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Sammanfattning 

 

Skolan har både ett kunskapsuppdrag och ett demokratiuppdrag, men till skillnad från 

kunskapsuppdraget så är det inte självklart vad demokratiuppdraget innebär. Därför anser vi 

att demokratiuppdragets innebörd är intressant att studera närmare. 

Syfte: Studien syftar till att undersöka pedagogers uppfattningar om demokratiuppdraget och 

elevers uppfattningar om demokrati i skolan.  

Metod: Metoden vi använt för att undersöka detta är enskilda samtalsintervjuer med 

pedagoger, och fokusgrupper med elever i åk 3. I studien har sex pedagoger deltagit samt 24 

elever.   

Resultat: Studien visar att många av pedagogerna upplever demokratiuppdraget som diffust, 

vilket påverkar på vilket sätt pedagogerna anser att demokratiuppdraget ska förverkligas. 

Genom elevernas beskrivningar av sin skolmiljö kan vi se brister i det demokratiska arbetet i 

de skolor de går i, men vi kan även se att eleverna har positiva förväntningar och önskemål 

om hur de vill att skolan ska vara.  

Slutsats: Pedagogernas brister i kunskaper om demokratiuppdraget riskerar att påverka 

elevernas möjligheter att utveckla demokratiska förmågor och kompetenser. Detta kan även 

bidra till en skola där man inte har en gemensam bild av vad demokratiuppdraget innebär. 

Vilket i sin tur kan leda till en skola som saknar likvärdighet. I studien synliggörs även 

samtalets betydelse för att eleverna ska kunna känna trygghet, vilket är en förutsättning för att 

kunna bedriva demokratisk undervisning.      

 

Nyckelord: Fenomenografi, skolverksamhet, demokratiuppdraget, deliberativ demokrati.  
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Inledning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar som lärare och elever har om 

begreppet demokrati i den svenska skolan. Vi är två studenter som snart har gått klart vår 

lärarutbildning på 210 hp vid Uppsala universitet. Valet av att undersöka uppfattningar kring 

demokrati har sin utgångspunkt i att vi genom vår utbildning upptäckt att det är ett komplext 

begrepp som kan uppfattas på olika sätt. Demokratin ska genomsyra skolans verksamhet står 

det i Lgr11, men vad innebär detta egentligen? Skolan har både ett kunskapsuppdrag och ett 

demokratiuppdrag och dessa kan kännetecknas med att det ena står för kunskap och det andra 

för fostran. Pierre (2007, s. 14) skriver att demokratiuppdraget alltid har varit centralt när man 

diskuterat skolans sociala roll, men till skillnad från kunskapsuppdraget är det inte helt 

självklart vad detta innebär (Ibid.). Kjellgren (2007, s. 124-126) skriver att 

demokratiuppdraget innebär dels att förmedla kunskap om demokrati, vilket kopplar 

demokratiuppdraget till kunskapsuppdraget. I demokratiuppdraget ingår även att skolan ska 

fostra demokratiska medborgare och att eleverna ska få verka i demokratiska arbetsformer. 

Demokratiuppdraget är nära sammankopplat med värdegrunden som är beskriven i 

läroplanens första del, denna koppling är stark eftersom värdegrunden är demokratisk och 

bygger på demokratiska värden, skriver Kjellgren. Dessa värden som står i värdegrunden är: 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket, 

2011, s. 7). Enligt Skolinspektionen (2013-05-06) innebär demokratiuppdraget att skolan ska 

utveckla elevernas medborgerliga kompetens, som även kan kallas demokratisk kompetens:  

Medborgerlig (demokratisk) kompetens avser den teoretiska kunskap, de grundläggande 

demokratiska värderingar och praktiska färdigheter som medborgare behöver för att aktivt 

kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Exempel på sådana medborgerliga förmågor är 

tolerans och respekt för alla människor lika värde, att kunna framföra argument, lyssna till 

andra, känna solidaritet och tillit samt tänka kritiskt och självständigt. Det handlar också om att 

till exempel kunna läsa, skriva och räkna tillräckligt bra för att kunna orientera sig i 

samhällets informations- och kunskapsflöde. 

Utifrån Lgr11 kan vi se att demokratiuppdraget är grundläggande för oss som blivande 

pedagoger, och detta är inte något som likt kunskapsmålen kan nå en slutbedömning, utan 

demokratiuppdraget ska ständigt vara levande och närvarande i skolverksamheten.  

Genom att studera vilka uppfattningar som lärare och elever kan ha om demokrati ska 

denna studie förhoppningsvis belysa ett begrepp som ofta används, men som kanske inte har 

en självklar betydelse. Det bedrivs mycket forskning kring demokrati med olika 

utgångspunkter. Vi har i detta arbete kommit i kontakt med många intressanta avhandlingar 

och artiklar inom detta område, men på grund av storleken på vår studie har vi fått begränsa 

oss, och det som är centralt i vår studie är uppfattningar kring demokratiuppdraget i den 

svenska skolan, utifrån Lgr11, och hur demokratiuppdraget kan påverka skolmiljön. I denna 

studie kommer begreppet demokrati i skolan och demokratiuppdraget att användas synonymt, 

även andra begrepp som förekommer med nära koppling till demokratiuppdraget är 

medborgarfostran och värdegrundsarbete. Det gemensamma för dessa begrepp är att alla utgår 
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från demokratiska värden. Vi kommer i studien att intervjua verksamma pedagoger för att få 

ta del av deras uppfattningar kring demokratiuppdraget. Vi kommer även att genomföra 

samtal med elever i åk 3 för att undersöka deras uppfattningar om demokrati och om deras 

skolsituation för att undersöka frågan ur barnens perspektiv. Dessa två studier kommer att 

vara uppdelade mellan oss, genom att vi ansvarar för varsin datainsamlingsmetod. Lisa 

Axelsson har genomfört samtalsintervjuer med verksamma pedagoger och Madeleine 

Waaranperä har ansvarat för samtalen med eleverna som genomförts i fokusgrupperna. Dessa 

två studier kommer gemensamt att presenteras och analyseras i denna uppsats, detta sker 

genom att studierna kommer att jämföras med varandra. 
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Bakgrund 

Enligt Nationalencyklopedin (NE, 2013-02-05) har ordet demokrati den språkliga betydelsen 

folkstyre eller folkmakt. Dock finns det delade meningar om vad begreppet demokrati ska 

innebära och begreppet är i ständig förändring, såsom de allra flesta samhällsföreteelser 

(Ibid.). Beroende på vilket sammanhang man befinner sig i så har begreppet demokrati olika 

definitioner, exempelvis kan det vara skillnad på hur vi uppfattar begreppet, om vi talar om 

demokrati i skolan eller en demokratisk stat. Detta gör att det är ett komplext och 

svårdefinierat begrepp som behöver diskuteras, alltså vad vi menar med begreppet i det 

sammanhang som just vi befinner oss i. Efter andra världskriget kom insikten om att skolan 

behövde förnyas, dels kunskapsmässigt men även hur medborgarna skulle fostras för att möta 

framtiden (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 50). Erfarenheten hade visat att demokrati inte var 

något som enbart skulle underhållas och försvaras, utan det krävs även att demokratin 

utvecklas. Lindensjö & Lundgren hänvisar till dåvarande statsminister Erlander som menar att 

det nu blev viktigt för skolan att få eleverna att känna sig delaktiga och för att lyckas med 

detta så kunde inte skolan längre vara auktoritärt uppbyggd. Skolan måste fostra medborgare 

som tar sig an vad som händer i samhället och detta kräver ett medansvar för hur 

gemensamma intressen skulle ordnas, detta för att inte upprepa det som nazistväldet i Europa 

orsakade (Ibid., s. 51). Utifrån erfarenheterna av andra världskriget kom skolkommissionen 

1946 med förslaget att skolans främsta uppgift ska vara att fostra demokratiska medborgare, 

och detta förslag har haft stor påverkan för hur den svenska skolan har utvecklats (Almgren, 

2006, s.10). Pierre (2007, s. 13) påpekar att skolan är en trög institution att förändra, och detta 

menar han är helt naturligt, eftersom skolan med nödvändighet behöver tid för att arbeta in 

nya reformer (Ibid.). Efter skolkommissionens förslag 1946 har skolans demokratiuppdrag 

formulerats på olika sätt genom åren i skolans olika läroplaner (Ibid., s. 11). Styrdokumenten 

före Lgr80 präglades av en deltagardemokrati som handlade om en förmedling av 

demokratikunskaper och där även medverkan i sig hade ett stort värde (Englund, 1999, s. 25). 

I läroplanen Lgr80 är det alltså deltagardemokratin som är den mest framträdande, men 

samtidigt börjar nu även en annan sorts demokrati träda fram, den deliberativa demokratin. 

Den deliberativa demokratin påverkar utformningen av hur de demokratiska processerna ska 

utformas och vad de ska bestå av. Englund menar att alltsedan Lgr80 har läroplanerna alltmer 

fått en deliberativ demokratisyn, alltså det har skett en förskjutning från deltagardemokrati till 

deliberativ demokrati i läroplanerna (Ibid.). I dagens läroplan, Lgr11, kan vi se att den 

deliberativa demokratisynen är central vilket följande citat belyser och vad detta begrepp 

innebär kommer vi att redogöra för närmare längre fram i denna studie. 

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara 

en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. […] En viktig uppgift 

för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna 

ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra (Skolverket, 2011, s. 9-10). 
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Eftersom pedagoger har ett demokratiuppdrag att utgå från är det av stor vikt att dessa har 

kunskap om vad demokratiuppdraget innebär i den dagliga verksamheten. Utifrån följande 

citat ur Lgr11 tolkar vi att demokrati inte enbart kan läras in genom faktaförmedling, utan att 

demokrati måste upplevas och praktiseras: 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 

för att aktivt delta i samhällslivet. (Skolverket, 2011, s. 8)  

Kopplingar till demokrati i skolan kan även göras till Barnkonventionen, under punkt 12 står 

följande:  

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom 

(Barnkonventionen, 2009).  

Almgren (2006, s. 17) menar att uppdraget att fostra demokratiska medborgare finns på 

skolan, både som institution och organisation. Skillnaden mellan vad uppdraget innebär på 

institution och organisation är vad skolan säger och vad skolan gör (Ibid., s. 18). Det är i 

uppdraget till skolan som institution som skolan förmedlar grundläggande färdigheter, 

kunskaper och värderingar och ska ha fokus på undervisningens innehåll. Ansvaret på skolan 

som institution, alltså det som förväntas av skolan som tradition, innebär att skolan ska skapa 

förutsättningar för eleverna att delta i de demokratiska processerna. Den andra delen av 

uppdraget som belyser organisationen, alltså hur deltagandet och inflytandet ska organiseras, 

innebär att skolan ska vara en demokratisk miljö för elever att verka i, och i denna miljö ska 

eleverna ges möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka. Det handlar om hur skolan är 

organiserad för att uppmuntra till deltagande och inflytande. Eleverna ska känna att de har en 

reell möjlighet till påverkan i skolan, detta är viktigt för att skolan kan vara elevernas första 

möte med demokrati (Ibid.). Biesta (2006, s. 130) menar att det är orimligt att förvänta sig att 

skolan själv ska skapa demokratiska medborgare. Det är vanligt att man skyller demokratins 

misslyckande på skolan, men Biesta menar att uppdraget är större än skolans ansvar. Han 

menar att det är skolan tillsammans med samhället som har ansvaret, alltså behöver både 

samhället och skolan vara en plats där medborgarna ges en reell möjlighet till påverkan. Det 

är alltså inte enbart utbildningsinstitutionernas ansvar att skapa demokratiska medborgare, 

utan ansvaret ligger också hos samhället (Ibid.). Dock är skolan en viktig del i vårt 

demokratiska samhälle, eftersom alla barn i Sverige genomgår skolutbildning. I skolans värld 

deltar elever under en lång period i ett samliv som grundar sig på socialisation och utbildning 

och skolan kan ses som en länk från familjelivet in i samhällslivet (Persson, 2010, s. 35). 

Genom det demokratiuppdrag som finns i läroplanen är skolan en viktig del i att fostra 

framtidens samhällsmedborgare (Ibid.).  

Persson (2010, s. 47) skriver i sin avhandling Pedagogerna och demokratin, att det finns 

en överskådlig uppdelning av begreppet demokrati i vetenskapen. Han väljer sedan att 

precisera vad demokratiuppdraget i skolan innebär genom att dela upp demokratiuppdraget i 

fyra dimensioner utifrån skolans förordningar. Han menar att dimensionerna speglar statens 

perspektiv på begreppet demokrati och skolans uppdrag. Persson utgår från Lpo94 när han gör 

denna uppdelning av demokratiuppdraget, men vi anser dock att detta även går att applicera 

på vår nuvarande läroplan, Lgr11. Enligt Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM, 
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2010, s. 3) är skillnaderna mellan Lpo94 och Lgr11 marginella när det gäller kapitel 1 och 2, 

det handlar om en omstrukturering, alltså är innehållet inte påverkat nämnvärt. Den 

överskådliga uppdelningen av begreppet demokrati som Persson (2010, s. 146) belyser är 

substansvärden och instrumentella/processvärden. I ett demokratiskt samhälle är det de 

moraliska och de grundläggande värdena som kallas substansvärden, och i skolans värld finns 

substansvärdena i värdegrunden och dessa är målen som man strävar mot att uppnå (Ibid., s. 

28). Målet kan ses som ett idealtillstånd, där människor är jämlika och fria, och detta tillstånd 

genomsyras av en gemenskap som är omhändertagande. Den andra delen av den 

vetenskapliga uppdelningen är de instrumentella/processvärdena som är nödvändiga för ett 

demokratiskt samhälle. Dessa värden finns också i värdegrunden och beskriver hur arbetet i 

skolan ska bedrivas och de beskriver även hur man på bästa sätt kan uppnå ett idealt 

samhällsliv (Ibid.). Demokratins mål är substansvärdena, vilka är rättvisa, solidaritet, 

jämlikhet och frihet (Ibid. s. 146). För att uppnå substansvärdena så arbetar man med de 

instrumentella/processvärdena som är ömsesidighet, diskussion, öppenhet och ansvar, de 

beskriver alltså processen (Ibid.). I början av läroplanen Lgr11 finns värdegrunden och det är i 

denna del som demokratiuppdraget främst blir synligt. Fjellström (2004, s. 21) menar att om 

inte pedagogerna har kunskap om demokratiuppdraget som det är skrivet i styrdokumenten, så 

finns en risk att deras handlande kommer att utformas utifrån en dold läroplan. Enligt 

Fjellström innebär pedagogens agerande utifrån den dolda läroplanen att elevens fostran får 

styras av gällande praxis, lokala traditioner samt även pedagogens privata uppfattningar, 

vilket bidrar till att skolan inte blir likvärdig (Ibid.). 

Det som reglerar demokratiuppdraget i skolan är en statlig styrning som är både formell 

och rättslig, och detta uppdrag är komplext och omfattande (Persson, 2010 s. 53). Denna 

reglering kan belysas med fyra dimensioner som kan sammanfatta vad demokratiuppdraget 

innebär utifrån de förordningar som finns i skolväsendet (jfr Kjellgren, 2007). En av 

dimensionerna är värdedimensionen som belyser skolans ansvar att sprida demokratins värde 

till elever och barn, och dessa värden är rättvisa, solidaritet, jämlikhet och frihet, alltså 

substansvärden. Den andra dimensionen är kunskapsdimensionen, den belyser skolans ansvar 

att förmedla kunskap om demokrati. Kompetensdimensionen, som är den tredje, har som syfte 

att bidra till att barn och elever får utveckla sina förmågor och färdigheter att medverka och 

att delta i demokratiska processer och dessa förmågor är ömsesidighet, diskussion, öppenhet 

och ansvar, alltså instrumentella/processvärden. Den fjärde dimensionen kallas 

kränkningsdimensionen och belyser ansvaret att bekämpa kränkande behandling och att aktivt 

motverka alla olika former av detta slag (Ibid., s. 47-48). Perssons fyra dimensioner kan alltså 

ses som en förklaring av vad demokratiuppdraget innebär, och detta utgår från 

substansvärdena och de instrumentella/processvärdena.   

Lelinge (2011, s. 47) menar att under det senaste decenniet är det framförallt två 

demokratiteorier som har diskuterats, och dessa är deltagardemokrati och deliberativ 

demokrati. I demokratiutredningen En uthållig demokrati argumenteras det för en 

deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter. Med deltagardemokrati menas att människan är 

en social varelse som behöver leva i gemenskap tillsammans med andra för att kunna utveckla 

sin potential. Denna gemenskap ska ske i anda av jämlikhet, tillit samt gemensamma 

intressen, en gemenskap där det finns möjlighet till reellt deltagande och möjlighet till 

påverkan som föder engagemang, vilket är viktigt för en fungerande demokrati. I 
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demokratiutredningen står det att i en deltagardemokrati är det snarare en plikt än en rättighet 

att delta i gemensamma beslut. I den deliberativa demokratin betonas istället samtalet och 

argumentationens betydelse för demokratin (SOU 2000:1, s. 22-23). Med deltagardemokrati 

med deliberativa kvaliteter menar demokratiutredningen: 

[...] att varje medborgare måste ges större möjligheter till deltagande, inflytande och 

delaktighet. Men för att delta måste medborgarna uppfatta det som meningsfullt att engagera 

sig. Ju mer medborgaren erfar att hennes deltagande ger inflytande, desto högre blir 

sannolikheten att hon vill fortsätta att delta (och omvänt). Hennes känsla av delaktighet – eller 

brist på delaktighet – är resultatet av de erfarenheter som hon (och andra) haft av att delta och 

försöka att utöva politiskt inflytande. (SOU 2000:1, s. 243) 

Den deliberativa demokratin belyser de kvaliteter som deltagandet skall bygga på och har sina 

rötter i Deweys definition av demokrati. Den tyske filosofen Habermas är en av förespråkarna 

för deliberativ demokrati, vilket är en av våra teoretiska utgångspunkter i denna studie.  

