kan leda till 

en förståelse av det gemensamma bästa, som Lärare 3 påpekar. Att konkretisera varför-frågan 

är även något som dialogen ska leda till, som Lärare 8 poängterar. Nedan presenterar vi fyra 

exempel på utsagor som visar på detta.  

Så är det ju det här mer rent sociala, just det här att man, att man visar dom att jag, att man res-

pekterar deras åsikter och, att man lyssnar och man diskuterar ju inte bara… bara så ”nej, att sådär 

får man inte tycka” utan att man verkligen lyssnar och respekterar och diskuterar istället om det är 

någon som tycker något som kanske inte känns riktigt bra, då försöker jag belysa det från andra 

håll. (Lärare 6 – årsk. 6) 

Jobbar ju jättemycket med det här med dom eleverna jag har, att vi lever i en demokrati, och att det 

lilla då, i klassrummet, att vi går efter dom här, att vi går efter demokratiska värderingar, försöker 

analysera vad kan de vara, hur definierar vi det och då har vi ett samtal, att tillsammans försöker vi 

hitta att dom här spelreglerna gäller för våran klass, de här spelreglerna gäller för skolan i stort och 

sen har vi ju såna regler på skolan att det man får göra i samhället det får man också göra på 

skolan. […] Jag säger inte någonting bara utan jag säger varför jag gör så och så, och det tycker 

jag är demokratin, man berättat bakomliggande faktorer. […] Då måste jag lyssna, titta dom i 

                                                 
79 Aly & Holmqvist. (2009), s. 30.  
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ögonen och ja, att jag också kan ändra mig. […] Jag använder nog mycket tid till samtal och få 

fram dialog med gruppen. (Lärare 8 – årsk. 6) 

Att hela tiden ha en dialog med eleverna när jag undervisar och där kommer det ju in… att i den 

här dialogen har ju dom rätt och… tycka och tänka… som dom vill… och vad alla mina frågor är 

blir en slags värderingsfråga också. […] Jag tror inte på att gå in på en total konfrontation ”så de 

får du absolut inte tycka” för då tycker man ännu mer… åt andra hållet, utan att komma med fakta, 

och känslomässiga… argument… ja känslomässiga argument… där man… en kombination mellan 

fakta och känslomässiga saker. (Lärare 1 – årsk. 9) 

Med diskussioner, en respektfull diskussion, att man lyssnar på varandra. […] Det är ju en dialog 

att försöka få dom att… följa att… ”nu har medparten av eran klass valt… det här… och då får du 

ställa upp på det till en viss del”, men det förekommer även kompromisser. (Lärare 3 – årsk. 9) 

Almgren påpekar att samtalet är ett centralt verktyg och att det gynnar det politiska och 

demokratiska förhållningssättet hos elever. Hon förespråkar det öppna klassrumsklimatet för 

att uppnå demokratiska kunskaper.80 Vi förstår detta som att läraren anser att man genom att 

ha ett öppet förhållningssätt – det vill säga uppmana till diskussion och samtala med sina 

elever – ökar elevernas demokratiska förhållningssätt. Även Skolverkets studie trycker på att 

läraren ska fungera som en samtalspartner för att stödja elevers utveckling av demokratiska 

värderingar.81 Av detta kan vi se att i elevernas möjligheter att bli demokratiska medborgare 

är dialogen en betydelsefull faktor; dialogen och lyssnandet samt ett respektfyllt bemötande 

ser vi som ett grundläggande verktyg för skapandet av demokratiska värden. Aly och Holm-

qvist påpekar i sin studie att det främst är ämneslärare snarare än klasslärare som arbetar med 

diskussion för att gynna det demokratiska förhållningssättet.82 Av våra intervjuer kan vi inte 

se detta samband, då vi inte tagit hänsyn till om det är klass- eller ämneslärare som har inter-

vjuats. Svensson och Moberg Magnells slutsats är att förmedlingen av demokratiska värd-

eringar ges genom olika former av samtal och handlingar, vilket går i linje med vår studie.83 

Den andra tendensen för att skapa förutsättningar för demokratiska värderingar var att flera 

lärare – både i årskurs 6 och 9 – belyste beslutsprocessen från klassråd, elevråd och till rektor 

samt majoritetsbeslut genom röstning som förutsättningar för förmedling av demokratiska 

värden. Här lägger vi märke till att lärare ser den demokratiska processen och demokratiska 

värderingar som sammanlänkade. Själva beslutsprocessen, främst genom majoritetsbeslut, 

                                                 
80 Almgren. (2006), s. 191.  
81 Danell et al. (2009), s. 77. 
82 Aly & Holmqvist. (2009), s. 31.  
83 Svensson & Moberg Magnell. (2005), s. 45. 
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blir centralt för skapandet av demokratiska värden, som både Lärare 2 och Lärare 4 påpekar 

nedan. 