I detta kapitel har vi presenterat studiens relevans och giltighet i världen. 

Sammanfattningsvis är begreppet demokrati ett komplext begrepp och eftersom skolan har ett 

demokratiuppdrag så anser vi att det därför är viktigt att belysa vad demokratiuppdraget 

innebär, och hur den kan upplevas av verksamma pedagoger. Eftersom skolan ska 

genomsyras av demokratiska värderingar så är det intressant att genom barn och ungas 

perspektiv få ta del av elevers uppfattningar och erfarenheter av deras skolsituation och 

demokrati. 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Demokratiuppdraget kontra kunskapsuppdraget 

I detta avsnitt kommer vi att belysa forskning som behandlar hur demokratiuppdraget 

prioriteras av verksamma pedagoger. Skolinspektionen (2012:9, s. 16) har genomfört en 

granskning på 17 skolor runt om i Sverige, och har genomfört observationer och intervjuer 

med både elever, pedagoger, rektorer och övrig personal (Ibid.). Syftet har varit att granska 

om undervisningen och kommunikationsklimatet ger elever möjlighet att utveckla 

medborgerlig och demokratisk kompetens. Denna kompetens kännetecknas av grundläggande 

värden, förmågor och kunskaper som finns inskrivet i styrdokumenten, och som elever 

behöver för att kunna delta aktivt i det demokratiska samhället. Granskningen som har 

genomförts har skett både på skol- och klassrumsnivå. På skolnivå har granskningen riktats 

mot det övergripande kommunikationsklimatet samt mot rektorernas ansvar. Granskningen på 

klassrumsnivå har undersökt hur lärare integrerar demokrati- och värdegrundsarbetet i de 

enskilda ämnena, samt hur samtalsklimatet i klassrummet är (Ibid., s. 6). Skolinspektionens 

granskning belyser att skolorna gör en uppdelning av de uppdrag som skolan enligt 

lagstiftning har (Ibid., s. 7). Skolinspektionen beskriver situationen i skolorna med att 

uppdragen genomförs i separata delar, alltså kunskapsuppdraget, det förebyggande 

värdegrundsarbetet och den demokratiska medborgarfostran är något som skolorna arbetar 

med vid olika tillfällen. För att kunna bedriva demokratisk undervisning krävs skolmiljöer 

som är trygga, för att uppnå detta menar Skolinspektionen (2012:9, s. 7) att skolorna måste 

arbeta med värdegrunden på ett medvetet sätt, samt att detta arbete ska genomsyra hela 

skolverksamheten. Gerrevall (2003) menar att det är kunskapsämnena som prioriteras i 

skolan, och anledningen till detta menar författaren beror på att det är dessa som mäts. För att 

höja prioriteringen av demokratiuppdraget menar Gerrevall (2003) att ett sätt kan vara att 

utveckla ett bedömningsmaterial som mäter demokratisk kompetens. Gerrevall har skapat ett 

bedömningsmaterial som är under utveckling och som han använt i ett projekt som 

genomförts i sju olika gymnasieklasser. Även om materialet ännu inte är fullt utvecklat, 

menar Gerrevall att det har goda förutsättningar att vidareutvecklas och längre fram kunna bli 

ett material för att bedöma demokratiska kompetenser i skolan. Skolinspektionen (2012:9, s. 

8) belyser istället i sin granskning betydelsen av deliberativa samtal, både kollegialt mellan 

pedagogerna och i klassrummet, för att demokratiuppdraget ska lyftas fram och skapa en 

medvetenhet om vad värdegrundsarbetet och demokratiuppdraget innebär, men även 

betydelsen av att pedagogerna själva har en medborgerlig kompetens för att kunna gestalta 

demokratins ideal. Inom arbetslaget kan de deliberativa samtalen bidra till att ompröva och 

reflektera kring demokratiuppdraget samt att ställa det i förhållande till styrdokumentens krav 

och de föränderliga elevgrupperna. Skolinspektionen (2012:9 s. 6) skriver att det är 

rektorernas ansvar att skapa en helhetssyn och ett gemensamt förhållningssätt för hur 

demokrati- och värdegrundsarbete ska bedrivas. Granskningen visar dock att många av 
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skolorna saknar en helhetssyn på detta, vilket enligt Skolinspektionen (2012:9, s. 9) kan 

utgöra en risk för likvärdigheten.  

 Lindgren (2002) har publicerat artikeln: ”Värdelöst” värdegrundsarbete? – 

demokratifostran i svenska skolor. Han syftar till att föra en diskussion kring vilken form och 

vilket innehåll svenska skolor har givit värdegrundsarbetet. Artikeln bygger på en översikt 

som är utarbetad av Värdegrundscentrum vid Umeå universitet (Ibid.). Lindgren (2002) menar 

att demokratiuppdraget framhålls i värdegrunden och att denna ska genomsyra 

undervisningen, dock verkar värdegrundsarbetet bedrivas vid sidan av skolarbetet, detta är 

även något som Skolinspektionen (2012:9, s. 7) ser i sin granskning. Ett exempel på hur 

skolor separerar demokratiuppdraget från undervisningen menar Lindgren (2002) är att 

värdegrundsarbetet ofta ses som en korrigerande och normerande praktik vilket betyder att 

värdegrundsarbetet används som konflikthanteringsmetod för att få ett bättre klimat, den 

integreras då alltså inte i undervisningen. Lindgren (2002) menar likt Gerrevall (2003) att 

värdegrundsarbetet kommer i skymundan på grund av konkurrenskraften som finns mellan 

skolor som är resultatfokuserade. Det betyder enligt Lindgren (2002) att om skolan i hög grad 

styrs av organisationsprinciper som makt, konkurrens och kontroll och samtidigt nonchalerar 

det meningsbärande innehållet i undervisningen och värdegrundens faktiska innehåll, riskerar 

värdegrundsarbetet att bli ”värdelöst”.  

Elevinflytandes problematik 

Klassråd – ett demokratiskt forum? 

För att lyckas med att förverkliga demokratiuppdraget menar Skolinspektionen (2012:9, s. 8) 

att det krävs att skolorna integrerar medborgarfostran på ett sätt som motiverar eleverna till att 

vilja delta i skolarbetet här och nu, vilket kan bidra till att de även längre fram aktivt vill delta 

i samhällslivet. För samtliga skolor i granskningen krävs att elever får ökad delaktighet och 

inflytande (Ibid.). Lelinge (2011, s. 38-39) har skrivit en avhandling som belyser ett forum där 

elevinflytande står i fokus, hans avhandling heter Klassråd - ett socialt rum för demokrati och 

utbildning som är en kvalitativ studie. Syftet med hans studie är att problematisera och studera 

klassrådet som ett socialt rum för utbildning och demokrati. I studien studerar Lelinge (2011, 

s. 38-39) bland annat hur elever och lärare uttrycker de villkor som krävs för att klassrådet ska 

fungera i en demokratisk anda, samt vilken förståelse eleverna har för beslutsprocesserna i 

skolan. Studien visar att eleverna tar ett ansvar för klassrådet, vilket Lelinge menar är en 

viktig del i den demokratiska lärprocessen (Ibid.).  Även Elvstrand (2009, s. 235-237) och 

Almgren (2006, s. 201) belyser denna koppling mellan elevinflytande och ansvarstagande. 

Almgren skriver att det centrala i deltagardemokrati är inflytande och att kunskaper om 

demokrati och samhällskunskap är något som ska skapas genom demokratiskt deltagande, 

dock menar hon att det finns en brist med deltagardemokratin, det är att det ofta saknas ansvar 

när elever ges möjlighet till inflytande. Almgren menar att det är pedagogen som är ansvarig 

för att eleverna ska nå kunskapsmålen och problematiserar därför elevers inflytande över hur 

undervisningen ska genomföras (Ibid.). Elvstrand (2009, s. 235-237) skriver i hennes 

avhandling Delaktighet i skolans vardagsarbete, att eleverna får utöva inflytande först efter 

att de har visat att de kan ta ansvar. Detta visar således att eleverna måste "förtjäna" att få 

inflytande, vissa elever får därför mycket inflytande medan andra får mindre, det blir alltså 
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ojämnt fördelat och man kan även säga att delaktigheten därför är individualiserad. Elvstrand 

(2009) menar också att vissa elever inte tar till vara på möjligheten att vara med och påverka, 

utan istället sitter tysta på exempelvis ett möte där beslut skall tas. Det är däremot inte sagt 

om eleven ifråga upplever sig delaktig eller inte (Ibid.). I relation till detta menar Lelinge 

(2011, s. 174) att klassrådet är en viktig demokratisk och social arena för elevernas 

medborgerliga dygder, där alla får vara med och påverka på sin nivå.  

Pedagogerna i Lelinges (2011, s. 160-172) studie menar att det finns en risk att det i 

klassråd kan utvecklas en skendemokrati, eftersom pedagogerna ibland inte ställer sig bakom 

elevernas gemensamma vilja. Hans studie visar att eleverna endast får ta beslut till en viss del 

inom vissa ramar (Ibid.). Denvall (1999, s. 121) har genomfört en studie där han undersöker 

hur begreppet elevinflytande praktiseras i skolan och hur detta arbete uppfattas av både 

pedagoger och elever. Skolan som har valts ut heter Nyvångskolan. Skolan har valts ut på 

grund av att den har fått mycket publicitet för att just vara en skola som satsar på 

elevdemokrati/elevinflytande (Ibid., s. 122). Det som förknippas med det elevdemokratiska 

arbetet på skolan är en mängd olika skolråd, där elever driver olika frågor som är viktiga för 

dem, med stöd från lärare. Både lärarna och eleverna på skolan är positivt inställda till råden. 

Många av eleverna anser dock att de får för lite information om vad som tas upp på de olika 

råden, främst delas denna åsikt att elever som inte själva deltagit. Likt Lelinge (2011, s. 160-

172) så menar också Denvall (1999, s. 121) att det finns en tydlig gräns för hur långt skolan är 

beredd att släppa in eleverna. Där eleverna har ett stort egenintresse möter de större motstånd 

från lärarna, det vill säga inom skolans undervisning. Enligt eleverna blir inte processen 

demokratisk när vuxna deltar, de menar att de vuxna i slutändan bestämmer trots att råden är 

till för att eleverna ska utöva inflytande. Många av eleverna i Denvalls (1999, s. 140-142) 

studie menar att pedagoger inte alltid bör delta i råden. Eleverna i studien berättar att det finns 

en regel om att eleverna inte får diskutera enskilda lärare på råden, ett beslut som lärarna har 

tagit, vilket eleverna tycker är felaktigt (Ibid.). Denvall skriver vidare: 

Det är befogat att fråga sig vilka konsekvenserna är av att vuxenvärlden inordnar elever i sina 

egna former för demokrati. Elever får plats i redan existerande modeller för inflytande. Men 

ungdomar behöver också frizoner från vuxenvärlden och skyddade egna revir utan större insyn. 

Elevdemokratiska grupper kan uppfattas som sätt för vuxenvärlden att skola in elever inom på 

förhand accepterade institutionella demokratiska arbetssätt och därigenom tillrättalagda makt- 

och inflytandeformer. Dessa är fostrande och bevarar allmänt rådande samhällsnormer och 

politiska system. På så sätt ställer de sig till den rad av sunda aktiviteter som vuxenvärlden 

sedan årtionden anammat för att stödja goda demokratiska seder och förhindra 

ungdomskriminalitet, vandalisering och alltför flagranta uppror mot vuxenvärldens normer. 

Med denna betoning är det en tämligen villkorad demokrati. (Denvall, 1999, s. 147). 

Å andra sidan menar Denvall (1999, s. 147) att Nyvångskolan är ett exempel på att elevernas 

rättigheter stärks då skolan riktar uppmärksamhet mot att vilja utveckla ett reellt inflytande för 

eleverna att kunna påverka sin vardag (Ibid.). Almgren (2006, s. 199-201) menar att man 

måste problematisera elevinflytande och belyser att en 14-15 årings mål med sin skolgång inte 

alltid överensstämmer med skolpolitikers mål. Almgrens (2006, s. 199-201) studie belyser att 

det är pedagogen som ansvarar för att elever ska uppnå kunskapsmålen och därför måste man 

problematisera hur elevinflytandet ska se ut och vad eleverna ska ha inflytande över. 

Elvstrand (2009, s. 239) menar att det bara är en viss typ av aktiviteter som eleverna får ha 

inflytande över, vilka är de som ligger i gränslandet mellan elevers egen tid och skolans 
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undervisning, såsom läxor, raster och speciella händelser. Elvstrand skriver att detta kan bero 

på att det är inom dessa områden som eleverna har större intresse att vara med och påverka, 

men å andra sidan menar hon att det även kan visa elevernas underordning i skolan. Detta kan 

också vara ett exempel på hur demokratiuppdraget underordnas kunskapsuppdraget, vilket 

Gerrevall (2003) och Lindgren (2002) belyser.  

Interaktionen i fokus för ett reellt elevinflytande 

För att elever ska kunna ha ett reellt inflytande menar Skolinspektionen (2012:9, s. 8) att ett 

tillåtande och öppet klassrumsklimat är en förutsättning för att samtliga elever ska komma till 

tals, alla elever ska inkluderas och ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar samt att 

motivera dessa. I styrdokumenten står att språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

sammankopplade och därför är det viktigt att kunskaps- och begreppsinlärning kopplar till 

elevers erfarenheter, vilket enligt Skolinspektionen (2012:9, s. 8) kan bidra till att elever ser 

varför undervisningen har relevans för dem. Denna slutsats kommer även Lelinge (2011, 

s.174) fram till, han menar att demokrati måste göras, i en levande demokratisk miljö, 

demokrati går alltså inte att "pluggas” in och utgångspunkten i den demokratiska miljön måste 

vara elevernas intressen, engagemang och erfarenheter. Skolinspektionen (2012:9, s. 8-9) 

förespråkar deliberativa samtal, som även kallas för prövande samtal. I klassrummet kan 

dessa samtal bidra till att integrera demokratiuppdraget i undervisningen genom att tillåta 

prövande samtal, där olika åsikter synliggörs. Det skolorna bör arbeta med är alltså 

demokratiska samtal för att säkerställa öppenhet i samtalsklimatet, detta för att motverka 

trångsynthet och eventuella rädslor för olikheter. Skolinspektionen (2012:9, s. 8-9) menar att 

det är viktigt att alla, även obekväma åsikter som går emot läroplanen, kommer upp och kan 

bemötas (Ibid.). Tholander (2005) har genomfört en undersökning som handlar om hur 

demokrati görs i skolan utifrån att ha studerat grupparbeten på högstadiet som han menar är 

en demokratisk arbetsform. Han framhäver interaktionens betydelse i demokrati, likt 

Skolinspektionen (2012:9, s. 8-9). Sammantaget visar Tholanders (2005) studie att ämnet är 

komplext och att elevernas demokratiska rättigheter inte bara är beroende av lärarens valda 

arbetsform utan även är beroende av hur väl interaktionen fungerar mellan eleverna och 

läraren och i högre grad hur samspelet fungerar mellan eleverna i gruppen. Han menar att 

demokrati inte bör ses som ett tillstånd utan som en pågående process (Ibid.).  

Varför praktisera elevinflytande? 

Som vi tidigare nämnt så belyser Skolinspektionen (2012:9, s. 7) att trygghet är centralt för att 

skolan ska kunna bedriva demokratisk undervisning. Detta stämmer väl överens med 

resultatet som Almgren (2006, s. 198) har kommit fram till i sin avhandling Att fostra 

demokratiska medborgare, hon har i studien utforskat hur olika former av skoldemokrati 

påverkar elevers politiska kunskaper och menar att resultatet är förbryllande. De skolor som 

arbetade utifrån deltagardemokrati, och hade med eleverna i beslut om hur undervisningen 

skulle utformas, hade elever som uppvisade sämre kunskaper om politik och samhälle. Det 

som istället hade mest positiv effekt på elevernas kunskaper om politik och samhälle var ett 

klassrumsklimat som kännetecknades av öppenhet och som hade en samtalsdemokratisk anda. 

(Ibid., 198). Almgren (2006, s. 211) skriver sammanfattningsvis att det är viktigt för eleverna 

att bli sedda och lyssnade på, oavsett vilka åsikter man har (Ibid.). Det är alltså mindre viktigt 
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för elever att bestämma över hur undervisningen ska utformas. Almgren (2006, s. 199-200) 

menar slutligen att det är den deliberativa demokratin som med samtalet som redskap och ett 

öppet klassrumsklimat kan skapa en förståelse och öka kunskaperna kring demokratins 

grundprinciper (Ibid., 199-200). Ytterligare en studie som pekar på detta resultat är Grannäs 

(2011) avhandling Framtidens demokratiska medborgare. Syftet med hans studie var att öka 

kunskapen om demokratiuppdraget i skolan. Frågor som varit centrala i studien är vilka 

uppfattningar och erfarenheter elever har om demokrati och elevinflytande, men också vilka 

socialisationsprocesser som framträder mellan elever och skolpersonal och elever emellan. 

Metoderna som studien har använt sig av för att undersöka frågorna är intervjuer med elever, 

direkt observation och analys av tidningsartiklar och skoldokument (Grannäs, 2011, s. 19,67). 

I studien sker en jämförelse mellan två fallskolor, Apelskolan och Bunkantinskolan. Eleverna 

som går på Apelskolan visar tillit till skolledningen och trivs på skolan och känner trygghet, 

medan eleverna på Bunkantinskolan känner otrygghet och det uppstår många konflikter och 

även skadegörelse och våld. Grannäs (2011, s. 174, 178) ställer sig frågan om vad denna 

skillnad på skolorna beror på. Han kopplar skillnaden till Frönes (1995) begrepp om vertikal 

och horisontell relation. Han menar då att studien visar att Apelskolan har en mer horisontell 

relation, där det sker en ömsesidig dialog mellan eleverna samt mellan eleverna och 

personalen. På Bunkantinskolan blir istället en tydlig vertikal relation synlig, vilket innebär att 

eleverna upplever att beslut tas över deras huvuden, på skolledningsnivå. Grannäs (2011, s. 

174, 178) menar att situationen på Bunkantinskolan får en konfliktartad karaktär då eleverna 

känner att deras åsikter inte tas på allvar. Eleverna är här exkluderade i skolornas 

demokratiska beslutsprocess medan eleverna i Apelskolan är inkluderade i den demokratiska 

beslutsprocessen. Resultatet visar sammantaget att det finns ett samband mellan att bli 

inkluderad i en demokratisk beslutsprocess och att känna trygghet och trivas på skolan (Ibid.). 

En studie som stärker detta resonemang är Denvalls studie (1999, s. 133-135), då hans resultat 

visar att både pedagoger och elever anser att AMOR, antimobbningsgruppen, och trivselråden 

är de viktigaste råden på skolan. Eleverna anser att råden ger ett visst inflytande och bidrar till 

både trygghet och trivsel på skolan.   

Något som blir synligt i många studier som vi här har redogjort för är att det finns olika 

brister i skolan gällande demokratiska processer i skolmiljön. Trots dessa brister skriver 

Lelinge (2011, s. 160-172) att eleverna i hans studie inte tappar intresset för aktivt deltagande 

i klassrådet, tvärtom har klassrådet en hög status bland både lärare och elever, eleverna visar 

även att de får en konkret förståelse för demokratiprocessen av klassrådets utformning. 

Genom samtalen som sker i ett klassråd lär sig eleverna att reflektera kritiskt över sina 

förgivettaganden samt andras argument och tankar (Ibid.).  

Vi har under denna rubrik belyst olika forskningar som tidigare har genomförts, detta för 

att belysa vilket forskningsområde som vår studie ställs i relation till. Vi har här lyft fram 

studier som har använt sig av olika metoder, bland annat intervjuer, observationer och 

textanalyser som vänt sig till både elever och pedagoger samt annan personal på skolan, detta 

för att få en bredare bild av forskningsfältet som vår studie ingår i. Många av studierna som vi 

har behandlat har riktat sin undersökning till äldre elever, som varit verksamma i högstadiet 

eller gymnasiet, detta gör vår studie intresseväckande, då vi har valt att undersöka 

uppfattningar som elever i åk 3 har om begreppet demokrati och deras skolsituation. 

Anledningen till detta val är dels att det inte finns så mycket forskning om så unga elever, 
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men också att eleverna ännu inte har blivit undervisade om demokratiska beslutsprocesser och 

om vad demokratibegreppet innebär, då det är något som är skrivet i kursplanen under 

rubriken centralt innehåll i samhällskunskap för årskurs 4-6. (Skolverket, 2011, s. 202). Detta 

anser vi kan berika vår studie, eftersom det kan synliggöra hur mycket demokratiuppdraget 

egentligen genomsyrar undervisningen utifrån elevernas perspektiv.  

  

Teoretiska utgångspunkter 

 

Här kommer teoretiska utgångspunkter för denna studie att redovisas, vilka förklarar hur 

undersökningen skall förstås. Vi utgår från det fenomenografiska perspektivet, eftersom vi 

valt att belysa uppfattningar. Den andra utgångspunkten är deliberativ demokrati som 

Habermas har myntat, då på en samhällsnivå. Englund har fört detta begrepp vidare till 

utbildningssammanhang och begreppet kommer därför att vara centralt i vår studie. Vi 

kommer även att belysa Deweys tankar i detta avsnitt, eftersom han har haft stor betydelse för 

forskningen inom demokrati och utbildning och som den deliberativa demokratin har 

inspirerats av. Dewey kopplar subjektet till frågor kring utbildning och demokrati och därför 

har vi valt att redogöra för innebörden av begreppet subjektivitet som senare lyfts fram av 

Biesta.       

Fenomenografiskt perspektiv 

Marton (1981, s. 180) menar att fenomenologi kan delas i två perspektiv och dessa är 

fenomenologisk och fenomenografisk. Inom den fenomenologiska forskningen har man som 

syfte att lära om olika fenomen och inom fenomenografin har man som syfte att studera 

personers uppfattningar och erfarenheter av ett fenomen. Fenomenografi gör inte på något sätt 

anspråk på att säga hur något är, utan det vill alltså belysa vilka uppfattningar som kan finnas 

(Ibid.). Den första teoretiska utgångspunkten som denna studie vilar på är det 

fenomenografiska perspektivet. Fenomenografin har utvecklats till en metodologisk teori som 

är vanligt förekommande i en kvalitativ analys, enligt Kroksmark (1987, s. 224). 

Fenomenografiska grundantaganden bygger på individers uppfattningar om verkligheten, 

alltså är innehållet i uppfattningarna centrala, vilket nödvändigtvis inte stämmer överens med 

det faktiska innehållet i verkligheten. En referensram inom fenomenografin är att den 

anpassas till verklighet i förändring, istället för att anpassa en verklighet efter en vetenskaplig 

modell som är en snävare referensram än fenomenografin (Ibid., s. 225). Kroksmark (1987, s. 

227) menar att en studie med denna teoretiska utgångspunkt inte kan beskriva hur något 

egentligen är, utan endast hur något uppfattas utifrån ett mänskligt perspektiv. Det handlar 

alltså om att synliggöra människors uppfattningar om något som finns i deras värld (Ibid.)  

Demokratiperspektiv 

Demokrati och utbildning 

Det finns många olika demokratiteorier och uppdelningar av begreppet som ett försök att 

tydliggöra vad demokratibegreppet innebär inom skolväsendet. Lelinge (2011, s. 53) menar 

att Deweys tankar är vägledande och inspirerande i debatten om demokrati i skolan och om 
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utbildning. Dewey har analyserat förhållandet mellan utbildning och demokrati och kommit 

fram till utbildningens kommunikativa potential för att utveckla och stärka demokratin som 

livsform. Anledningen till att vi har valt att lyfta Deweys tankar är att hans vetenskapliga 

insatser har inspirerat många forskare och det finns därför många rörelser och 

forskningsinriktningar som grundar sig på hans tankar. Vi kan framförallt urskilja tre 

intellektuella rörelser som inspirerats av Dewey. Dessa är den progressivistiska 

utbildningsfilosofin, den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin och den neopragmatiska 

rörelsen. Den progressivistiska utbildningsfilosofin är en samlingsbeteckning på en 

reformpedagogik som primärt fokuserar på att förändra den inre verksamheten i skolan, dock 

är det värt att belysa att Dewey tog avstånd från flera av progressivismens programmatiska 

utformningar. Skillnaden mellan de två sistnämnda intellektuella rörelserna är små gällande 

synen på utbildning, de består i att de har olika utsiktspunkter. Den rekonstruktivistiska 

utbildningsfilosofin ser utbildning som ett instrument i demokratins tjänst, de poängterar 

alltså skolans demokratifostrande roll, medan den neopragmatiska rörelsen inte fokuserar på 

utbildningssystemet, utan snarare betonar kommunikationen mellan människor, alltså som en 

demokratisk livsform (Dewey, 1912/1999, s. 15-17). Det innebär att den rekonstruktivistiska 

utbildningsfilosofin ansåg att skolans uppgift var att ställa kritiska frågor kopplade till 

samhällets utformning. Detta kallas för deltagardemokrati där skolans roll var att i gemenskap 

bidra till utvecklande av ett intresse för samhällsfrågor (Ibid., s. 19). Det centrala i Deweys 

skrift Demokrati och utbildning skriver Englund i det inledande kapitlet (Ibid., s. 27) anses 

vara en sammanvägning av rekonstruktivismen och neopragmatismen som innefattar 

utbildningens potentiella roll som en insats till demokratiskapande, där kommunikation har en 

central roll. Det som Dewey menade med demokrati var ett uttryck för ett pluralistiskt 

samhälle som präglas av ömsesidig kommunikation. Vi menar att Deweys sammanvägning av 

dessa två rörelser har inslag av både deltagardemokrati och deliberativ demokrati, vilket SOU 

(2000:1 s. 22-23) förespråkar ska finnas med i skolverksamheten.  

Deweys (1912/1999, s. 127) koppling mellan demokrati och utbildning grundar sig på hans 

uppfattning av att folket i ett land med demokrati måste ha utbildning så att valet av ledare är 

ett val baserat på kunskap, detta för att väcka det frivilliga engagemang som krävs. Detta 

tolkar vi genom Deweys uttalande i Demokrati och utbildning:  

Eftersom ett demokratiskt samhälle förkastar principen om en utifrån hämtad auktoritet, måste 

det finna en ersättning i frivilligt engagemang och intresse, och det kan skapas endast genom 

utbildning. (Dewey, 1912/1999, s. 127).  

Vår tolkning av detta citat är att demokrati handlar om rätten till kunskap. Värdegrunden som 

inleder Lgr11, betonar vikten av att undervisningen anpassas efter varje elevs behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2011, s. 8). I läroplanen, Lgr11, står det att: 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta 

i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Skolverket, 2011, s. 7).  

Detta citat anser vi formulerar viktiga aspekter av vår studie, alltså att en del av det centrala i 

demokratiuppdraget innebär varje elevs rätt till kunskap och att vägen dit ska tillåta och ge 

plats för var persons subjektivitet. Dewey (1912/1999, s. 93-94) menar att barn ofta betraktas 

som samhällsmedlemmar som ännu inte är fullgoda medborgare, han menar att man kan se 
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det som att barnen står på en väntelista för att bli “vuxna”. Detta synsätt menar Dewey får 

olyckliga konsekvenser för utbildningen, genom att inte ta till vara på den motivation och 

energi som barn har i nuet (Ibid.). Han menar att skolans material ska anpassas efter elevernas 

erfarenheter för att, enligt Dewey, bidra till att öka motivationen och därmed 

kunskapsinlärningen och kan även samordna de olika miljöer som barnet vistas i (Dewey, 

1912/1999, s. 43,57). Detta bidrar till subjektskapande, där pluralitet ses som en tillgång som 

vi närmare kommer att redogöra under nästkommande rubrik.     

Dewey (1912/1999, s. 127) menar vidare att det finns en förklaring som går djupare än 

tillägnad kunskap genom utbildning, han menar att demokrati är en form av gemenskap, där 

personer delar erfarenheter och skapar ett liv i förening med andra, han menar alltså att det 

inte enbart är en styrelseform. Förutom skolans uppdrag som kunskapsinstitution så innefattar 

Deweys demokratibegrepp även sättet att leva och dela det gemensamma livet med andra. 

Demokrati och subjektivitet 

Biesta, som är professor i pedagogisk teori, har i sin forskning inspirerats av bland annat 

Dewey. I sin artikel Demokrati - ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem som 

publicerades 2003, hänvisar även Biesta till Apple & Beane (1995, s. 103) som menar att 

demokratin inte skapas i den politiska högeliten utan demokrati är det som sker i varje litet 

handlande och i de detaljer som ingår i vårt vardagsliv. Vi tolkar att dessa tankar är centrala i 

Biestas framställning av subjektets betydelse för utbildningsdefinitionen av demokrati. 

Demokrati inom utbildning kan enligt Biesta (2003) definieras som en situation där alla blir 

subjekt. Att vara subjekt innebär att man har rätt att delta och att ens åsikter blir hörda i frågor 

som är av gemensamt intresse. Den stora uppgiften för skolan är att skapa demokratiska 

medborgare och för att en person ska lyckas med att delta i demokratiska verksamheter krävs 

att personen är ett subjekt. Definitionen av subjekt väljer Biesta att belysa genom att hänvisa 

till tidigare förespråkare av subjektet, och dessa är Kant (1784/1982), Dewey (1954) och 

Arendt (1977) (Ibid.). Vi anser att det är av intresse att belysa deras olika ståndpunkter för att 

vidga tankarna kring hur subjektivitet skapas utifrån olika teorier.  

Biesta (2003) menar att Kant har en individualistisk syn på subjektet, vilket innebär att 

individen ska kunna tänka fritt utan att ledas av andra, det centrala är alltså förmågan att 

tänka, vilket även är kopplat till individens omdöme som skapar handling (Ibid.). Dewey är 

central i Biestas sätt att uppfatta subjekt, och detta för att Dewey kopplar subjektet till frågor 

kring utbildning och demokrati. Subjektet är inte något som finns innan samhället utan det är 

något som skapas genom det (Ibid.). Genom deltagande skapas och förändras individer och 

samhälle. Genom att vara ett subjekt menar Dewey att man är delaktig i att forma de sociala 

villkor som formar den egna individualiteten. Arendt bidrar enligt Biesta med ett perspektiv 

som innebär att subjektivitet har en politisk grundtanke, och detta innebär att pluralitet är ett 

måste för att uppnå mänskligt handlande. Alla försök till att frånta pluraliteten leder till att 

subjektiviteten försvinner från både oss själva och andra. Arendt sätter subjektiviteten i 

handlandet och det förändrar sättet hur vi kan tänka kring utbildning och demokrati. Hon 

menar att handlandet är det primära för subjektivitetsskapandet. Det Biesta finner intressant 

med Arendt är att hon går ifrån tidigare utbildningstraditioner, som till exempel den som Kant 

förespråkade, och där skolans uppgift var att förbereda elever inför det framtida deltagandet i 

ett demokratiskt samhälle. Arendt intar inte enbart denna förberedande aspekt utan hon menar 
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att det även handlar om att elever ska ges möjlighet att delta i samvaro med andra och 

utveckla sina förmågor här och nu. Biesta menar att genom att utgå från Arendts resonemang 

kan man se på utbildning som en plats där man kan skapa verkligt handlande och som även 

uppmuntrar till reflektion kring situationer som belyser handlandets möjligheter och 

begränsningar. Genom att reflektera kring olika situationer menar Biesta i sitt resonemang att 

utbildning kan bidra till att skapa social intelligens. Detta menar han är grunden till att vi ska 

kunna uppmärksamma likheter och skillnader och samtidigt göra oss medvetna om att dessa 

inte är ett hot utan en förutsättning för vår subjektivitet (Ibid.). Vår tolkning av Biestas 

resonemang kring utbildning och demokrati är att han utgår både från Deweys sociala 

grundtanke samt Arendts politiska grundtanke när det gäller skapandet av subjektivitet.  

Deliberativ demokrati i skolan 

Som vi tidigare belyst har Dewey varit en inspirationskälla för många olika rörelser och 

forskare och en av dessa är Habermas, som verkar inom neopragmatismen. Englund skriver i 

den inledande delen av Deweys verk (1912/1999, s. 25) att Habermas deliberativa 

demokratiteori är den mest utvecklade demokratimodellen och den utgår från hans 

kommunikationsteori som belyser behovet av deliberativa grundhållningar, alltså att 

medborgare utbildas för att hantera demokratins kommunikativa makt (Ibid.). Habermas 

(1997, s. 7-10) skriver i Diskurs, rätt och demokrati att den kommunikativa processen är 

central för att pröva normers giltighet bland medborgarna, han skriver även att rättsstatens 

lagar och regler inte är legitima om de inte har vunnit giltighet hos medborgarna, om denna 

giltighet är frånvarande finns inte heller den deliberativa demokratin menar Habermas (Ibid.). 

Vår tolkning av Habermas skrift är att samtalet måste utgå från ett gynnsamt klimat för att 

bidra till att allas argument bemöts av acceptans och förståelse. För att uppnå detta krävs att 

det inte finns någon makt eller intressekamp bland deltagarna. I en av statens officiella 

utredningar belyser Englund (1999, s. 42) svårigheterna med att applicera Habermas 

deliberativa modell på utbildningsväsendet, eftersom den kan tolkas på flera olika sätt och 

främst på samhällsnivå. Englund menar att de flesta företrädare för den deliberativa 

demokratimodellen anser att skolan bör vara den plats där eleverna får möjlighet att utveckla 

sina kommunikativa rättigheter och att detta bör ses som en bildningsprocess (Ibid.).  