Det första givna är ju klassrådet, där har vi ju… ett tydligt… exempel på… hur en idé kan bli verk-

lighet via då att man först tar upp det på ett klassråd och diskuterar, vi kanske röstar om förslaget 

om majoriteten tycker att det är ett bra förslag så kan de lyftas vidare till nästa instans så där har vi 

elevråd som man lyfter det då, och sedan vidare till kanske rektor som är beslutfattare, eller till och 

med elevrådet har beslutsmandat så kan ju dom ta ett beslut där, men där ser man ett förslag, ja 

man kan påverka och det kan ju liksom, i rätt forum gå vidare och bli till en regel kanske. […] Sen 

är det ju att man försöker få dom att påverka… sin undervisningssituation ibland, inte alltid de får 

välja men ibland försöker jag kasta ut liksom att man... ger en valmöjlighet mer att dom får vad 

tycker de flesta så försöker man, kanske man röstar om det ibland på idrotten är det sådana situa-

tioner å så… får majoriteten besluta… vad vi ska göra eller att man får önska så röstar vi kring 

olika förslag då. (Lärare 2 – årsk. 6) 

Det man liksom först kommer och tänka på just med demokrati, är det ju klassråd och elevråd. […] 

Vi har ju klassråd varannan vecka… och det är ju barnen som har hand om det liksom och styr det 

[…] Sen så har vi ju elevråd, också då där… skolan är samlad. (Lärare 6 – årsk. 6) 

Elevråd till exempel då… eller klassråd… som dom ska ha varje vecka då… eller att dom förbe-

reder på att man lyfter från en instans till en annan, till exempel det som omfattas på klassrådet det 

lyfts till nästa elevråd, eller ja, som i sin tur lyfter det med rektorn, att dom kanske ser den ord-

ningen ungefär som det fungerar politiskt i samhället, att man som väljare röstar på någon och, 

eller lyfter åsikter… […] Finns olika saker att tänka på, dels så... så finns det ju majoritetsbeslut... 

det är ju ett sätt att ta beslut, sen kan det ju vara, att man har tagit flera beslut och att det är nu 

någon annans tur att bestämma. (Lärare 4 – årsk. 9) 

Naturligtvis det här… om det handlar om direkta röstningar, om, i skolan kan det göra det om 

olika saker, för det mesta kanske inte så stora men… att man då tar hänsyn till ”okej, det här är… 

vad som har blivit vid röstning”, och då får man… finna sig i det… ställa upp på det… (Lärare 5 – 

årsk. 9).  

Dahl framhäver att den demokratiska beslutsprocessen är en förutsättning för att kunna fung-

era på en kollektiv nivå samt kunna leda till beslut – precis som lärarna i studien uttrycker 

ovan.84 Att arbeta med beslutsprocessen menar Dahl skapar förutsättning för att engagera sig i 

beslutsfattningen, som i förlängningen ska skapa ansvarsfulla människor.85 Det är ingen av 

lärarna som konkret tar upp vad arbetet med beslutsprocessen ska leda till, dock kan vi inte 

utesluta att lärarna arbetar utifrån det som Dahl tar upp om personlig autonomi: att varje indi-

                                                 
84 Dahl. (1999), s. 129.  
85 Ibid., s. 125.  
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vid kan se till sina egna intressen och därav sitt eget bästa.86 Laguardia och Pearl tar upp kri-

terier för ett demokratiskt klassrum och där ett kriterium är att skapa ett mångsidigt deltag-

ande i beslut som rör de olika individernas liv.87 Deltagandet i beslut är något som är i linje 

med lärarnas påståenden men om dessa berör individernas liv är inget vi kan se i intervjuerna. 

Lärare 2 påtalar att elever inte alltid måste välja i anslutning till undervisningssituationer, 

även om läraren vill ge eleverna valmöjligheter. Almgren är även inne på detta resonemang 

kring att lärare är professionella aktörer och att lärarna ska uppmuntra elever – som Lärare 2 

uttrycker med valmöjligheter – men att detta i sig inte nödvändigtvis behöver leda till elevers 

reella påverkan av undervisningen.88 

4.3 Utvärdering genom dialog och känsla 

Bland lärarna i de båda årskurserna fann vi två kategorier angående utvärdering av demokrat-

iska värderingar som inriktar sig mot demokrati som idé. Den ena är utvärdering via diskus-

sion med eleverna, vilket tyder på att dialogen återigen är i fokus. Som Lärare 2 talar om, så 

handlar diskussionen om att eleven ska få möjlighet att ta ställning till exempelvis dilemma-

frågor, vilket vi förstår som att läraren menar i förlängningen kan underlätta elevernas sök-

ande efter både identitet och egna värderingar. En majoritet av lärarna menar att dialogen är 

ett verktyg för att utvärdera hur eleverna bemöter varandra och andra genom respekt av 

person och åsikt, som exempelvis Lärare 3 och 6 påstår. En röd tråd som genomsyrar alla 

lärares utsagor är att demokratiska värderingar inte går att utvärdera skriftligt, exempelvis via 

prov. Detta är något som Lärare 4 tar upp, då läraren istället menar att det är i elevernas sam-

tal med såväl lärare som andra elever som läraren märker av vad de har tillägnat sig.  

Man märker kanske i en diskussion att dom tycker eller tänker på ett visst sätt, men man måste gå 

bakvägen då och fråga dom rätta… typ dilemmafrågor eller så, ”hur skulle du tänka i den här 

situationen? Vad tycker du är rätt?” alltså den typen av frågor tror jag att man ska mer vara väldigt 

konkret. (Lärare 2 – årsk. 6) 

Att man kan se hur långt dom har kommit i just klassrumssituationen, när vi har diskussioner. […] 

När vi har diskussioner… hur dom respekterar varandra och… andra människor och så, det märker 

man ju i diskussioner. (Lärare 6 – årsk. 6) 
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87 Laguardia & Pearl. (2005), s. 9.  
88 Almgren. (2006), s. 210. 
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Det är ju i fortgående dialog mellan mig och mina elever både i klassrum och utanför klassrum. 

[…] Att dom kan respektera varandra i en diskussion. […] En dialog om de anti… demokratiska 

krafterna som finns i samhället… dialog runt religionens påverkan på kulturer, lagstiftning och så 

vidare. (Lärare 3 – årsk. 9) 

Det är ju om det liksom kommer upp i etikfrågor till exempel också ett sätt att se om dom har till-

ägnat sig, men det är också verbalt, inte nånting som är skriftligt. (Lärare 4 – årsk. 9) 

Den andra kategorin av utvärdering som uttrycks är genom observation och känsla. Det kan 

till exempel handla om att läraren observerar elevernas samspel och bemötande mot varandra. 

Vi tolkar Lärare 1’s utsaga nedan att observation är en form av utvärdering som ligger delvis 

undermedvetet, att lärare uppfattar mer än vad de tror sig göra. Andemeningen ur observation 

som metod är att både se hur eleverna uppträder konkret genom samtal och interaktion samt 

ha en allmän känsla för vad eleven anser om vissa värderingar. Som Lärare 5 påpekar så är 

det naturliga dagliga mötet viktigt för att kunna observera hur eleverna beter sig. Av detta 

sluter vi oss till att hur ofta läraren har eleverna i just klassrumssituationer en avgörande fak-

tor för att kunna utvärdera demokratiska värden. Klassrumssituationen blir ett avgörande 

forum för möjligheten för att observera och få en känsla kring en elevs demokratiska utveck-

ling, som lärare 5 och 6 understryker. Av det kan vi tolka att en klasslärare har större förut-

sättningar att utvärdera demokratiska värderingar jämfört med ämneslärare, eftersom klass-

läraren har en intensivare relation till eleverna angående den demokratiska fostran. Därav ser 

vi en skillnad mellan de undersökta årskurserna, då årskurs 6-lärare har generellt mer klass-

lärarkaraktär i jämförelse med årskurs 9. 

Att man kan se hur långt dom har kommit i just klassrumssituationen. […] I deras sätt att vara 

gentemot varandra, hur dom tar hand om varandra. (Lärare 6 – årsk. 6) 

Mycket visar sig ju i det dagliga beteendet som individ i en grupp… hur man är… man lär ju 

känna barna… och… märker hur dom är i grupp, vad dom säger… hur dom säger det. (Lärare 7 – 

årsk. 6) 

Bara det att någon säger något nedsättande om, någon annan reagerar, ja då har jag också kommit 

hem… ja, de, hur deras, elevernas, interaktion är. [...] Det är på så, på det sättet ja så, man får 

lyssna in sig, man får höra vad det är dom säger i vissa situationer och sen så får man utvärdera 

därifrån. […] Det är bara, man känner av… läget på något sätt… men man har fler tentakler ute än 

vad man kanske tror som lärare… att man känner nog den, när vissa värderingar… och vissa av 

oss lärare är bättre på att känna det här än andra. (Lärare 1 – årsk. 9) 
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Det är ju också observation om hur dom uppträder mot varandra […] Det är en… ständigt på-

gående utvärdering genom observation. (Lärare 3 – årsk. 9) 

Sen är det ju i naturligtvis dagliga möten med eleverna då så… får man anledning att… tala om… 

synsätt och hur… man beter sig och hur man svarar varandra och varför man svarar som man gör. 

[…] Jag tycker att det märks i det naturliga sammanhanget… hur deras tänkande går… både i 

samspelet med varandra och… i klassrumssituationer. (Lärare 5 – årsk. 9) 

Om vi går vidare till demokrati som beslutsform är det ett fåtal av lärarna som benämner 

detta som en möjlighet till utvärdering av demokratiska värden. Att demokrati som besluts-

form har en central position för att utvärdera demokratiska värderingar anser vi inte är an-

märkningsvärt. Klassrådssituationer ser vi som en demokratisk mittpunkt, alltså någonting 

som läraren både medvetet och omedvetet använder som ett verktyg i den demokratiska 

fostran och därav blir en naturlig del av demokratisk utvärdering. Intressant utifrån vår 

studies syfte är att det är enbart årskurs 6-lärare som konkret benämner klassrådssituationen 

som en förutsättning för utvärderingen av demokratiska värden. Detta anser vi kan bero på att 

klassrådet har en mer central roll och förekommer oftare i årskurs 6 i och med att dessa lärare 

oftare är klassföreståndare, i jämförelse med årskurs 9 som inte alls benämnde klassrådet som 

faktor. Exempelvis hävdar Lärare 7 att klassrådet kan ses som en teoretisk kurs inom demo-

krati.  