Carleheden (2007, s. 122) menar att Englund kopplar Habermas samhällsdemokrati till 

skolpolitik. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa inte är i symbios med varandra, och att 

Habermas demokratiteori har blivit kritiserad för att den inte anses kunna hantera pluralism 

och social ojämlikhet. Som ett svar på kritiken menar Carleheden att man för att kunna 

acceptera de grundläggande tankarna i Habermas demokratiteori och använda dem som 

utgångspunkt för undervisning behöver de utvecklas och preciseras (Ibid., s. 149). Englund 

(2007, s. 153) menar att grundidén med den deliberativa demokratin, som är ett komplement 

till majoritetsprincipen, är att omröstning bör diskuteras och motiveras mellan alla parter som 

ingår i beslutsfattandet. Han skriver vidare att deliberation betyder: 

[...] ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ... Man måste bli enig om vad man är 

oenig om, vilka alternativa beslut som kan fattas och vilken procedur man skall ha för att fatta 

beslut. Deliberativ demokrati innebär också att de beslut som kontinuerligt fattas ses som 

temporära och att oenighet och enighet är samtidigt förekommande genom att skilda 

ståndpunkter respekteras samtidigt som temporära beslut efterlevs. (Englund, 2007, s. 153)  



20 

 

Englund (2007, s. 153) menar att för att detta ska bli en realitet så krävs medborgare med 

deliberativa attityder och även ett samhälle med grundläggande deliberativa kvaliteter. Detta 

innebär att vissa institutioner har större betydelse än andra och Englund menar här att 

utbildningssystemet kan vara den viktigaste när det gäller att utveckla deliberativa 

förhållningssätt (Ibid., s. 153-154). För att förtydliga det centrala i det deliberativa tänkandet 

hänvisar vi till Englund som menar att det deliberativa samtalet har en central plats i skolans 

demokratiska värdegrund. Han tydliggör det deliberativa samtalet genom att dela upp 

innebörden i fem punkter. Den första punkten handlar om att olika synsätt ska ställas och 

argumenteras mot varandra och vid denna punkt är det viktigt att ge utrymme för olika 

ståndpunkter, skriver Englund (Ibid., s. 155).  Den andra punkten belyser vikten av respekt 

och tolerans gentemot den andres argument och här är lyssnandet centralt. Nästa punkt 

behandlar strävan att skapa överenskommelse och om oenighet föreligger handlar det om att 

finna temporära överenskommelser. Englunds fjärde punkt uppmuntrar att traditionella 

uppfattningar och auktoriteter ifrågasätts. Den sista punkten handlar om elevernas egna 

ansvar, att tillämpa de ovanstående fyra punkterna utan lärarens medverkan (Ibid., s. 155-

156). Dessa punkter som Englund har lyft fram är alltså centrala i det deliberativa samtalet, 

vilket i sin tur är en viktig aspekt av den deliberativa demokratin. Englund menar att det 

deliberativa samtalet har en central roll för att stärka och utveckla demokratin, men detta 

innebär inte att skolverksamheten alltid ska bestå av deliberativa samtal, utan detta är något 

som läraren ska bestämma i samverkan med eleverna. Denna typ av samtal kan ses som 

komplettering, utmaning och alternativ till den traditionella verksamheten i skolan. Genom att 

läraren har en ständig dialog med eleverna kring när dessa samtal ska ges utrymme så menar 

Englund att en deliberativ relation utvecklas mellan lärare och elev (Ibid.). Som vi tidigare har 

belyst, synliggörs den deliberativa demokratin i värdegrunden och detta kännetecknar vad 

demokratiuppdraget innebär. Därför är den deliberativa demokratin en av våra två 

utgångspunkter i denna studie.      
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om demokratiuppdraget 

och elevers erfarenheter av detta demokratiuppdrag. Forskning har visat att det behövs en 

ökad medvetenhet kring vad demokratiuppdraget innebär, vilket skolan har som skyldighet att 

arbeta utifrån (Skolinspektionen, 2012:9, s. 7). Vi vill därför undersöka hur verksamma 

pedagoger uppfattar sitt demokratiuppdrag, men även i jämförelse med hur elever upplever 

sin skolsituation, alltså hur demokratiuppdraget blir synligt i deras erfarenheter. Vi kommer i 

denna studie att analysera resultatet utifrån den deliberativa demokratisynen som är uttryckt i 

Lgr11. Följande frågeställningar ska behandlas i denna studie: 

1. Vilka uppfattningar har sex pedagoger i årskurs 3 om demokratiuppdraget i Lgr11 

och hur påverkar det deras yrkesutövande?   

2. Vilka uppfattningar har en grupp elever i årskurs 3 om vad demokrati i skolan 

innebär? 

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan pedagogers uppfattningar om 

demokratiuppdraget och elevers uppfattningar om vad demokrati i skolan innebär?   



22 

 

Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som valts för att behandla studiens frågeställningar. I 

kapitlet redogör vi för metodval, urvalet och hur vi gått tillväga, vilket material vi använt oss 

av och hur vi valt att bearbeta och analysera den insamlade datamängden. I slutet av kapitlet 

tas reflektioner över metodvalet upp samt etiska aspekter som har varit relevanta för studiens 

genomförande.  

Metod för datainsamling 

Syftet med studien har varit att synliggöra lärares och elevers uppfattningar. Ett givet val var 

därför att använda oss av en kvalitativ metod, eftersom studien fokuserar på att belysa 

individers uppfattningar. Esaiasson (2012, s. 229) menar att intervju är en kvalitativ metod 

som lämpar sig väl när man har som avsikt att belysa uppfattningar och tankar. Vi har därför 

genomfört enskilda halvstrukturerade samtalsintervjuer med pedagoger för att undersöka 

deras uppfattningar. Syftet med valet av samtalsintervju är att få ett flyt i samtalet och 

beroende på hur dialogen utvecklar sig med respektive informant har olika uppföljningsfrågor 

använts och ordningsföljden på frågorna har varierats. För att undersöka elevers uppfattningar 

har vi genomfört gruppintervjuer i form av fokusgrupper. Esaiasson (2012, s. 318) menar att 

fokusgrupper gränsar till användningsområdet för bl.a. enskilda samtalsintervjuer. Detta är en 

form av gruppintervju där gruppen är sammansatt utifrån ett bestämt syfte och det som 

samtalet ska behandla har ett bestämt tema (Esaiason, 2012, s. 318). Anledningen till att vi 

valt att genomföra gruppintervjuer med eleverna är att vi vill att de ska känna sig bekväma i 

situationen, vilket vi antog att de skulle göra i högre utsträckning om samtalet genomfördes i 

grupp. Kvale & Brinkmann (2009, s. 166) menar att man genom att använda fokusgrupper 

som datainsamlingsmetod kan få fram en rik samling av synpunkter. Valet av att genomföra 

fokusgrupper har utgått från tanken att det är en demokratisk form, alltså deltagarna får dels 

göra sin röst hörd samtidigt som de får lyssna vad kompisarna har för tankar kring det aktuella 

temat. Eftersom vi undersöker våra frågeställningar genom att direkt gå till 

informationskällan, som i detta fall är barnen, kan vi koppla denna metod till att vi i studien 

utgår från barns perspektiv. Att utgå från barns perspektiv innebär att barnet ses som subjekt i 

sin värld och dennes uppfattningar, erfarenheter samt hur barnet förstår sin egen värld är det 

centrala (Pramling Samuelsson, Sommer, Hundeide, 2011, s. 6). 

Urval 

Esaiasson (2012, s. 259) skriver att det inte är möjligt att bestämma mängden av intervjuer 

som ska genomföras i förväg, då det beror på när man når en teoretisk mättnad, dvs. när 

svaren inte längre belyser nya aspekter av studien. Vi har genomfört sex intervjuer med 

pedagoger som undervisar årskurs 3 och sex fokusgrupper med elever i årskurs 3, vilket 

betyder att vi har tagit del av 24 elevers uppfattningar om demokrati. Varje intervjutillfälle har 

varit mellan 45-80 minuter. Ämnet har bearbetats djupt och nått en teoretisk mättnad för den 
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omfattning vår studie har. Valet av elever i årskurs 3 grundar sig på att dessa är i början av sin 

skolgång, samtidigt som de kommit in i hur skolan fungerar och är utformad. I denna ålder 

har man inte studerat demokratin i samhället så utförligt, men vi anser inte att detta behöver 

utgöra ett hinder för studien. Skolan skall genomsyras av demokratiska värderingar som vi 

nämnt tidigare och därför bör eleverna redan ha upplevt demokrati i skolan. Dessa 

demokratiska aspekter kan bli synliga genom att eleverna får möjligheten att beskriva sin 

skolsituation, även om eleverna inte kan beskriva begreppet demokrati med ord. Vår tanke är 

att eleverna i sin skolsituation upplever demokrati, eftersom detta finns uttryckt i skolans 

styrdokument. Valet att intervjua pedagoger som undervisar i årskurs 3 grundar sig på att vi 

gjorde valet av elever till fokusgrupperna först. Vi fann det då intressant att jämföra 

pedagoger som undervisar i denna åldergrupp med elevers uppfattningar i samma 

åldersgrupp. Pedagogerna som vi har intervjuat arbetar på fyra olika skolor på landsbygden 

inom samma kommun. De sex pedagogerna har varit mellan 28 och 60 år gamla. Deltagarna i 

fokusgrupperna har varit 9-10 år och grupperna har varit könshomogena, tre grupper med 

pojkar och tre grupper med flickor. Eleverna som deltagit i fokusgrupperna har gått på två 

olika skolor på landsbygden. Pedagogerna och eleverna som deltagit i studien befinner sig 

inte på samma skola.  

Urvalet har till en början skett utifrån bekvämlighetsprincipen, där vi genom tidigare 

bekantskap har kommit i kontakt med en pedagog som har varit verksam i åk 3. Vi har sedan 

utifrån pedagogens kontaktnät fått namn på andra pedagoger som sedan medverkat i vår 

studie. Detta kallar Esaiasson (2012, s. 189) för snöbollsurval. Urvalet har skett utifrån samma 

principer vid både enskilda samtalsintervjuer och fokusgrupper. I samtalsintervjuerna med 

pedagogerna har det inte skett något bortfall, däremot fanns det bortfall när det gäller 

förfrågningarna som skickades hem till vårdnadshavarna. Av 40 utskick inkom 33 jakande 

svar för att delta i studien, utifrån dessa skapade sedan klassläraren lämpliga grupper med de 

elever som själva valde att delta. Detta bortfall anser vi dock inte påverkade resultatet i denna 

studie, eftersom eventuella bortfall fanns med i beräkningarna och vi uppnådde en teoretisk 

mättnad med det insamlade empiriska materialet.   

Genomförande  

Intervjuguiderna (se bilaga 1 och 2) som har varit underlag för intervjuerna är tematiskt 

strukturerade och har som mål att besvara frågeställningen om lärares och elevers uppfattning 

om demokrati i skolan. Syftet med våra teman och frågor i intervjuguiderna har varit att få en 

nyanserad bild av demokrati. Många av frågorna påminner därför om varandra och 

anledningen till det är att belysa ämnet demokrati ur olika infallsvinklar. Innan 

intervjutillfället med både pedagoger och elever berättade vi vilket ämne intervjun behandlade 

och att de inte behövde förbereda något inför intervjutillfället. Vi ställde även frågan om vi 

fick medgivande till att använda oss av ljudupptagning på intervjun, vilket alla godkände.  

Pedagogerna som blev intervjuade kontaktades via e-post, där syftet med studien tydligt 

framgick, vilket Esaiasson (2012, s. 267) menar är ett bra tillvägagångssätt för att ta kontakt. 

Pedagogerna kontaktades undan för undan, allt eftersom vi blev tipsad av informanter om 

andra pedagoger som passade in i vårt urval. Intervjun skedde på pedagogens arbetsplats eller 

i pedagogens hem. Esaiasson (2012, s. 268) menar att det är viktigt att informanten känner sig 
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trygg i miljön som intervjun sker i, informanten valde därför platsen för intervjun. Vid 

intervjuerna inledde vi med att presentera de olika teman som intervjun utgår ifrån, vilka är 

bakgrund, aktuell arbetssituation, demokratins betydelse i skolan samt demokrati i handling.  

Efter att ha valt skolor skickade vi ut en förfrågan till 40 föräldrar om deras medgivande 

till deras barns deltagande i studien, och denna förfrågan skickades hem med eleverna (se 

bilaga 3). Samtalen i fokusgrupperna ägde rum vid sex olika tillfällen och vid dessa tillfällen 

genomfördes samtalen i grupprum på den skola som eleverna gick på. Vår roll som 

samtalsledare var att starta upp samtal mellan deltagarna. Enligt Esaiasson (2012, s. 319) kan 

man genom att rikta påståenden och frågor till varandra i gruppen skapa dynamik kring ett 

tema, vilket kan bidra till att reflektioner och impulser kommer upp till ytan. Vi inledde 

samtalen med att informera om de etiska aspekterna för studien. Sedan presenterade vi de 

olika teman som skulle behandlas under samtalet och dessa var bakgrund, demokrati, trivsel 

och lärande.   

Material 

Materialet i båda studierna har använts på samma sätt. I båda studierna har en Iphone fungerat 

som ljudupptagningsverktyg. Fördelen med att spela in intervjuerna var att det ökade 

möjligheterna till att fokusera på det som sades, och detta bidrog till att följdfrågor kunde 

ställas och ge mer nyanserade svar. De utarbetade intervjuguiderna var placerade på bordet 

under intervjutillfället i pappersform för att ha som stöd under intervjun. För att fånga våra 

tankar och reflektioner under samtalen användes ett anteckningsblock och penna, syftet var 

även att ha möjlighet att föra vissa anteckningar och stryka teman som har behandlats, vilket 

Esaiasson (2012, s. 268) menar är en bra idé för att inte riskera att gå för fort fram i intervjun, 

utan istället låta informanten få möjlighet att tänka igenom frågan ordentligt och ge ett 

genomtänkt svar.   

Databearbetning och analysmetod 

När intervjuerna med pedagogerna och eleverna var genomförda, lyssnade vi på det inspelade 

materialet. Ljudupptagningen överfördes sedan till skrift. Vi valde att inte transkribera 

ljudupptagningen ordagrant, men var noga med att få med informanternas budskap. I 

resultatdelen väljer vi ibland att ordagrant citera några av uttalandena i intervjuerna, dock har 

vi valt att inte skriva dessa citat i talspråk, utan denna transkribering har istället utformas 

enligt skriftspråkliga regler, detta för att underlätta läsningen. Anledningen till citaten i 

resultatdelen är att poängtera ett visst uttalande från informanterna som visar en intressant 

aspekt av studiens resultat. När intervjuerna hade transformerats från tal till skrift, skrev vi en 

sammanfattning av intervjuerna för att få dem mer strukturerade och läsvänliga. Denna 

sammanfattningsteknik kallar Kvale (1997, s. 174-178) för meningskoncentrering. Kvale 

skriver att denna analysmetod innebär att längre utskrifter kortas ner till mer koncisa texter, 

utan att den väsentliga innebörden förloras. Han menar att denna metod lämpar sig väl i en 

kvalitativ studie och speciellt när man har en fenomenologisk utgångspunkt. Detta eftersom 

dessa intervjuutskrifter ofta är komplexa och omfattande, vilket betyder att man med fördel 

kan behöva dela upp utskrifterna i naturliga meningsenheter, vilket sedan leder vidare till 



25 

 

olika huvudteman (Ibid.). Vi väljer att redovisa resultatet och analysen under olika rubriker, 

men under samma huvudtema, detta för att tydliggöra vad som är informanternas uttalanden 

och vad som är vår tolkning av deras uttalade. Att låta analysen komma direkt efter resultatet 

under samma huvudtema anser vi är en hjälp för läsaren, att lättare kunna ta till sig studiens 

innehåll.  

Reflektion över metoden 

Metodvalet innebär att resultatet inte kan visa hur demokrati genomförs i verksamheten utan 

enbart hur lärare och elever uppfattar demokratibegreppet, vilket vi anser är viktigt att vara 

medveten om både som författare och som läsare. Eftersom vi valde metoden intervju i form 

av gruppintervju och enskild halvstrukturerad intervju så fanns det risk att vi kunde påverka 

svaren, dels med hur våra frågor var formulerade i intervjun, men också genom hur vi agerade 

som samtalsledare, om vi ingav förtroende eller inte, alltså om informanterna kände sig 

bekväma i situationen eller inte (Esaiasson, 2012, s. 268). Vid intervjutillfällena med 

pedagogerna blev det i vissa fall synligt att pedagogerna kände sig osäkra på begrepp som 

ingick i intervjuguiden, detta innebar att jag fick omformulera frågan för att förtydliga dess 

innebörd. Det är viktigt att ha detta i åtanke som läsare eftersom denna omformulering kan ha 

fört in informantens tankar mot ett önskvärt svar, även om detta inte var syftet med 

omformuleringen. Valet av gruppintervju kan diskuteras. Vår tanke var att eleverna skulle 

våga prata mer om ämnet i grupp än enskilt och att de även kunde delge varandra sina tankar 

och därmed kunde dessa byggas på, vilket betyder att svaren skulle bli mer belysta än vid 

enskilda intervjuer med elever. Dock är vi medvetna om att det fanns en risk att eleverna inte 

vågade delge sina åsikter, eftersom det fanns fler personer i rummet och anonymitetslöftet 

kunde därför problematiseras då man som intervjuare inte med säkerhet kan lova att de andra 

deltagarna i fokusgruppen inte berättar vidare vad som har blivit sagt under samtalet. En risk 

har även varit att eleverna i fokusgrupperna skulle påverkas av varandra, alltså falla för det 

eventuella grupptrycket. Det som blev synligt i fokusgrupperna var att eleverna påverkades av 

varandra på så sätt att de följde med i diskussionen och fick idéer av varandra, det vill säga 

andras uttalanden väckte tankar hos övriga deltagare i gruppen som då spann vidare i 

diskussionen utifrån sina erfarenheter. Kvale & Brinkmann (2009, s. 166) menar att 

gruppinteraktionen minskar intervjuarens kontroll över intervjuns förlopp vilket kan leda till 

”kaotiska utskrifter”. Vi kan se denna risk men i vårt arbete blev det inte aktuellt eftersom vi 

inte gjorde någon uppdelning mellan vilken elev som sa vad i gruppintervjun, då det inte hade 

någon relevans utifrån våra frågeställningar. Däremot fick samtalsledaren leda tillbaka 

samtalet vid några tillfällen till det aktuella ämnet, dock lämnades ett stort utrymme för elever 

att samtala utifrån tankar som väcktes där och då.  

För att uppnå en god resultatvaliditet i en studie, dvs. att studien mäter det som den påstås 

mäta, menar Esaiasson (2012, s. 63) att studien måste ha hög begreppsvaliditet och hög 

reliabilitet. Detta innebär att studien är tillförlitlig och att syftet, metoden och de teoretiska 

perspektiven stämmer väl överens (Ibid.). Vi anser att validiteten i vår studie är hög eftersom 

vårt syfte är att undersöka uppfattningar, och för att uppnå detta har vi använt 

samtalsintervjuer i olika former, vilket lämpar sig väl för att synliggöra personers 

erfarenheter, åsikter och föreställningar. Vi anser även att denna studie har en hög reliabilitet. 
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Detta grundar vi på att intervjuerna är konsekvent genomförde, med utgångspunkt i en och 

samma intervjuguide. Uppföljningsfrågor har vi efter bästa förmåga och utifrån vår lyhördhet 

ställt till informanterna, vilket Kvale (1997, s. 136-139) menar är centralt för att en 

samtalsintervju ska betraktas som tillförlitlig.  

Etiska aspekter 

De etiska aspekterna som vi har tagit hänsyn till i genomförandet av denna studie är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002, s. 7) innebär informationskravet att forskaren måste informera de 

berörda om vad forskningen har för syfte och på vilka villkor de berörda deltar. De bör även 

informeras om att det är tillåtet att när som helst under studiens gång avbryta sin medverkan. I 

vår studie måste det även tydligt framgå att intervjutillfället dokumenteras med hjälp av 

ljudinspelning och de berörda måste även ge samtycke till detta för att vi ska kunna 

genomföra intervjun. Samtyckeskravet belyser att deltagaren måste ge sitt tillstånd till att 

delta i studien. I denna studie kommer även barn att delta, och för barn under 15 år gäller att, 

förutom deras tillstånd, även får ett samtycke från barnets vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9). Därför skickade vi ett formulär där vårdnadshavare fick ge sitt samtycke om 

eleven tilläts att delta och därefter tillfrågades eleven ifråga (se bilaga 3). 