Det här med hur klassråd funkar och vad som, ja vilken ordning man ska ta upp saker och, det är 

ingen som protesterar längre om man har röstat mot något så… då är det så liksom, även om det är 

inte min åsikt vann då eller vad man ska säga, sådant ser man att de blir… vana vid efter man har 

kört med det ett tag och så. (Lärare 2 – årsk. 6).  

Vi har ju våra klassråd, vi pratar om vad en ordförande är, vad en sekreterare är, vad man gör, alla 

gör det, alla provar på olika sätt, vi jobbar med att få vara egen ordförande i sitt eget utvecklings… 

och så vidare, men det är en, hur ska ja säga? Den biten tycker jag är liten teoretisk kurs (Lärare 7 

– årsk. 6).  

Av den tidigare forskningen som vi har valt ut som belyser utvärderingen av demokratiska 

värden är det endast Aly och Holmqvists studie som berör frågan, men lägger inte så mycket 

tyngd på området. Delvis tar dock Zackari och Modigh upp problematiken med att utvärdera 

just värdegrunden, vilket demokratiska värden ingår. Författarna menar att målen för värde-

grunden måste vara tydliga för att ens kunna utvärdera det demokratiska uppdraget.89 Inte 

någon av de intervjuade lärarna tar upp detta som en del av utvärderingen av demokratiska 

                                                 
89 Zackari & Modigh. (2000), s. 78. 

 25



 

värden, vilket vi anser kan bero på att lärarna bedömer sig ha en klar, egen definition över 

fenomenet.  

4.4 Det kollektiva demokratiarbetet nu och för framtiden 

Alla lärare uttrycker på något sätt att demokrati är viktigt, även om de kopplar det till olika 

områden. Det första området ansluter till kollektiv gemenskap och ansvar. Lärare 2 menar att 

samarbete är centralt, vilket har en kollektivistisk prägel. Denna lärare vidareutvecklar med 

att uttrycka att du inte enbart väljer själv. Vi tolkar det som att det handlar om att tänka mer 

på det gemensamma bästa än på individuella behov. Lärare 6’s uttalande kan ses gå i linje 

med denna åsikt då han menar att samhället är ett vi, att respekten för andra individer är fund-

amentalt och att de val som individen gör påverkar kollektivet på något sätt. Lärare 3 påstår 

att respekt och tolerans för alla är viktigt och är en förutsättning för ett fungerande samhälle, 

medan Lärare 4 konkretiserar detta med allas lika värde för att inte det ska leda till att indi-

viden behandlar andra precis som individen själv vill. 

Jag tycker att det är jätteviktigt också att man lär sig att samarbeta med alla, att man inte väljer… 

själv. (Lärare 2 – årsk. 6) 

Så tycker jag det är viktigt att… att barnen lär sig respektera… andra människor, och deras åsikter 

[…] Att dom lär sig också att samhället, att det liksom är vi, att… det rör oss alla, går jag ut och 

klottrar så påverkar det oss alla. (Lärare 6 – årsk. 6) 

Man kan inte älska alla men man kan respektera och tolerera alla och det är oerhört viktigt… för 

att… få ett fungerande samhälle (Lärare 3 – årsk. 9) 

Alla har ett lika värde och att vi liksom, vi behöver upplysa… våra ungdomar om det… för att det 

inte ska råda andra uppfattningar och värderingar, att man får göra hur man vill, eller behandla 

varandra hur man vill. […] För mig är det jätteviktigt att man lyssnar på vad dom har att säga, det 

skapar en trivsel… på skolan, där man har elever som är med och påverkar, det skulle vara ännu 

mer. (Lärare 4 – årsk. 9) 

Enligt Zackari och Modigh finns det en tendens att individualismen ökar på bekostnad av det 

kollektivistiska förhållningssättet.90 En tolkning vi gör utifrån detta är att lärarna i studien 

värderar det kollektiva som en demokratisk förutsättning och anser att stärka kollektiva band 

är en angelägen aspekt för varför demokratiarbetet är viktigt och för att förstärka demokrat-

iska värderingar; demokratin vinner inte på individualsim. Vår studie kan dock inte bekräfta 

                                                 
90 Zackari & Modigh. (2000), s. 47.  
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om lärarnas kollektiva inställning verkligen leder till att elever anammar det kollektiva 

istället för att knyta sig an till individualismen. 