Konfidentialitetskravet innebär att det material som samlats in ska hanteras på ett sätt som 

omöjliggör att obehöriga kan komma över det (ibid., s. 12). Slutligen har vi även beaktat 

nyttjandekravet som belyser att materialet som samlats in i denna studie endast kommer att 

användas för forskningsändamål (ibid., s. 14).     
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Resultat och analys  

Pedagogernas uppfattningar om demokratiuppdraget  

De sex intervjuade pedagogerna, som samtliga var kvinnor, hade ett brett åldersspann. Deras 

examineringsår varierade från 1975 till 2008. I dagsläget är alla klasslärare men antalet elever 

varierar kraftigt klasserna emellan, från 11 elever i en klass till 20 elever i en annan klass. 

Dessa variationer kommer vi dock inte att ta hänsyn till i resultatet eftersom vårt syfte är att 

belysa uppfattningar som pedagoger i allmänhet har kring demokratiuppdraget. I denna studie 

ryms alltså inte en jämförande del pedagogerna emellan, med exempelvis fokus på ålder, 

skola eller klasstorlek. Därför är det inte utskrivet i resultatet vem av pedagogerna som säger 

vad, utan vi belyser här enbart de uppfattningar som fanns bland pedagogerna generellt. Vi 

har valt att använda några rubriker för att redovisa detta empiriska material. Den första är 

Demokratiuppdraget i styrdokument, vilket behandlar pedagogernas uppfattningar om vad 

demokratiuppdraget innebär utifrån Lgr11.  Den andra rubriken handlar om hur pedagogerna 

uppfattar att demokratiuppdraget påverkar planering och genomförande av undervisning. 

Denna rubrik benämner vi Demokratiuppdragets påverkan på yrkesutövningen. Den tredje 

rubriken heter Pedagogernas olika syn på demokratiuppdraget. Här belyser vi två olika sätt 

som demokratiuppdraget uppfattas på, utifrån pedagogernas beskrivningar. 

I båda våra studier kommer analysen av vårt empiriska material att genomföras utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter, vilka är fenomenografi och deliberativ demokrati. Vi kommer även 

att analysera vårt resultat med hänvisning till bakgrunden, där vi redogjort för studiens 

relevans och demokratiuppdragets innebörd.  

Demokratiuppdraget i styrdokumenten 

Resultat 

Alla pedagoger som intervjuades var yrkesamma när den nya läroplanen, Lgr11, 

introducerades. Pedagogerna berättade att de hade många möten som handlade om den nya 

läroplanen när den introducerades. Dock handlade samtliga möten om kursplanen där ett 

specifikt ämne, som pedagogerna fick välja, studerades. Samtliga pedagoger berättade att de 

inte hade haft någon föreläsning eller fått någon information om den första och andra delen av 

läroplanen som innehåller värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Två 

av informanterna uttryckte det såhär: 

Jag tycker att värdegrunden glömdes bort lite grann, det blev mycket ämneskoncentrerat. 

Vi blev påprackade den första delen, att här varsågod och läs, sen fick vi tolka den mycket 

själva. 

Pedagogerna gav också ett intryck av att del 1 och 2 i läroplanen inte får så stor plats i den 

övergripande verksamheten, exempelvis på möten. Pedagogerna uttryckte sig på följande sätt:  



28 

 

Mycket tid går åt att diskutera elever och praktiska grejer, t.ex. pysseldagar. Det planeras in 

annat också, så det är varken ämnet i sig eller demokrati. 

Vi brukar ha pedagogiska samtal, då pratar vi om vissa elever. Då kan det vara det sociala, hur 

de uppför sig, men annars är det väldigt mycket det här med kunskaper tycker jag.  

Vid intervjutillfällena när jag började fråga om demokratiuppdraget så kunde man höra en 

suck från pedagogerna, de uttryckte en viss osäkerhet om vad demokratiuppdraget egentligen 

handlade om. Jag fick många motfrågor av pedagogerna på denna punkt. Exempelvis 

uttryckte en pedagog att: 

Jag ser bara det där elevinflytande framför mig, men vad är det som står i Lgr11 mer då? 

Pedagogerna resonerade kring om värdegrunden och demokratiuppdraget hade ett samband, 

vissa kunde med tvekan göra den kopplingen, medan andra inte gjorde den. Dock när 

pedagogerna senare under intervjun fick frågan om hur demokratiuppdraget kan konkretiseras 

kunde samtliga pedagoger ge förslag på hur man kunde arbeta utifrån demokratiska grunder. 

Det rådde delade uppfattningar om demokratiuppdraget i läroplanen. Några av pedagogerna 

menade att allt som står i läroplanens första del går att tolka på många olika sätt och att det 

kanske är meningen att det ska det, men de efterlyste en konkretisering av styrdokumentet, 

med praktiska exempel, medan en annan pedagog tyckte att det som står i läroplanen är 

tydligt som det är. Trots att många av pedagogerna uttryckte en viss osäkerhet om 

demokratiuppdragets betydelse så hade de inte velat ha möten som introducerade den första 

och andra delen i läroplanen. Några uttryckte sig i efterhand att det kanske skulle vara bra om 

demokratiuppdraget fick ta mer plats på möten och det bör pratas mer om vad 

demokratiuppdraget egentligen innebär, dock var det inte något som de tidigare hade saknat. 

Avslutningsvis vill vi belysa ett citat som väl speglar de flesta pedagogernas uppfattning om 

demokratiuppdraget i styrdokumentet: 

Man kan behöva bli påmind, läsa läroplanen lite oftare, men förhoppningsvis sitter det i 

ryggraden och kommer automatiskt då jag själv är infostrad i ett demokratiskt samhälle. 

Analys 

Pedagogerna har inte haft någon introduktion i den första och andra delen av Lgr11 och de 

upplever inte att denna del prioriteras i den övergripande verksamheten, utan istället har fokus 

legat på ämneskunskaper både vid introduktionen av läroplanen och vid de kontinuerliga 

mötena som de har på skolan. En förklaring till varför det inte skett en introduktion till den 

första delen i Lgr11 anser vi kan vara det som NCM (2010:4, s. 3) belyser, att den första och 

andra delen i Lgr11 inte har förändrats nämnvärt gällande innehåll från den tidigare 

läroplanen, Lpo94. Dock blir det tydligt vid intervjutillfällena att det råder en osäkerhet kring 

vad demokratiuppdraget innefattar och som framgått av resultatet så har inte alla pedagoger 

gjort kopplingen mellan demokratiuppdraget och värdegrunden. Vi har i denna studie utgått 

från Perssons (2010, s. 28) beskrivning av vad demokratiuppdraget innebär och han gör ett 

tydligt samband mellan värdegrunden och demokratiuppdraget. Även Kjellgren (2007, s. 124-

126) tydliggör denna koppling, eftersom värdegrunden bygger på demokratiska värden. Vi 

kan genom pedagogernas uttalanden förstå att demokratiuppdraget som begrepp inte var helt 
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förankrat hos många av pedagogerna, att de blev begränsade i att verbalt förklara begreppet 

men genom exempel framkom kunskaper om hur man kan arbeta med demokrati i skolan. 

Eftersom begreppet inte hade en självklar innebörd för pedagogerna finner vi det intressant att 

pedagogerna till en början under intervjun inte ansåg sig ha saknat en introduktion i 

styrdokumentets första del. Detta kan dels bero på att pedagogerna inte såg denna koppling 

mellan demokratiuppdraget och värdegrunden. Det kan även bero på att pedagogernas fokus 

ligger på ämneskunskaper, att kunskapsuppdraget anses viktigare än demokratiuppdraget. 

Samtidigt som pedagogerna tidigare inte har saknat en introduktion i läroplanens första del, 

som vi tidigare nämnt, upplever pedagogerna att de har blivit “påprackade” att själva sätta sig 

in i det nya styrdokumentet. Detta får oss att fundera kring pedagogernas egna 

ansvarstagande, eftersom de inte själva uttrycker ett deltagande i hur det nya styrdokumentet 

skulle introduceras på skolan utan de accepterade att själva sätta sig in i dokumentet som 

innefattade värdegrunden. När det gäller hur stor plats demokratiuppdraget får i pedagogernas 

övergripande verksamhet menade pedagogerna att den inte får så stor uppmärksamhet som de 

önskar. Vi finner det intressant att pedagogerna inte lyfter fram ett eget initiativ till att 

framhäva demokratiuppdraget mer i den övergripande verksamheten, som exempelvis kan 

bestå av olika lärarledda möten. Almgren (2006, s. 17) menar att uppdraget att fostra 

demokratiska medborgare finns på skolan, både som institution och organisation. I uppdraget 

på skolan som organisation menar Almgren har skolan ett ansvar att vara en demokratisk 

miljö för elever att verka i. I denna miljö ska eleverna ges möjlighet att vara delaktiga och 

kunna påverka (Ibid.). Detta menar vi även gäller verksamma pedagoger. Vi tolkar 

pedagogernas uttalanden till att de skolor som pedagogerna refererar till enligt Almgren 

(2006, s. 17) inte är demokratiska organisationer, eftersom pedagogerna inte är delaktiga och 

känner att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation.  

Med detta sagt menar vi inte att pedagogerna är okunniga eller att de inte arbetar med 

demokratiuppdraget utan vi belyser enbart deras syn på demokratiuppdraget utifrån Lgr11. 

Trots att läroplanens kapitel 1 och 2 som Persson (2010, s. 28) menar synliggör 

demokratiuppdraget inte har förändrats nämnvärt från den föregående läroplanen enligt NCM 

(2010:4, s. 3), menar vi att det krävs ett kontinuerligt samtal om demokratibegreppets 

innebörd. Detta anser vi med hänvisning till Nationalencyklopedins (NE, 2013-02-05) 

definition av demokrati som poängterar att demokratibegreppet är i ständig förändring. Det 

avslutande citatet belyser en intressant ståndpunkt anser vi, då en pedagog menar att 

demokratiuppdraget sitter i ryggraden, eftersom man är fostrad i ett demokratiskt samhälle 

och därför kommer det automatiskt in i undervisningen. Detta citat är intressant dels med 

tanke på definitionen ovan från NE (2013-02-05), men även Fjellströms (2004, s. 21) 

argumentation om att pedagoger utgår från sina egna uppfattningar om vad som är gott och 

ont, vilket inte skapar en likvärdig skola som styrdokumenten vill uppnå. Pedagogen arbetar 

här istället efter den dolda läroplanen som bland annat Fjellström (2004, s. 21) skriver om.  

Demokratiuppdraget i yrkesutövningen 

Resultat 

Begrepp som kom upp när pedagogerna tänkte på demokratiuppdraget var främst 

medbestämmande, delaktighet, elevinflytande och omröstning. Andra begrepp som några av 
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pedagogerna tog upp var ansvarstagande, jämlikhet, rättvisa, trygghet samt alla människors 

lika värde. 

En pedagog berättade att när hon arbetade med åk 5 och 6 så talade de mycket om vad 

demokrati var för något. Nu när hon arbetar med de yngre åldrarna, åk 3, så talar de inte så 

mycket om demokrati, mer än att man kan rösta och att det då är majoriteten som bestämmer. 

Hon menar att i de lägre åldrarna är det snarare så att man gör demokrati. När pedagogerna 

fick ge ett exempel på en demokratisk situation i skolan tog samtliga pedagoger elevråd eller 

klassråd som tydliga exempel. Det som pedagogerna menade var demokratiskt i ett klassråd 

eller elevråd var processen, att eleverna får besluta vilken fråga som ska tas upp och hur de 

ska gå till väga för att ta ett beslut om just denna fråga. Processen att frågan tas vidare är 

också demokratisk, att frågan går från klassråd till elevråd och sedan till skolråd. En pedagog 

poängterar också att det är viktigt att eleverna får feedback på sitt förslag, om förslaget kan gå 

igenom eller inte, och om det inte kan det så är det viktigt att tala om för eleverna varför det 

inte gick igenom. Många av pedagogerna berättar att det ofta tas beslut i klassråd och elevråd 

med hjälp av omröstning och det är demokratiskt, menar pedagogerna. Även om alla 

pedagoger tar upp klassrådet och elevrådet som tydliga exempel, framkommer även andra 

situationer som anses demokratiska. Några av pedagogerna menar att det även handlar om att 

arbeta med att skapa ett tryggt klassrumsklimat. Ett exempel på detta är en av pedagogernas 

uttalande: 

Sen tycker jag också att arbetet med att skapa klassrumsklimatet, där alla barn får säga vad de 

tycker och inte bli trakasserade för det de säger, det är nog det viktigaste jag ser. Att man ska 

vara schyst mot varandra, om jag säger fel på en engelskaglosa, det ska inte spela någon roll. 

Klassrumsklimatet ska vara så att alla fattar att det går ut på att försöka och diskutera fram till 

saker, inte så mycket rätt eller fel. Att säga saker för att vara rolig på en annans bekostnad är 

inte saker som ska försiggå, utan det ska vara ett schyst klimat där man vågar räcka upp handen 

och svara på frågor och vågar vara sig själv typ [...] Tryggheten, att de ska våga säga, våga 

öppna munnen, att när det händer något under olika typer av situationer. Främst på raster, att de 

vågar komma in och säga till mig som vuxen och känna att någonting blir gjort. 

På frågan hur man kan arbeta med att bygga upp ett tryggt klimat i klassrummet menar en 

pedagog att man måste vara tydlig som ledare, ha tydliga ramar så att eleverna vet vad som 

gäller och att eleverna känner att de blir lyssnade på. Hon menar att om man lyssnar på 

eleverna och även förklarar varför man måste göra på ett visst sätt eller varför det finns vissa 

regler på skolan så är det lättare att få med barnen på ”tåget” och nå kunskapsmålen. En 

pedagog menar att det exempelvis inte går att lära ett barn att läsa om inte barnet känner 

trygghet och trivs på skolan: 

Att få barnen att trivas på skolan, vilja komma till skolan och ha kompisar, det är det allra 

viktigaste för då lär de sig också. 

En undervisning som är bedriven med demokratiska arbetsformer kan enligt pedagogerna bl.a. 

innebära att eleverna får olika valmöjligheter, olika alternativ på arbetssätt för att träna på en 

viss kunskap, men också att man lyssnar in eleverna, vad de har för åsikter om 

undervisningen, menar några av pedagogerna. En pedagog nämner grupparbeten som en 

demokratisk arbetsform där eleverna måste lyssna på varandra, vågar uttrycka sin åsikt och 

försöka komma överens. En annan pedagog menar att det handlar om att eleverna ska få chans 
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att reflektera själv och sedan med andra för att belysa hur olika grupper kan se på en och 

samma fråga. Pedagogen menar att det är en styrka att se olikheter så länge det inte kränker 

någon, påpekar hon. Redovisningar kan också ses som en demokratisk arbetsform, uttrycker 

en av pedagogerna, då det är viktigt att träna på att prata inför folk. En pedagog tydliggör 

även att det ska vara tillåtet att lösa uppgifter tillsammans med en kompis, att man kan hjälpas 

åt och det ansåg hon har med demokrati att göra. Eleven som hjälper den andra befäster sin 

egen kunskap, det är inte fusk, de lär sig av varandra genom att ta del av varandras tänk och 

att lyssna på varandra. Genom att lyssna på hur en kompis har löst en uppgift kan man 

synliggöra hur individer uppfattar saker på olika sätt, menar en av pedagogerna. 

Många av pedagogerna nämner rättvisa i samband med demokratiuppdraget. Detta citat 

tydliggör vad pedagogerna menar med begreppet rättvisa: 

Det är viktigt att förklara för ungarna att alla har olika förutsättningar, att det ska vara rättvist 

innebär oftast för ungarna att alla ska få göra samma sak, men det är inte rättvist egentligen 

eftersom alla har olika förutsättningar. Det kan innebära att vissa får skriva för hand och vissa 

på dator, det är en väldigt viktig del tycker jag, även i samhället sen, världen är inte rättvis. 

Därför är det viktigt, menar pedagogerna, att variera sin undervisning för att kunna ta hänsyn 

till alla individer i gruppen och det blir ett stort ansvar för pedagogen att kunna möta varje 

elev för att eleven ska kunna lära sig på bästa sätt. För att pedagogen ska kunna anpassa sin 

undervisning efter eleverna så gäller det även att försöka lära känna alla elever, menar en av 

de intervjuade pedagogerna. 

Syftet med olika arbetssätt är att eleverna lär in på olika sätt och att alla ska kunna lära sig och 

få en nyanserad bild av det man försöker lära. Du ska alltid enligt mig i alla fall få höra det, få 

se det känna det, få göra det. Tanken är ju att alla ska få in något av de här sätten [...] Du har ju 

rättigheten att lära dig saker i skolan, det är ju därför du är här och då är det både om demokrati 

och i demokrati, har man en fungerande demokrati så ska man våga och må bra, det är det vi 

eftersträvar, våga säga vad man tycker och våga säga om man inte mår bra framförallt, och 

man mår ju inte bra om man sitter där och inte förstår någonting. 

Det som kännetecknar ett demokratiskt klassrum, menade många av pedagogerna, är att det är 

en lugn och trevlig stämning och att relationen mellan eleverna och mellan pedagogen och 

eleverna är varm och omtänksam. En pedagog menar att följande citat kännetecknar ett 

demokratiskt klassrum: 

Det är ett klassrum där man är tyst när man ska vara tyst, man törs prata när man ska eller får, 

man är lyhörd för andras åsikter utan att byta sina egna om man inte vill det, eller vara så 

storsint att man kan byta åsikt för att någon annan hade ett bra argument.  Och sen respekten 

för vad andra tycker, det tycker jag nästan är viktigast – inte säga något dumt bara för att en 

tyckte att väggen skulle vara blå medan de andra tyckte om det röda, att man har rätt till sin 

egen åsikt. 