Det andra området kring vikten av demokratiarbetet knyter an till samhällsperspektivet sam-

tidigt som området innehåller två aspekter. Dels inkluderar lärarna att det är viktigt för dagens 

samhälle, dels för det framtida samhället. Vi tar först upp dagens samhälle, där Lärare 2 

menar att förstå sin roll i samhället och även inse att individen är en del av samhället är vikt-

igt. Detta kan delvis även omfatta den kollektiva aspekten som vi beskrev ovan i och med att 

samhället är en kollektiv funktion där vi anser att folket bör sträva efter en likvärdig gemen-

skap. Lärare 6 menar att demokrati är något som vi lever i, när denne påstår att det är grunden 

i vårt samhälle samt att skolan måste lära eleverna att värna om demokratin och synliggöra 

det demokratiska samhället. Här ser vi en skillnad mellan årskurs 6 och 9, där lärare i årskurs 

9 fokuseras på skapandet av ett tolerant samhälle. Respekt och tolerans markerar Lärare 3 som 

fundamentala funktioner för samhället, medan Lärare 5 kopplar det till ett fredligt och schysst 

samhälle.  

Jag tycker att det är viktigt att man som individ också förstår sin egen roll… i samhället eller 

liksom att man ser att man är en del av det hela tiden. (Lärare 2 – årsk. 6) 

Därför det är ju grunden i vårt samhälle […] Vi måste ju värna om demokratin… då är det ju 

viktigt att vi i skolan, också lär dom, vad ett är demokratiskt samhälle. (Lärare 6 – årsk. 6) 

För att samhället ska fungera så måste vi människor visa varandra respekt och tolerans. (Lärare 3 – 

årsk 9) 

Att det är så oerhört viktigt att vi har ett tolerant… samhälle […] Ja, för att ha ett samhälle som är 

så trevligt, fredligt och så som möjligt […] För att ha ett schysst samhälle att leva i, så är det jätte-

viktigt. (Lärare 5 – årsk. 9) 

Den andra aspekten av samhällsperspektivet är det framtida samhället. Lärare 1, 2 och 6 be-

lyser alla tre vikten av att lägga en demokratisk grund för framtiden. Lärare 2 påpekar att de 

elever som läraren har idag är de som samhället kommer bestå av och hur demokratiarbetet 

är idag påverkar det framtida samhället. På liknande sätt talar Lärare 6 om att målet är att bli 

en bra medborgare i det framtida samhället. Lärare 1 ger ett konkret exempel på att möta 

någon av sina elever om tio år och att denna individ har överensstämmande demokratiska 

värderingarna som resten av samhället. Vi tolkar Lärare 1 som att det finns en stor ansvars-

känsla för varje individs demokratiska utveckling och att det därav finns en rädsla för om 

någon ska hamna fel utifrån de demokratiska värderingarna. Även den framtida miljön lyfts 
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upp av Lärare 3, där denna lärare menar att det demokratiska arbetet är en förutsättning för 

miljöarbetet men påpekar samtidigt att det är grundstommen för samhället. 

Det är ju viktigt eftersom det här är ju dom människorna som… samhället kommer bestå… av, 

alltså det här är ju, barnen är ju framtiden så att om vi inte jobbar med dom här frågorna så 

kommer vi få ett samhälle därefter… i framtiden eller liksom, det är ju hela tiden, ja för att det här 

samhället ska fungera överhuvudtaget så måste vi jobba med det här. (Lärare 2 – årsk. 6) 

Dom ska ju gå ut och arbeta i samhället och… växa upp i det här samhället. […] För att bli bra 

medborgare sen i samhället. (Lärare 6 – årsk. 6) 

Jag vill träffa Putte, om tio år… att han är en demokratisk… individ… att han har dom värderingar 

som vi… andra har, jag vill inte möta honom… nynazistiska… tecken… och vara rädd för honom, 

exempelvis… det handlar ju om samhällsbygge… jag vill ju att han ska vara med och bygga det 

här samhället som vi alla… så det är viktigt för mig att han är med på tåget, för min skull och för 

mina barn och för eran skull… (Lärare 1 – årsk. 9) 

Vi har en… miljö vi behöver värna om vi ska behöva finnas kvar överhuvudtaget och för… att 

kunna få ett vettigt miljöarbete måste vi kunna arbeta demokratiskt, det är någonting vi måste lösa 

mänskligheten som helhet, så att det demokratiska påverkar hel… individens vardagsliv hela livet, 

så att det är hela grundstommen om ett samhälle ska kunna fungera överhuvudtaget. (Lärare 3 – 

årsk. 9) 

Sett till den hela aspekten med samhällsperspektivet påpekar Dahl att ett demokratiskt poli-

tiskt deltagande i förlängningen leder till bland annat tolerans och medborgaranda.91 

Tolerans är något som lärarna från årskurs 9 under kategorin dagens samhälle tog upp som 

väsentligt, medan medborgaranda är något vi anser tillhöra det framtida samhällsperspek-

tivet, som bland annat Lärare 6 uttrycker ovan. En av Skolverkets studier om inflytande visar 

att arbetet med elevinflytande ska säkerställa den framtida demokratin och arbetsplatsens 

demokrati är ett starkt element.92 Vår studie visar på att lärarna har ett framtida fokus i 

bakhuvudet för demokrati, även om de inte formulerar det exakt via elevinflytande men via 

påverkan, som inte utesluter elevinflytande. Ingen lärare tar dock upp vikten av arbets-

platsens demokrati – i detta fall skolan och arbetslaget – som ett villkor för att skapa framtida 

demokratiska medborgare vilket är en intressant aspekt utifrån vår studie. 

                                                 
91 Dahl. (1999), s. 143f. 
92 Danell et al. (2009), s. 76f. 
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5 Diskussion och slutsats 

Under denna avdelning diskuterar vi de resultat som analysavsnittet gav upphov till. Vi 

reflekterar över hur vårt syfte är uppfyllt och analysen av frågeställningarna – vad resultatet 

innebär för oss. Vi avslutar diskussionen med förslag till fortsatt forskning inom området.  

Det faktum att i princip alla lärare benämnde lika värde som en del i innebörden av demokrat-

iska värderingar är inte konstigt i sig, men vi finner det ändå intresseväckande och vi ställer 

oss frågan hur det kommer sig. Läroplanen för grundskolan tar upp lika värde som ett grund-

läggande värde93 som verkar kopplas av lärarna i studien till ett grundläggande demokratiskt 

värde. Som vi benämnde i analysen så är lika värde som innebörd snabbt påkommet i anslut-

ning till demokratiska värden. Därav anser vi att gränserna mellan grundläggande värden och 

demokratiska värden är minimal, om den ens existerar för lärare i dagens skola. Demokrati är 

något så pass fundamentalt att det genomsyrar även andra områden. Det var alla årskurs 6-

lärare som uttryckte tanken kring lika värde medan hälften av årskurs 9-lärarna benämnde det 

bokstavligen. Detta är väldigt intressant men som är svårt att svara på varför det kommer sig. 

Vi menar att det kan bero på att begreppet lika värde är av högre prioritet desto yngre eleverna 

är som läraren ansvarar för. Vi anser att det kollektivistiska förhållningssättet kan vara större 

fokus på vid den årskursen i jämförelse med äldre elever då läraren kan rikta ett omedvetet 

individualistiskt förhållningssätt. Denna utveckling tar även Zackari och Modigh upp, att 

samhället mer och mer blir individualistiskt.94 Gemenskap är viktigare för kollektivet och det 

kan vara något som skiljer sig mellan årskurs 6 och 9. En av våra utgångspunkter för studien 

var att demokrati är ett mångfacetterat begrepp – här vill vi efter vår analys snarare peka på att 

lärare är mer överens om vad demokratiska värden innebär än vad vi först trodde. Dock fyller 

lärare begreppet med mycket innehåll, vilket även det blir en konsekvens för genererandet av 

demokratiska värderingar på så sätt att det är svårt att avgränsa demokratiska värderingar, 

som vi berört ovan. 

I denna studie var samtliga lärare överens om att dialogen och lyssnandet som metod var 

starka sätt att skapa och förmedla förutsättningar för demokratiska värderingar. Som vi be-

skrev i analysen så är vår känsla att lärarna vill använda främst dessa förutsättningar för att 

lära eleverna samma metod för att själva kunna anamma demokratiska värderingar. Dialogen 

kan vi se som självskriven då vi anser att samtalet är ett av lärarens fundamentala verktyg 

                                                 
93 Lpo94. (2006), s. 3.  
94 Zackari & Modigh. (2000), s. 47. 
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även utanför förmedlingen av demokratiska värden – därav är det inte heller anmärkningsvärt 

att tillskriva dialogen som ett instrument för att uppnå de benämnda demokratiska värdering-

arna. Intressant är att även klassrådet/elevrådet och röstning var klara förutsättningar i skap-

andet av demokratiska värderingarna: intressant för är att detta är det enda praktiska moment-

et som nämndes angående demokratiträning; intressant för att se hur lärarna förhåller sig till 

just klassrådet och elevrådet, men även hur rektorn förhåller sig. Vi anser att det är viktigt att 

alla som är involverade i klassråd/elevråd brinner för den demokratiska processen. Om inte 

personalen gör det så är risken att de sänder ut signaler att de inte bryr sig och då kan elev-

erna tolka att detta inte är något viktigt. Denna aspekt rör sig klart mot demokrati som beslut, 

vilket indikerar på att det är genom det forumet som demokrativerkstaden genomförs. Påfall-

ande är dock att lärarna fokuserar mer på hur elever, och delvis att de själva ska förhålla sig 

till demokrati och dess värden; inte någon av de intervjuade lärarna talar om att undervisa 

och föreläsa om innebörden av demokratiska värderingar till eleverna, utan det verkar som 

om detta ska uppnås genom den praktiska utförningen, det vill säga blir dialog/diskussion 

och beslutsprocessen dominerande faktorer. Förutom klassrådet och elevrådet, finner vi det 

intressant att ingen av de intervjuade lärarna tar upp demokratiövningar som en del av gene-

randet av demokratiska värderingar. Vi anser att eleverna måste få någon personlig referens 