Något som pedagogerna kännetecknar som en mindre demokratiskt klassrumsmiljö är när 

pedagogen inte tar hänsyn till elevernas åsikter, men det är också när det enbart är ett fåtal 

elever i klassen som bestämmer och får sina röster hörda. Det är då viktigt att försöka se alla 

elever och låta alla komma till tals och inte enbart de "högljudda" eleverna, menar 

pedagogerna. Pedagogerna uttrycker en problematik med att även få de "tysta" eleverna att 

göra sin röst hörd. Ett sätt är då att exempelvis rösta genom att skriva sitt svar på en anonym 
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lapp, menar pedagogerna. Det är också en metod som många av pedagogerna i denna studie 

använder sig av.  

Pedagogerna påpekar att demokratiuppdraget inte enbart handlar om elevernas 

demokratiska rättigheter utan även om elevernas demokratiska skyldigheter. 

Demokratiuppdraget handlar mycket om att få uttrycka sin åsikt, menar pedagogerna, men det 

är viktigt att eleverna även vet vad som inte är godtagbart, alltså att inte det uttryckta får 

kränka någon annan. Eleverna måste lära sig att respektera andra.   

Analys 

Begreppen som många av pedagogerna valde att främst beskriva demokratiuppdraget med 

anser vi kan kopplas till deltagardemokratin (Englund, 1999, s. 25) vilket innebär att skolans 

uppdrag är att förmedla demokratikunskaper och där medverkan i sig har ett stort värde. Detta 

anser vi att pedagogerna främst belyser genom att peka på att demokratiuppdraget innebär att 

eleverna får möjlighet till medbestämmande, delaktighet och inflytande, samt att de får rösta. 

I statens offentliga utredning (SOU 2000:1, s. 22-23) står det även att deltagardemokratin har 

en omhändertagande dimension där gemenskap, jämlikhet och rättvisa är centrala begrepp, 

vilket vi kan se att pedagogerna i vår studie lyfter. I SOU förespråkas en deltagardemokrati 

med deliberativa kvaliteter. Det räcker alltså inte med att enbart delta utan det ska finnas 

deliberativa kvaliteter på hur detta deltagande ser ut. Det ska vara ett reellt deltagande vilket 

innebär att allas olikheter och erfarenheter beaktas genom att man lyssnar på varandra och 

låter sig påverkas samtidigt som ens egna tankar ges utrymme att påverka andra. För att uppnå 

detta är samtalet ett viktigt verktyg och har som syfte att bidra till öppen argumentation och 

diskussion (Ibid.). Vi kan se utifrån pedagogernas begrepp att de belyser deliberativa 

kvaliteter som de vill uppnå, så som jämlikhet och allas lika värde. Dock lyfts här inte hur 

detta ska uppnås, alltså begrepp som kan kopplas till samtalet, något vi har efterlyst tidigare. 

Detta kan vi även koppla till det Persson (2010, s. 146) kallar för substansvärden, dessa kan 

ses som ett idealtillstånd i samhället att eftersträva. De substansvärden som kan kopplas till 

pedagogernas uttalande ovan är rättvisa, jämlikhet samt solidaritet. Genom att även analysera 

utifrån Perssons begrepp instrumentella/processvärden som beskriver hur detta idealtillstånd 

ska uppnås, kan vi se att detta är något som inte pedagogerna beaktar i större utsträckning i 

sina uttalanden. Dessa värden som Persson skriver om är ömsesidighet, diskussion, öppenhet 

och ansvar. Vi kan då tydligt se att pedagogerna inte nämner de tre första begreppen. Detta 

finner vi intressant, då dessa är centrala i styrdokumenten och beskriver den arbetsprocess 

genom vilken demokratiuppdraget ska nås.    

Samtliga pedagoger tog upp klassråd och elevråd som tydliga exempel på en demokratisk 

situation i skolan. Det handlar här om att eleverna får delta i demokratiska processer, vilket vi 

kan koppla till en av Perssons (2010, s. 47-48) dimensioner som beskriver en del av 

demokratiuppdraget, nämligen kompetensdimensionen. Det som kännetecknar denna 

dimension är att eleverna ges möjlighet att utveckla sina förmågor för att kunna bli delaktiga i 

demokratiska processer.  

Många av pedagogerna ansåg också att ett bra klassrumsklimat var av stor vikt, vilket vi 

tolkar har stor betydelse för att förverkliga substansvärdena som ingår i Perssons (2010, s. 

146) beskrivning av värdedimensionen. För att uppnå ett gott klassrumsklimat menade 

pedagogerna att eleverna måste känna sig trygga och att alla måste ges utrymme att göra sin 
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röst hörd. Enligt Dewey (1912/1999, s. 127) är det centrala inom demokrati i skolan att elever 

ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och på detta sätt skapa ett liv i gemenskap. 

Därför menar vi att ett gott klassrumsklimat har en central roll i hur väl vi kan lyckas med att 

nå substansvärdena, alltså målet vi strävar mot, vårt demokratiuppdrag. Vi tycker även att det 

är intressant att ställa detta i relation till det Biesta (2003) skriver om subjektivitet, vi menar 

att ett gott klassrumsklimat även är nödvändigt för att elever ska ges utrymme för sitt 

subjektskapande. 

När pedagogerna ger exempel på demokratiska arbetsformer anser vi att pedagogerna även 

belyser ett hur, hur den demokratiska processen ska gå till. Englund (Dewey, 1912/1999, s. 

25) hänvisar till Habermas, som menar att den kommunikativa makten är viktig att arbeta med 

i skolan. Pedagogerna lyfter här centrala aspekter av deliberativa kvaliteter, exempelvis menar 

en pedagog att utrymme bör ges till samtal och argumentation för att uppnå en pluralitet, där 

eleverna lär sig av varandra genom att delge sina erfarenheter som Dewey (1912/1999, s. 43) 

förespråkar. Enligt pedagogerna hör demokratiuppdraget ihop med varierat arbetssätt och att 

anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, detta för att alla har rätt till kunskap. 

Detta kopplar vi till Deweys (1912/1999, s. 127) tankar kring demokrati och utbildning, då 

han menar att ett demokratiskt samhälle måste ha medborgare som har kunskap, vilket leder 

till ett äkta engagemang i demokratiska processer. Vi tolkar att det Dewey menar är att 

personer med kunskap även har åsikter som blir viktiga att delge i en gemenskap och att detta 

är det som driver samhället framåt. Vi tolkar vidare att brist på kunskap kan leda till ett lågt 

engagemang, vilket kan skapa en likgiltighet som inte är gynnsam för det gemensamma livet 

(Ibid.). Vi kan även styrka pedagogernas uttalanden om sambandet mellan demokrati och 

kunskap till Skolinspektionen (2013-05-06), som menar att en medborgerlig/demokratisk 

kompetens även innebär att kunna skriva, läsa och räkna för att kunna ta del av samhällets 

informations- och kunskapsflöde och därmed kunna delta som en fullgod samhällsmedborgare 

(Ibid.).  

Pedagogerna beskriver även på olika sätt hur de vill skapa den fysiska miljön och hur 

relationen mellan lärare och elever bör vara utifrån demokratiuppdraget, alltså hur 

undervisningen ska bedrivas och hur den fysiska miljön ska se ut. I citatet där en pedagog 

beskriver vad som kännetecknar ett demokratiskt klassrum, kan vi se att pedagogen berör 

vissa punkter som Englund (2007, s. 155) kännetecknar det deliberativa samtalet med. Dessa 

punkter behandlar personers olika synsätt och hur dessa ställs mot varandra, att man lyssnar 

och respekterar den andre (Ibid.). Detta citat går även att problematisera utifrån ett 

demokratiskt perspektiv, då en fråga kan ställas kring hur eleverna ska veta när man ska vara 

tyst och hur man ska veta när man får prata, vem är det som bestämmer det?  

Vi uppfattar att det pedagogerna menar med ett odemokratiskt klassrum är när inte alla får 

komma till tals. Pedagogerna anser att det är viktigt att alla elever deltar. För att alla elever 

ska få möjlighet delta i ett beslut anser pedagogerna att ett bra sätt att lyckas med detta är att 

genomföra en omröstning om en företeelse anonymt. Detta anser vi är det centrala ur ett 

deltagardemokratiskt perspektiv, men frågan är hur demokratiskt det är ur ett deliberativt 

perspektiv. Habermas (1997, s. 7-10) menar att det centrala i deliberativ demokrati är 

argumentationen och om man röstar anonymt varje gång anser vi att det kan bli svårt att öva 

på de deliberativa förmågorna. Vi menar därför att det är viktigt att arbeta med gruppen och 

klassrumsklimatet för att alla elever ska ges utrymme och möjlighet att våga göra sin röst hörd 
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utan att behöva vara anonym, vilket även stärker subjektet (Biesta, 2003). Pedagogerna 

poängterar att demokratiuppdraget även handlar om skyldigheter och alltså inte enbart om 

rättigheter. Dessa skyldigheter består av att respektera varandra och ta avstånd från kränkande 

beteenden. Här kan vi tydligt se det som Persson (2010, s. 47-48) menar är det centrala i 

kränkningsdimensionen, som ingår i demokratiuppdraget. På denna punkt är samtliga 

pedagoger överens om att detta är en viktig del av deras arbete, att förhindra alla former av 

kränkande behandling.   

Pedagogernas syn på demokratiuppdraget 

Resultat 

De sex pedagogerna hade olika syn på vad demokratiuppdraget innebar. De pedagoger som 

ansåg att uppdraget var otydligt och svårt att förstå, såg demokratiuppdraget som en fin vision 

men inte något som går att uppnå. En central anledning till detta menar de beror på tidsbrist, 

de ansåg att för att eleverna skulle få ett medinflytande på hur undervisningen skulle 

genomföras krävdes tid till diskussion. Denna tid, menade dessa pedagoger, skulle då behöva 

tas från arbetet med att nå kunskapsmålen, och då riskeras att eleverna inte når dem. Det som 

kännetecknade demokratiuppdraget för dessa pedagoger var medbestämmande. De ansåg att 

demokratiuppdraget får litet utrymme i undervisningen, att de tänker på det ibland men inte 

varje lektion och att det är pedagogen som bestämmer mest. Pedagogerna med denna bild av 

demokratiuppdraget visade även en oro att eleverna inte bör bestämma jämt. De menade att 

det även finns en börda i att behöva ta många beslut, det är alltså inte alltid positivt menade 

pedagogerna. De påpekade även att i vissa ämnen arbetade man mer demokratiskt än i andra, 

exempelvis att man kunde arbeta mer demokratiskt på en idrottslektion än på en 

matematiklektion, där barnen inte kan vara med och bestämma eftersom de har ett centralt 

innehåll som de måste följa. En lärare uttryckte sig på följande sätt: 

Vissa saker är det klart att de får vara med och bestämma, t.ex. på idrotten så kan vi rösta 

ibland vad vi ska göra, men om vi ska gå igenom multiplikation t.ex. så har man ju inte så 

mycket val, det beror ju liksom på vad det är för någonting. 

Det fanns även pedagoger som ansåg att de arbetade med demokratiuppdraget hela tiden, 

under alla lektioner. Dessa pedagoger kunde beskriva vad demokratiuppdraget innebar i större 

utsträckning och kopplade detta uppdrag till värdegrunden. De ansåg att demokratiuppdraget 

handlar om hur man är mot varandra i klassen, arbetssätt, delaktighet, inflytande och 

stämningen i klassen. Dessa pedagoger talade mycket om vikten av att jobba med gruppen för 

att eleverna ska våga uttrycka sig och ta plats. 

Även om det fanns olika uppfattningar om vad demokratiuppdraget innebär så var alla 

pedagoger överens om att demokratiuppdraget var något viktigt att arbeta med. En pedagog 

menade att demokratiuppdraget handlar mycket om det sociala. Hon menar att det förr inte 

var lika stort behov av att arbeta med det sociala, hon menar att skolan nu har ett större ansvar 

för den sociala fostran. Hon menar att det finns fler "trasiga" barn idag som behöver få prata. 

Hon uttrycker vidare att det idag är tuffare att vara vuxen och då blir det tuffare att vara barn. 

Pedagogerna menar att det därför idag är livsviktigt att arbeta med demokratiuppdraget. Detta 

för att fostra våra elever till att bli bra samhällsmedborgare som innebär att: 
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lära sig att lyssna på andra samtidigt som man ska våga säga vad man tycker, men lika viktigt 

båda grejerna, hur man ska våga vara en enskild person samtidigt som att fungera bra i grupper. 

Därför är det viktigt att jobba med det i skolan 

En annan pedagog menar att genom att arbeta med demokratiuppdraget kan eleverna: 

växa som människor genom att lyssna på andra människor och det tycker jag att 

demokratitänket hjälper till med 

Vi vill avsluta med ett kort och talande citat som en pedagog svarade på frågan om vilka 

styrkor demokratiuppdraget har: 

Vi får en bättre värld helt enkelt! 

Analys 

Av de sex pedagogerna som blev intervjuade tycker vi oss se en uppdelning i deras svar. 

Vissa av pedagogerna hade en snävare bild av demokratiuppdraget medan andra hade en 

bredare bild. Beroende på vilken syn de uppgav om demokratiuppdraget så anser pedagogerna 

att uppdraget får olika stor plats i undervisningen. De pedagoger som ansåg att 

demokratiuppdraget enbart består av medbestämmande ser detta uppdrag som en utopi, alltså 

ett uppdrag som inte går att förverkliga. Vi tolkar att dessa pedagoger anser att det finns en 

motsättning mellan demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget, eftersom de ställer dessa två 

uppdrag mot varandra. Att det ena uppdraget sker på bekostnad av det andra. Här blir det 

synligt att de inte är medvetna om att värdegrunden är kopplat till demokratiuppdraget. I den 

inledande delen av värdegrunden står det att skolan ska genomsyras av demokratiska 

värderingar (Skolverket, 2011). Genom dessa pedagogers uttalanden kan vi se att de gör en 

skillnad mellan olika ämnens möjlighet att arbeta med demokratiuppdraget. Idrott är det ämne 

som de anser lämpar sig väl medan matematiken är svårare att koppla ihop med demokratiska 

processer. Det kan vi se genom deras uttalanden om att matematiken har ett centralt innehåll. 

Detta gör oss fundersamma kring vad som gör idrotten mer lämplig än andra ämnen, eftersom 

alla ämnen i skolan har ett centralt innehåll. Pedagogerna som kopplade värdegrunden till 

demokratiuppdraget såg detta uppdrag som något levande och ständigt närvarande i 

undervisningen. Dessa pedagoger hade fokus på det som Apple & Beane (1995, s. 103) 

kännetecknar som demokrati, att det är varje litet handlande som ingår i vårt vardagsliv som 

utgör demokrati. Samtliga pedagoger ansåg att demokratiuppdraget var något som var viktigt 

att arbeta med. Det avslutande citatet belyser anledningen till att demokratiuppdraget fick en 

stor plats i den svenska skolan, nämligen de erfarenheter vi fick genom andra världskriget. 

Alltså var tanken att genom att arbeta med demokratiuppdraget i skolan så skulle inte 

historien återupprepas, vilket leder till en bättre värld (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 50).  

Elevers uppfattningar om demokrati i skolan 

De sex fokusgrupperna var uppdelade i pojk- och flickgrupper och eleverna var mellan 9-10 

år. Fyra av grupperna fanns på en skola och två på en annan. Vi kommer i presentationen av 

resultatet inte att ha någon uppdelning mellan kön eller person i samtalet, detta för att det 

handlar om vilka uppfattningar som elever i denna ålderskategori kan ha om demokrati. 
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Rubrikerna som vi har delat in det empiriska materialet i är, Demokratikunskaper, Falsk 

demokrati och Demokratins betydelse för trygghet, lärande och pluralitet. Dessa beskriver 

hur eleverna uppfattar begreppet demokrati samt hur de uppfattar sin skolsituation. Under den 

tredje rubriken handlar det om hur eleverna uppfattar sin skolsituation angående trygghet, 

lärande och pluralitet/olikhet, vilket vi kan koppla till demokratiuppdraget genom att hänvisa 

till Skolinspektionen (2013-05-06), som menar att demokratiuppdraget innebär att utveckla 

demokratiska kompetenser hos eleverna. Dessa kompetenser innefattar bland annat tillit, 

kunskap och respekt för alla människors lika värde, vilket ligger till grund för valet av vår 

tredje rubrik: Demokratins betydelse för trygghet, lärande och pluralitet.  

Demokratikunskaper 

Resultat 

Samtliga elever som deltar i fokusgrupperna tycker att det är svårt att säga vad demokrati 

innebär, men att det handlar om att rösta är de flesta överens om. En flicka berättar att hon har 

sett på TV hur det går till och förklarar att de vuxna har knappar som de trycker på och då får 

man reda på hur många som tycker på ett speciellt sätt. Hon påpekar även att ingen vet hur de 

andra röstar. Detta leder till en diskussion kring att få vara hemlig om vad man röstar på. 

Eleverna i gruppen tycker att det är bra att inte andra får veta hur man röstar, för då kan man 

nog vara mer ärlig för man behöver inte vara orolig att någon ska tycka att man röstar konstigt 

eller fel. Även i de andra fokusgrupperna förs en diskussion om vad det innebär att rösta och 

alla delar uppfattningen att det är bra att man får vara hemlig om vad man röstar på. De 

demokratiuppfattningar som eleverna har handlar samtliga om att det är något som vuxna gör 

och det handlar om att rösta. 

Demokrati är när alla får vara med och bestämma. Det är demokrati när man väljer 

statsminister, den röstas fram. 

Till en början är eleverna i samtliga fokusgrupper tveksamma till vad demokrati innebär men i 

samtliga grupper kommer ändå diskussioner igång kring vad det kan innebära. Genom frågan 

kring vad demokrati inte är kommer några av eleverna in på att det inte är demokrati om det 

bara är en som bestämmer. De finns länder som inte är demokratiska och i vissa länder får 

inte alla gå i skolan, och det kan väl inte vara demokratiskt, resonerar en del elever. Sverige är 

ett demokratiskt land och det är bra. Eleverna har en stark uppfattning om att demokrati är 

rätten att rösta och att göra som de flesta vill. I en av grupperna menar några av eleverna att 

demokrati bara finns i regeringen. Många av eleverna delar uppfattningen om att demokrati är 

något som de har hört ofta men att det är svårt att veta vad det betyder. I en av grupperna 

menar eleverna att demokrati är att få tycka som man vill och även att se ut som man vill. I 

samtliga grupper råder en ännu större tveksamhet om vad demokrati i skolan kan innebära. I 

en av fokusgrupperna vet eleverna att demokrati i skolan är när de får rösta. De ger som ett 

exempel Önskeveckan. På denna vecka får eleverna lämna in önskemål på vilken maträtt som 

ska finnas med i önskeveckan. Eleverna förklarar vidare att varje klass lämnar in ett önskemål 

som de kommit fram till genom röstning. De är medvetna om att det endast är ett önskemål 

och att det kanske inte blir som man önskat. De som slutligen bestämmer är mattanternas 
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chef. Denna grupp menar ändå att i skolan är det pedagogerna som bestämmer. En av eleverna 

säger följande: 

Att vi inte får vara med och bestämma om hur mycket läxor vi ska ha, har inte med demokrati 

att göra. Det handlar om att läxorna finns för att vi ska lära oss så mycket som möjligt. 

När samtalet går vidare och vi pratar om trivsel och lärande så är det många elever som 

berättar om elevråd som de har i skolan. Dessa elevråd är forum för förslag och idéer som 

eleverna har diskuterat på klassråd och som sedan genom elevrepresentanter tas upp på ett 

elevråd som består av både vuxna och elever. I vissa av grupperna kopplar eleverna dessa 

elevråd till att det handlar om demokrati och i en del av grupperna drar de den slutsatsen, 

eftersom det handlar om att man röstar och då måste det vara demokrati. Eleverna i samtliga 

grupper menar att de inte får rösta så ofta utan när de ska bestämma något i klassen så handlar 

det oftast om att de får lotta. Samtliga elever anser att lottning inte är demokrati. Beslut om att 

man ska lotta har lärarna tagit eftersom det är det snällaste sättet att välja vem som till 

exempel ska bli Lucia. Eleverna delar delvis denna tanke men menar även att det ibland känns 

orättvist att de inte kan få rösta på olika förslag. En av eleverna delar med sig av en erfarenhet 

om att inte få några röster alls och detta var ingen positiv känsla. En annan elev resonerar som 

följande kring dessa tankar: 

Det känns inte snällt att rösta när det handlar om människor, men vid andra tillfällen kan man 

ju få rösta. Men ibland måste man ju få rösta när det gäller människor. Tänk om man inte 

skulle rösta på melodifestivalen, utan lotta istället. Det skulle ju bli kaos. 

Analys 

Det som blir synligt i samtalen med eleverna är att de första tankarna kring demokrati är 

kopplat till något som vuxna gör, de ser alltså i första skedet demokrati som något som inte 

har med dem att göra. Detta finner vi intressant eftersom skolan ska genomsyras av demokrati 

både på institutionsnivå och på organisationsnivå (Almgren, 2006, s. 17). I många av 

grupperna upplevde eleverna till en början att de inte visste vad demokrati innebar, men allt 

eftersom de började samtala med varandra så kom idéerna fram. Många av eleverna kom på 

olika situationer där de själva deltagit i röstning på skolan och belyste att demokrati i skolan 

handlar om att man röstar, detta menar Englund handlar om majoritetsprincipen (2007, s. 

153). Citaten ovan speglar tankar som kom fram i samtalen angående omröstningar, när man 

röstar och vad man röstar om. Det som blir synligt är att den demokratiform som eleverna är 

bekanta med och kan verbalisera är deltagardemokrati (SOU, 2000:1, s.22-23).  

Elevrådet är något som eleverna anser är demokratiskt, denna slutsats har de dragit 

eftersom det är där de får rösta. Dock menar eleverna att lottning är mer vanligt 

förekommande men att detta inte är en demokratisk process. Vi anser att lottning varken har 

inslag av någon aktiv deltagardemokrati eller deliberativ demokrati (SOU, 2000:1, s. 22-23). 

Att eleverna får vara med och lämna förslag som sedan lottas fram kräver enbart ett visst 

deltagande. Eftersom eleverna här inte får komma till tals och uttrycka sin ståndpunkt kan vi 

inte i denna mening heller se några deliberativa kvalitéer som Englund (2007, s. 153-154) 

förespråkar. Däremot kan vi i elevernas resonemang om varför lottning ibland lämpar sig 

bättre än att rösta, se att eleverna har demokratiska värderingar. Citatet som klarlägger varför 

man inte ska rösta när det gäller människor belyser mångas tankar kring varför lottning är 
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bättre, och genom citatet kan vi belysa det som Persson (2010, s. 47-48) kallar för 

kränkningsdimensionen och värdedimensionen. Vi uppfattar flickans uttalande som ett aktivt 

sätt att motverka att någon ska uppleva sig kränkt och även att hon anser att alla har samma 

värde. Många av eleverna i fokusgrupperna saknar ändå att vara delaktiga i de beslut som tas, 

vi tolkar att eleverna i vissa lägen har en önskan om att aktivt få vara med och påverka och 

göra sin röst hörd. I detta avseende menar vi att deliberativa samtal skulle vara ett 

komplement till både lottning och röstning, vilket Englund (2007, s. 155-156) förespråkar. 

Han menar att deliberativa samtal inte ska ske ständigt men att det ska vara ett komplement 

till den traditionella undervisningen. Han menar dock att det alltid ska finnas en dialog mellan 

pedagog och elev (Ibid.). Denna dialog kan vi se exempel på när eleverna i en av 

fokusgrupperna berättar att deras pedagog har delgivit dem anledningen till varför lottning 

ibland är ett bättre sätt för att nå beslut än omröstning, vilket eleverna har förståelse för och 

delvis delar.        

Falsk demokrati 

Resultat 

På frågan om vad demokrati i skolan skulle innebära säger en elev följande: 

Demokrati finns knappast i skolan. 

Många av eleverna berättar om upplevda besvikelser som de erfarit i skolan genom 

deltagande i röstningssituationer. Det som kommer fram i samtalen är att många av eleverna 

anser att de vuxna bestämmer när eleverna får vara med och rösta, och trots att de röstat om 

något så kan de vuxna sedan ändra på beslutet. Ett exempel kring detta som en grupp 

beskriver, var när de i skolan fick rösta om de skulle behålla en lekanordning ute eller om den 

skulle säljas, och för de intjänade pengarna kunde skolan lägga pengarna på ett annat projekt 

som skulle komma eleverna till gagn. Samtliga elever på skolan fick delta i röstningen och 

beslutet blev att lekanordningen skulle säljas och pengarna skulle användas för att rusta upp 

en del av skolgården. Detta beslut ändrade dock rektorn på och pengarna skulle istället 

användas till ett elevdisco. Eleverna berättar att hade de vetat att pengarna skulle gå till ett 

disco så tror de att de flesta skulle ha valt att behålla lekanordningen istället. De känner sig 

lurade. Eleverna gav även följande förslag på hur man kunde lösa situationen om det berodde 

på att det saknades pengar: 

Vi kan göra en insamling och fixa in de pengar som fattas, men det är ingen som lyssnar. 

Detta var inget som eleverna fick gensvar på från de vuxna på skolan. I samtliga grupper 

kommer besvikelser upp kring erfarenheter av röstningssituationer på skolan samt upplevelser 

av att inte få någon återkoppling. På klassrådet är det enligt eleverna pedagogen som 

bestämmer vad och vilka frågor som ska gå vidare till elevrådet. De flesta av eleverna 

upplever att de inte får veta vad som händer med det som elevrepresentanterna tar upp i 

elevrådet. En elev har sett ett protokoll från elevrådet, men delar även de andras åsikt om att 

det är svårt att får veta vad som händer med frågorna som tas upp. Ibland kan man få igenom 

ett förslag men oftast blir det ett nej. När jag undrar vem som bestämmer i elevrådet menar 
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många av eleverna att vissa frågor går vidare till rektorn som bestämmer och andra elever 

menade att det var de vuxna i elevrådet som tog beslutet. Elever i en grupp berättar om att de 

ibland får fylla i enkäter från rektorn. Dessa enkäter består av frågor kring hur de upplever sin 

skolsituation. Eleverna tror att rektorn skickar ut dessa enkäter för att få veta hur de trivs i 

skolan, men de vet inte varför. I samtliga grupper kommer exempel upp där elever känner att 

de inte får ta del av vad som händer efter att de har röstat eller kommit med förslag.  

Gemensamt för samtliga fokusgrupper är även att de upplever att vuxna skapar regler på 

skolan som eleverna inte tycker är bra. En elev säger: 

Vi får inte kasta snöbollar men vi gör det i alla fall. Rektorn och de som håller i elevrådet har 

bestämt att det kan finnas is i snöbollarna och då kan vi skada oss. 

Alla grupper har olika exempel på hur de upplever att vuxna tar beslut, och att de inte lyssnar 

på elevernas tankar. I samband med citatet ovan berättade även eleverna att de tyckte att de 

borde kunna finnas en snöbollsruta på skolan, och då kan de som vill kasta snöboll där. 

Eleverna menade att om man går in i snöbollsrutan vet man ju att man kan få en snöboll på 

sig, och ger man sig in i leken så får man leken tåla, menade eleverna. En del av eleverna 

berättar om hur några i klassen bråkat ute på skolgården angående reglerna kring leken King. 

Konsekvenserna av detta blev att ingen i klassen skulle få spela King. Eleverna beskriver en 

kollektiv bestraffning som pedagogen utdelar till samtliga i klassen och som ska gälla under 

några veckors tid. Under denna tid får eleverna i klassen inte på något sätt leka med bollar ute 

på rasten. Dessa elever berättar även om hur pedagogen vid ett annat tillfälle bestämt att det 

inte kommer att bli något påskpyssel. När eleverna protesterade mot detta beslut hade 

pedagogen enligt eleverna sagt att detta var ingenting hon ville diskutera för tillfället men att 

de kunde ta upp det vid nästa klassråd. Detta menade eleverna var helt fel, eftersom nästa 

klassråd skulle infalla efter påsk. En annan elev berättar om hur han en gång gick in till 

rektorn för att fråga om det inte kunde bli fler gungor på skolan. Rektorn hade lovat att 

undersöka om det var möjligt och sedan återkomma till pojken. Det har gått ett år nu och 

pojken har fortfarande inte fått något svar. Det som genomgående gäller för samtliga 

fokusgrupper är uppfattningen att de vuxna ofta tar beslut utan att lyssna på vad eleverna 

tycker och att de vuxna kan ändra på gemensamt tagna beslut. Att inte få någon återkoppling 

till varför ett beslut ändras eller vad som händer med inskickade förslag till elevråd eller 

rektor är något som eleverna upplever som orättvist. I en av grupperna belyser en av flickorna 

hur hon upplever vårt samtal: 

Det känns som att vi är vuxna när vi sitter och pratar så här. 

Analys 

Vi anser att vi här kan se att skolan påbörjar demokratiska processer där eleverna uppmuntras 

till att delta genom att rösta. Det är skolan som bestämmer när och vad eleverna ska rösta om, 

genom elevernas uppfattningar ser vi även här en beskrivning av deltagardemokrati, det som 

SOU (2000:1, s. 22-23) menar innebär att deltagande både är en skyldighet och rättighet. 

Eleverna saknar återkoppling från tagna beslut och känner sig även lurade och besvikna över 

beslut som har ändrats av vuxna. Risken med att inte följa de beslut som eleverna har 

medverkat till att ta, kan leda till en uppgivenhet och brist på engagemang menar SOU 
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(2000:1, s. 243). Att delta i röstning som inte efterlevs eller där det inte finns någon 

återkoppling till varför beslut ändras kan leda till brist på engagemang då meningsfullheten av 

att delta i demokratiska processer går förlorad (Ibid.). Almgren (2006, s. 17) belyser att skolan 

för många kan vara ett första möte med demokrati och att det därför är extra viktigt att 

eleverna har en reell påverkan, eftersom erfarenheterna av de demokratiska processerna ligger 

till grund för elevernas uppfattning om vad demokrati innebär. Dewey (1912/1999, s. 127) 

menar att demokrati handlar om hur man skapar det gemensamma rummet, och utifrån detta 

perspektiv menar vi att eleverna har en begränsad möjlighet till påverkan av det gemensamma 

rummet, vi tolkar elevernas uttalanden som att demokrati finns när de vuxna bestämmer det. 

Även om eleverna deltar i demokratiska processer så finns inga garantier för att besluten 

fullföljs, de vuxna har här befogenhet att ändra de gemensamt tagna beslut som formar det 

gemensamma rummet. Detta är ett exempel på det vi kallar falsk demokrati, med det menar vi 

att utåt sett kan processen uppfattas som demokratisk men med närmare inblick avslöjas stora 

brister i hur processen har genomförts.      

Citatet om snöbollskastning visar att när pedagogerna har beslutat om regler utan att 

inkludera eleverna i dessa så efterlevs inte reglerna. Habermas (1997, s. 7-10) menar att för att 

regler ska vara legitima och giltiga så krävs en kommunikativ process där man gemensamt 

kommer överens om vilka regler som ska gälla. Om den kommunikativa processen uteblir 

menar Habermas att reglerna blir “värdelösa”, eftersom de inte har någon förankring hos 

deltagarna (Ibid.). De elever som beskrev kollektiv bestraffning ansåg att det var ett orättvist 

beslut, eftersom de kände att de fick skulden för något som de inte hade gjort. Detta är ett 

exempel där det skulle ha lämpat sig väl att ha dialog med eleverna kring deras upplevelse av 

problemet på skolgården, samt deras tankar kring hur man skulle kunna arbeta för att finna en 

lösning. Elevernas beskrivning av hur de blev bemötta när de ifrågasatte beslutet om 

påskpyssel anser vi även där är ett tydligt exempel på en falsk demokrati. Pedagogen hänvisar 

till att elevernas tankar ska få ta plats vid nästkommande klassråd, vilket kan tyckas vara 

demokratiskt, men eftersom detta klassråd infaller efter påsk ser eleverna ingen anledning att 

ta upp frågan utan de lämnas med en besvikelse. Det positiva i detta anser vi är att eleverna 

reagerar och uppmärksammar att det pedagogen gör i denna situation inte är rätt, enligt 

eleverna. Detta anser vi belyser den fjärde punkten som Englund (2007, s. 155-156) menar är 

en aspekt av det deliberativa samtalet, vilket handlar om att ifrågasätta auktoriteter. I detta fall 

gör eleverna inte det direkt till pedagogen ifråga, de gör dock ett ifrågasättande kring 

pedagogens beslut till mig som intervjuare.  

Det avslutande citatet i denna resultatdel finner vi intressant och tänkvärt. Valet av att 

arrangera fokusgrupper som metod i denna studie grundar sig på att det är en demokratisk 

samtalsform där man lyssnar på varandra och där man även ges möjlighet att göra sin 

egen röst hörd, vilket Englund (2007, s. 155-156) ser som centralt i en deliberativ demokrati. 

Vi tolkar att eleven som uttalade detta citat menade att de kände sig som vuxna när deras 

tankar och åsikter blev hörda och det bidrog till att de kände sig viktiga.  
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Demokratins betydelse för trygghet, lärande och pluralitet 

Resultat 

När eleverna berättar om vad som är viktigt för att man ska trivas och lära på skolan så delar 

de alla en gemensam punkt och den är att man ska känna sig trygg. Trygghet är det centrala 

både i klassrummet och ute på skolgården. Att ha kompisar och syskon är något som ökar 

tryggheten och detta förklarar många elever med att om man hamnar i problem eller blir 

ledsen eller rädd så hjälper alltid kompisar och syskon till. Speciellt skolgården anser många 

av eleverna kan vara en otrygg plats. En av förklaringarna till detta menar de beror på att det 

finns för få vuxna och ibland kan det till och med hända att det inte finns några vuxna alls ute. 

Det eleverna tycker är märkligt är att det finns vissa pedagoger på skolan som inte bryr sig om 

elever bryter mot skolans regler. Det kan vara skillnad på vad elever får göra ute på rasten, 

beroende på vilken vuxen som är ute. I en av fokusgrupperna vet elever om platser på 

skolgården som man inte ska vara på för där brukar det bli bråk, och det är inga vuxna som 

går där. Några av eleverna delar under samtalen med sig av egna erfarenheter då de blivit 

mobbade eller retade på rasten. Den bästa hjälp och skydd man kan ha är, enligt dessa elever, 

kompisar eller syskon. Eleverna delar en bild av att vuxna många gånger inte bryr sig om det 

som händer på rasten. En elev säger följande: 

Lärarna bryr sig bara när de är i klassrummet, men på rasten och i korridoren så bryr de sig 

inte. I klassrummet bryr de sig för de vill göra sin undervisning. 

Trygghet kan enligt eleverna vara en snäll vuxen som lyssnar, och detta kan förutom en 

pedagog vara kurator, skolsköterska, coach och vaktmästare, menar de.  

Även i klassrummet uttryckte några elever en otrygghet. Den kunde bestå i att de hade en 

rädsla för att göra fel. En elev beskriver betydelsen av att läraren måste säga ifrån om någon 

skrattar när man till exempel vid högläsning läser fel. En annan elev berättar att ibland när 

pedagogen ställer en fråga till klassen och ingen räcker upp handen, då väljer bara pedagogen 

någon av eleverna, och då kan man få frågan fast man inte har räckt upp handen. Detta tycker 

eleven känns otryggt och menar: 

Det är jätteläskigt och jag blir rädd att det ska vara mig hon väljer. Jag vill inte att hon ska ta 

mig jag är ganska blyg av mig.  