till demokrati och att pedagogikfilosofen John Deweys välkända begrepp learning by doing – 

det vill säga erfarenhetsbaserat lärande – borde alltid vara aktuellt för utbildning av 

demokratiska värden.95 

Vi ser tydligt andemeningen i det som lärarna säger angående utvärdering: det går inte att ut-

värdera demokratiska värderingar skriftligt. Återigen är det i dialogen och diskussionen som 

läraren använder sig av och lyssnar efter indikationer om eleverna uttrycker värderingar i en-

lighet med demokrati eller inte. Här är klassrådet ett bidragande forum och detta ser vi att lär-

arna gör delvis medvetet, delvis omedvetet. Medvetet i den bemärkelsen att konkreta dilem-

man upptar diskussionen med syfte att dels få eleven att fundera och ges möjlighet att skapa 

de ”rätta” värderingarna, dels för att läraren kan höra om de är på ”rätt” spår. Omedvetet på så 

sätt att läraren även lyssnar efter tendenser i den allmänna dialogen mellan elever samt mellan 

lärare och elev. Vi förstår detta som att de ändå går på en viss känsla, som lärarna uttryckte 

också var ett utvärderingsverktyg; läraren har sina tentakler ute mer än vad läraren själv tror, 

som en av lärarna uttryckte det. Vi anser att det kan finnas en viss risk med detta förhållnings-

                                                 
95 Jmf: Kroksmark, Tomas. (1994). Didaktiska strövtåg. Didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk 
didaktik. Göteborg: Daidalos, s. 125-134, kapitel om Dewey. 
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sätt, i och med att en känsla alltid är subjektiv. Även om lärarna verkar anse att de har god 

koll på utvärderingen av demokratiska värden, så är det något som vi menar är vagt och måste 

därav hela tiden diskuteras öppet med exempelvis arbetslaget. Enligt vår analys kan vagheten 

skapa diffusa förutsättningar för att lärarna ska kunna utvärdera elevernas eventuellt till-

ägnade demokratiska värdering. Per automatik väljer lärare utvärderingsmetoder som utgår 

från känslan i en observation eller dylikt och litar på det nästintill uteslutande. I vår analys 

kan vi se att det kritiska förhållningssättet kan bli lidande på grund av detta. Vår känsla är att 

vi enbart berört ytan på ett komplext område som nödvändigtvis måste undersökas i större 

utsträckning än vad vår studie har gjort. 

Att den kollektiva gemenskapen är ett ändamål med arbetet med demokratiska värderingar har 

vi redan berört under diskussionen i anslutning till lika värde, men det är även aktuellt angå-

ende frågan om varför det i sig är viktigt att arbeta med demokratiska värderingar. Att skapa 

en vi-känsla anser vi är högt prioriterat på grund av hur samhället ser ut idag, där respekt och 

hänsyn till medmänniskor aldrig är något som kan tas för givet. För att kunna tillgodose det 

gemensamma bästa – som vi anser är en grundförutsättning för demokratin – är vi-känslan 

väsentlig att prioritera framför jag-känslan; kollektivet före individen. En vanlig tanke är att 

skolan speglar samhället, men kanske är det så att skolan istället skapar framtidens samhälle 

idag? Det tolkar vi även att lärarna åsyftar med anledning att de uttrycker att det som de lär 

dagens elever kommer de föra med sig till vuxenlivet, vilket vi anser är just det som skolans 

roll är i samhället. Därav lägger dagens skola grunden för det framtida samhället. I vilken ut-

sträckning lärare anser att demokratiska värderingar är viktigt att generera hos elever anser vi 

påverkas av hur läraren förhåller sig till begreppet – både vad läraren lägger för innebörd och 

vilka förutsättningar som läraren skapar men även hur det utvärdera, det vill säga att förhåll-

ningen till de tre faktorerna avgör den individuella lärarens värdering av demokratiarbetet, 

positivt som negativt. 

5.1 Framtida fortsatt forskning 

Det finns några områden som vi finner att den framtida forskningen behöver undersöka ytter-

ligare. Ett fält skulle vara att undersöka vad begreppet lika värde innebär och hur väl tillämp-

ningen i tal och handling är av lika värde i skolan.  

Som vi uttryckt tidigare så är utvärdering av demokratiska värden något som är viktigt att 

fortsätta studera: vad har det för konsekvenser och vad får lärare reda på i sin utvärdering? I 
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anslutning till detta skulle även hur lärare hanterar icke-demokratiska värderingar hos en eller 

flera individer i sambandet med lärarens utvärderingar kring fenomenet vara intressant.  

Skolan är en del av samhället, dock blir eleverna påverkade av sina lärare som i sin tur kan 

påverka samhället. Därav styr samhället skolan och skolan styr samhället. Vi ser i vår studie 

och via teorin att skolan och samhället innehar en nära förbindelse: hur ser skolan då på sin 

påverkansposition i samhället?  

Vi har valt i denna studie att intervjua lärare som arbetar inom den kommunala sektorn. En 

vidareutveckling skulle kunna vara att undersöka och jämföra även inom andra områden, som 

exempelvis hur privata skolor eller särskolan arbetar med demokratiska värderingar.  

Ett avslutande förslag till framtida forskning är att undersöka hur skolan som arbetsplats 

anammar demokrati och dess värderingar. Som Skolverket tog upp i sin rapport (se Tidigare 

forskning) är en förutsättning för att skapa demokratiska medborgare att arbetsplatsen är 

demokratisk. Intressant skulle då kunna vara att undersöka kopplingen mellan arbetsplatsens – 

skolans – demokrati och hur skolan lyckas med skapandet av demokratiska värderingar hos 

elever. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Förhållningssätt: Forskarna tenderar att vara mer ”tysta” under detta tema, det vill säga att vi 

är aktiva lyssnare. Syftet är att låta intervjupersonen tala mer öppet och bli mer avslappnad. 

De enda följdfrågor som vi som forskare kommer ställa är t.ex. har du något mer att tillägga? 

Tema 1: Vad lägger läraren för innebörd i demokratiska värderingar? 

Vad är demokratiska värderingar för dig? (allmänt) Ställ många följdfrågor på denna fråga! 

Lpo94 säger att läraren ska förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de 

rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. Hur tolkar du detta citat?  

(Följdfråga: Hur ser du på lärarens ansvar att skapa demokratiska värderingar?) 

Fortsatt förhållningssätt: Fortsättningsvis ställa (kritiska) uppföljningsfrågor till de teman 

som följer. Tystnad/pauser kan användas då det passar i intervjusituationen. När det passar 

ställs tolkande frågor ställs, exempelvis Menar du att… Även Hur menar du nu?, Berätta hur 

du tänker om… kan ställas. 

Tema 2: Hur skapar läraren förutsättningar i klassrummet för att utveckla demo-

kratiska värderingar till eleverna? 

Berätta hur du arbetar med att förmedla demokratiska värderingar till eleverna i klassrummet.  

Hur ser du på uppdraget att dels lära ut ämneskunskaper, dels förmedla demokratiska 

värderingar?  

I arbetet med demokratiska värderingar, hur hanterar du oenigheter i gruppen? 

Vad kan du behöva för stöd – både instrument och resurser – i arbetet med att förmedla och 

skapa demokratiska värderingar hos elever? 

Tema 3: Hur utvärderar lärare i grundskolans senare år att elever innehar 

demokratiska värderingar? 

Berätta hur du gör för att se om eleverna har tillägnat sig demokratiska värderingar.  

Är det svårt att utvärdera demokratiska värderingar? Om så varför? 
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Om en elev visar att den inte innehar demokratiska värderingar, hur går du då till väga? För- 

och nackdelar med metoden?  

Tema 4: På vilket sätt är demokratiarbetet viktigt för läraren? 

Vi vill be dig att berätta några anledningar varför demokratiarbetet är viktigt för dig.  

Upplever du att det finns hinder i ditt arbete i förmedlingen av demokratiska värden? Vilka är 

de i så fall?  

Övriga funderingar kring demokratiska värderingar…?  
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Bilaga 2 – Missiv till lärare 

Hej! 

Demokrati är ett populärt begrepp som används i många olika sammanhang. Dock är 

demokrati ett begrepp som alltid är aktuellt för skolan. Skolväsendet har ett ansvar att 

förmedla demokratiska värderingar till elever. Hur lärarna tolkar uppdraget kan dock se olika 

ut. Detta är något vi finner intressant att undersöka närmare.  

 

Vi är två studenter från lärarprogrammet i Norrköping som ska skriva ett examensarbete på c-

nivå under hösten 2009. Studiens utgångspunkt är att belysa lärares uppfattningar om och 

erfarenheter av demokratiska värderingar och skapandet av dessa hos elever. Vårt syfte med 

uppsatsen är vidare att undersöka likheter och skillnader i dessa uppfattningar och 

erfarenheter mellan lärare i årskurs 6 och 9.  

 

Studien ska bygga på intervjuer och vi ber nu att få ta del av dina tankar kring 

demokratiska värderingar och hur demokratiska värderingar genereras hos elever. 

 

Vi garanterar din anonymitet i studien. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 

kommer endast att användas till denna studie. Intervjun kommer att ta max en timme. Du kan 

när som helst avbryta din medverkan i studien. Studien beräknas att äga rum under veckorna 

48 och 49. Vi är dock flexibla om det finns någon annan vecka som passar er bättre. Tid och 

plats för intervjun har du möjlighet att välja själv. Vi kommer att ta kontakt med dig under 

den kommande veckan. 

 

Önskar du ytterligare upplysning om den aktuella studien får du gärna kontakta Andreas 

(0736-XX XX XX alternativt andan671@student.liu.se) eller Nicklas (0730-XX XX XX 

alternativt nicbj588@student.liu.se). Det går även bra att kontakta vår handledare Maria 

Arvidsson (maria.arvidsson@isv.liu.se).  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Andreas Andersson   Nicklas Björk      

Student    Student 
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