En annan elev berättar om att deras klasslärare har ett stort sudd och om man inte skriver 

tillräckligt snyggt så kommer läraren med det stora suddet. Detta menar eleven är jättejobbigt, 

eftersom man är i skolan för att lära sig och ibland är det svårt att skriva fint hela tiden. I 

samtliga fokusgrupper kommer liknande berättelser upp som beskriver hur eleverna kan 

uppfatta klassrums- och skolsituationen. I samtliga grupper kommer det även upp vad som 

gör dessa situationer bra och trygga och det som är gemensamt i alla grupper är att kompisar, 

syskon och snälla lärare är det som är viktigt för att man ska trivas och känna sig trygg på 

skolan. En elev i grupperna berättar att han tycker att det är jobbigt att komma till skolan på 

morgonen för att man inte vet vem man ska leka med. På detta problem har eleven hittat en 

lösning, nämligen att han ofta bjuder hem en kompis och då brukar de även leka på skolan. 

För samtliga elever i fokusgrupperna är det viktigt att pedagogen är snäll, men inte för snäll, 
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för då kan det bli rörigt i klassrummet. Det som många av eleverna kännetecknar som en snäll 

pedagog är en person som lyssnar och som man känner sig trygg med. När jag frågar eleverna 

om hur de lär sig bäst, svarar samtliga grupper som första punkt att de lär sig som bäst när det 

är tyst. Att det ska vara lugn och ro i klassrummet när man arbetar är något som samtliga 

grupper tycker är det viktiga för att det ska ske ett lärande. Det är även bäst att arbeta själv 

anser de, till exempel vid prov eftersom då sitter alla stilla och det är tyst. En annan elev 

menar att man inte lär sig så mycket på prov men däremot lär man sig mycket när läraren 

tillsammans med eleverna går igenom provet och presenterar de rätta svaren. När jag undrar 

om man lär sig på samma sätt i alla ämnen, alltså att det ska vara tyst och alla ska jobba 

självständigt, svarar eleverna i samtliga grupper att det är olika vilket ämne det är. I engelskan 

menar alla grupper att man ofta spelar spel och leker, det är bra för då pratar man mycket och 

lär sig därför mer, eleverna menar också att engelskan är extra rolig för att man lär sig ett nytt 

språk.  

Det är roligt med engelska för då lär jag mig ett nytt språk. Jag kan läsa lite när jag spelar på 

mitt x - box nu, det är det som är bra med engelskan. 

I samhällskunskap och naturkunskap är det vanligt att eleverna arbetar i smågrupper och i 

dessa får de forska, experimentera, samtala och lösa uppgifter tillsammans. Matematik är ett 

ämne som för många elever är det som man arbetar bäst själv i. Förklaringen till detta menar 

en flicka är att man arbetar olika snabbt och om man nu ska arbeta tillsammans i matematik så 

är det viktigt att personerna som ska göra det arbetar i samma takt. Eleverna anser att arbeta 

med datorn är ett bra sätt att lära, det är roligt och så kan man arbeta med olika saker, man kan 

spela spel, man kan forska om djur och då får man söka och skriva på datorn. I grupperna 

samtalar eleverna om att om man tycker om ett ämne så lär man sig lättare för då tycker man 

att det är mer roligt. En grupp elever berättar att de ibland när de inte vet hur de ska lösa en 

uppgift i till exempel matematik kan fråga en kompis som gjort den uppgiften, kompisen kan 

förklara hur han/hon tänkt för att klara av uppgiften. Många gånger menar eleverna att en 

kompis kan förklara bättre än en pedagog. Vissa av eleverna berättar att de tycker att de får 

jobba alldeles för lite med det de tycker är roligt. En elev som tycker om att skriva egna sagor 

anser att hon alldeles för sällan får möjlighet att göra detta. En annan elev minns att när han 

gick i ettan fick han ha med sig en leksak och berätta om den. Det skulle han vilja göra igen 

men då skulle han ta med ett tv-spel. Den som bestämmer hur de ska arbeta i skolan är 

pedagogen. Ingen av eleverna har varit med och önskat hur de ska arbeta.  

Trygghet har i samtliga grupper haft en central betydelse för eleverna. I en grupp beskriver 

de även hur en otrygg situation kan upplevas. Det handlar om en elev som har ett utåtagerande 

beteende. Eleven beskrivs som väldigt våldsam och oberäknelig. Han har enligt eleverna som 

ingår i fokusgruppen även hotat att han ska sparka en lärare. Eleverna menar att man inte vet 

vad han kan hitta på och de är rädda för personen. Jag undrar om de har pratat med någon 

vuxen om detta, och det har de, men de upplever att deras rädsla inte blir tagen på allvar. 

Enligt eleverna så bryr sig inte pedagogerna om vad han gör. Eleven skriker och svär mot 

både vuxna och elever, men ingen gör något. Eleverna har inte fått något svar på varför 

situationen kring eleven är som den är, utan får dra egna slutsatser om varför det är som det 

är. Eleverna i fokusgruppen tror att den utåtagerande elevens föräldrar och lärare inte bryr sig 

eftersom det är så han är, alltså det finns inget man kan göra för att förändra hans agerande. 
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Under samtalet resonerar de vidare och tror att eleven beter sig som han gör för att han nog 

själv har blivit mobbad och att han känner sig otrygg, eller för att han inte trivs i skolan. De 

försöker i samtalet med varandra skapa en förståelse kring situationen och kan på ett sätt 

förstå att anledningen till hans beteende kan vara hur andra är mot honom: 

Många andra elever bara antar att så fort det händer något tråkigt så måste det vara han 

Att elever är olika och lär på olika sätt är något som samtalet leder in på i de flesta grupperna, 

men tankar kring hur man kan arbeta i skolan skiljer sig mellan grupperna. En grupp som 

består av många elever som tycker om matematik och beskriver sig själva som duktiga på 

matematik anser att när vissa elever i klassen använder miniräknare är det fusk. Matematik 

handlar om att man ska lära sig räkna och därför är det fusk om man låter en miniräknare 

räkna ut svaret. Eleverna i denna grupp anser att: 

Alla ska ha lika, ingen ska ha miniräknare. 

I en annan grupp berättar en av eleverna att han ibland går ifrån till en speciallärare för att få 

extra stöd i sitt lärande. Detta är något han uppskattar eftersom de är en liten grupp elever hos 

henne och de arbetar på olika sätt med spel och de får även arbeta på datorn. Han menar att 

det är kul att arbeta i den mindre gruppen, eftersom där jobbar de mycket tillsammans och då 

är det lättare att lära, de andra eleverna i klassen var införstådda med varför han gick ifrån till 

specialläraren. En annan elev som också går ifrån till en mindre undervisningsgrupp delar inte 

denna bild. Hon upplever att hon missar saker som tas upp i klassrummet när hon inte är där, 

hon tycker även att det är jobbigt när kompisar frågar varför hon går ifrån. Eleven berättar i 

samtalet att pedagogerna tycker att hon behöver det för att bli bättre på att läsa, men hon 

känner själv att hon inte vill läsa. Det handlar inte om att hon inte kan, menar hon.  

Analys 

Utifrån elevernas beskrivning ovan kan vi se att de anser att pedagogerna prioriterar det som 

sker i klassrummet. Eleverna känner en otrygghet på rasterna och upplever att skolan inte 

alltid känns som en trygg miljö, de känner att pedagogerna inte engagerar sig i situationer som 

uppstår utanför klassrummet. Detta väcker funderingar hos oss om hur de aktuella skolorna 

arbetar med sin värdegrund. Enligt Persson (2010, s. 47-48) ingår det i demokratiuppdraget att 

samtliga pedagoger ska arbeta för att motverka all form av kränkande behandling, detta arbete 

bidrar även till att skapa trygghet för eleverna. Eleverna poängterade att pedagoger och annan 

personal på skolan som lyssnar skapar trygghet och detta är även en central aspekt för en väl 

fungerande kommunikation i en deliberativ demokrati, menar Englund (2007, s. 155). 

  Elevernas beskrivningar av klassrumssituationen får oss att fundera på om pedagogen är 

medveten om vilka efterföljande konsekvenser som deras handlingar får för eleverna. Vi 

tänker främst på hur eleverna beskriver de olika situationerna som uppstår i skolmiljön. Att 

sitta i klassrummet och känna sig otrygg och rädd som elev, menar vi skapar ett hinder i 

kunskapsinhämtningen, som vi tidigare har belyst att Dewey (1912/1999, s. 127) anser är 

viktig för en fungerande demokrati. För att kunna uppnå en deltagardemokrati med 

deliberativa kvaliteter som SOU (2000:1, s. 22-23) förespråkar, krävs att eleverna är trygga så 

att de kan våga delta och delge varandra sina erfarenheter och åsikter.  
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I citatet som belyser kunskaper i ämnet engelska kan vi se en koppling till erfarenheternas 

betydelse vid kunskapsinhämtning som Dewey (1912/1999, s. 43) lyfter. Eleven som uttalar 

sig i citatet ovan ser ett syfte med sin kunskapsinlärning här och nu och det bidrar därför till 

ett ökat lärande på grund av en positiv syn på ämnet. Som vi lyft tidigare är rätten till kunskap 

relevant utifrån Deweys (1912/1999, s. 127) syn på demokrati, där kunskap ses som ett 

redskap för att delta i demokratiska processer. Det som har blivit synligt utifrån elevernas 

uppfattningar av lärande och beskrivningar av deras erfarenheter av undervisning är att 

pedagogerna utgår från olika arbetssätt och detta är som vi tidigare belyst viktigt för att kunna 

möta alla elever utifrån deras förutsättningar, som finns beskrivet i Lgr11 (Skolverket, 2011). 

Elevernas uttalanden synliggör att det finns olika sätt att lära och att det är ämnet som är 

avgörande för hur eleverna föredrar att arbeta. Vi finner det intressant att samtliga grupper till 

en början ansåg att det bästa för lärandet är när det är tyst och man jobbar själv, men under 

samtalets gång blev det synligt att det även fanns andra sätt att arbeta. Vi kan se att eleverna 

har många tankar om deras lärande, dock anser eleverna att de inte får möjlighet att påverka 

sin utbildning. Den reella möjligheten till påverkan som Almgren (2006, s. 18) beskriver som 

en del av skolans skyldighet är inget som elevernas uttalanden påvisar.    

Ovan anser vi oss kunna se samtalets styrka och som Englund (2007, s. 153-154) tidigare 

har lyft fram som en central komponent i skolans demokratiska värdegrund. I en situation där 

eleverna känner stor osäkerhet kring den utåtagerande eleven och där de inte har fått ett 

tydligt svar av de vuxna, kommer de under samtalets gång i fokusgruppen att utbyta 

erfarenheter och tankar med varandra som leder dem in till en viss förståelse för eleven 

ifrågas skolsituation. Eleverna i gruppen uttrycker en stor rädsla och osäkerhet och vi 

uppfattar att de har ett stort behov av att skapa klarhet kring den aktuella situationen. Under 

samtalen i fokusgrupperna kommer eleverna in på att vissa elever får extra stöd i sitt lärande, 

och i grupperna finns olika åsikter om detta. En del av eleverna har en mer bestämd 

uppfattning och menar att det är rättvist om alla gör lika. Med Biestas (2003) tankar kring 

subjekt menar vi här att vi kan uppmärksamma hur olika elever kan uppfatta liknande 

situationer. Betydelsen av motivation, vilket även Dewey (1912/1999, s. 93-94) betonar, anser 

vi blir synlig i exemplet med de två olika undervisningsgrupperna. Eleverna i fokusgrupperna 

uppvisar en viss förståelse för olikheter i lärandet. Exemplet med pojken som hade positiva 

erfarenheter av den mindre undervisningsgruppen hade även klasskamrater som visste om 

varför han gick ifrån till en speciallärare. I exemplet med flickan som går ifrån till mindre 

undervisningsgrupp är situationen det omvända och det skapar en massa frågor hos 

klasskompisarna som flickan lämnas att förklara, vilket hon upplever som jobbigt. Kring 

användandet av hjälpmedel i klassrummet har de övriga eleverna frågor och funderingar om 

varför. Vi tolkar att när eleverna inte får något svar så skapas heller ingen förståelse kring 

situationen, vilket då kan leda till att vissa anser att det extra stödet är orättvist. Här ser vi åter 

samtalets betydelse för att skapa en öppenhet och förståelse för pluralitet. Englund (2007, s. 

155-156) menar att det ständigt ska finnas en dialog mellan pedagog och elev.  
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Likheter och skillnader mellan pedagogers och elevers uppfattningar 

Resultat 

Vi kommer under denna rubrik att jämföra likheter och skillnader mellan de två studierna. Det 

som är viktigt att belysa är att de verksamma pedagogerna inte har arbetat på samma skolor 

som eleverna i denna studie. Det är viktigt att tydliggöra att det handlar om uppfattningar och 

de pedagoger som eleverna hänvisar till inte kan kopplas till pedagogerna som deltagit i denna 

studie, på samma sätt kan inte heller pedagogernas beskrivningar av deras undervisning 

kopplas till eleverna i denna studie. Vi menar ändå att vi kan göra en jämförelse generellt 

eftersom både pedagoger och elever är aktiva i åk 3 i den svenska skolan och denna skola ska 

vara likvärdig och genomsyras av demokratiska värderingar.  

En likhet som vi kan se är att både pedagoger och elever anser att demokrati är ett svårt 

begrepp att verbalisera och båda grupperna kan lättare förklara begreppet med hjälp av 

belysande exempel. Både pedagoger och elever anser att elevråd och klassråd är demokratiska 

forum på skolan. Däremot finns det en skillnad i hur dessa forum uppfattas av de olika 

grupperna. Pedagogerna menar att det är eleverna som bestämmer vad som tas upp i klassråd 

och även vad som går vidare till elevrådet. Eleverna menar att de kan ta upp saker på klassråd 

men att det är pedagogen som bestämmer vad som går vidare till elevrådet. Pedagogerna har 

en positiv bild av den demokratiska processen när det gäller beslutsfattande i skolan medan 

eleverna saknar reell möjlighet till påverkan. Eleverna vill ha återkoppling på tagna beslut och 

inlämnade förslag men saknar detta, vi ser här en likhet med pedagogernas uppfattningar som 

menar att det är viktigt att ge återkoppling till eleverna för att de ska se betydelsen i deras 

deltagande. Eleverna och pedagogerna delar även uppfattningen om att ett bra sätt för att få 

alla att delta i beslut är att rösta anonymt.   

Pedagogerna hade inte haft några möten eller föreläsningar som introducerade den första 

delen av Lgr11 utan fokus låg då på kursplanen, vilket visar att kunskapsuppdraget prioriteras 

framför demokratiuppdraget. Pedagogerna med en snävare bild av demokratiuppdraget menar 

att arbetet med demokratiuppdraget sker på bekostnad av kunskapsuppdraget. Detta är 

intressant att ställa i jämförelse med elevernas uttalanden om att de anser att deras pedagoger 

inte bryr sig om vad som händer på rasterna eller i korridoren, utan att de bara bryr sig om vad 

som händer i klassrummet för att de vill genomföra sin undervisning. Vi anser att elevernas 

uttalande bekräftar fokuseringen på kunskapsuppdraget framför demokratiuppdraget bland 

pedagoger. 

Både pedagoger och elever tar upp medbestämmande och delaktighet i sin beskrivning av 

demokrati i skolan, dock finns det vissa skillnader i deras uppfattningar om vad detta innebär. 

Vissa av pedagogerna menar att demokratiuppdraget mestadels handlar om medbestämmande 

och att det innebär att eleverna ska få bestämma till stor del om bland annat undervisningens 

innehåll, vilket dessa pedagoger menar är svårt att uppfylla. En del av eleverna önskar ett 

större inflytande på undervisningens innehåll och arbetsformer, men några elever anser även 

att det finns vissa saker som eleverna inte "behöver" vara delaktiga i. Ett exempel på detta är 

en flicka som menar att det inte handlar om demokrati om de får vara med och bestämma 

angående hur mycket läxor de ska ha, hon menar att det finns ett syfte med det, att eleverna 

ska lära sig så mycket som möjligt. Detta är något som pedagogen ska bestämma, menar hon.  

En intressant skillnad om vad eleverna ska få ha medbestämmande om var också att eleverna 
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vill vara delaktiga i skapandet av regler på skolan, detta är inte något som någon av 

pedagogerna lyfter alls under någon av intervjuerna. Både pedagoger och elever menade att 

det inte är demokratiskt om det enbart är en som bestämmer. Pedagogerna menar vidare att 

det odemokratiska kan handla om att det enbart är pedagogen som bestämmer utan att ta 

hänsyn till elevernas viljor, eller att det är en elev i klassen som har en stor ledarroll vilket 

betyder att de andra eleverna i klassen inte vågar uttrycka motsättande åsikter. Vissa av 

eleverna menar att skolan inte är ett demokratiskt forum, eftersom det bara är deras pedagog 

som bestämmer och de anser inte att de får vara delaktiga i beslut som rör dem.  

En grundläggande del som båda grupperna tar upp under samtalsintervjuerna är 

trygghetens betydelse för att trivas i skolan.  Anledningen till varför trygghet betonas från de 

båda grupperna är för att om det inte finns trygghet menar pedagogerna att den kan bli ett 

hinder för kunskapsinlärning samt demokratin och för eleverna handlar trygghet mycket om 

att inte behöva vara rädd i skolan. Många av eleverna har även strategier för hur man kan öka 

tryggheten. Strategierna kan vara att vända sig till vuxna som lyssnar, ha kompisar och syskon 

på skolan. Pedagogerna menar att de skapar trygghet för eleverna genom att ha tydliga ramar 

och även belyser dem att det är viktigt att lyssna på eleverna och ha en ömsesidig relation.  

Ingen av pedagogerna uppfattar att de själva kan bidra till att skapa en otrygg situation i 

klassrummet, men detta är något som eleverna belyser genom sina erfarenheter där de i 

klassrummet har upplevt en rädsla för hur pedagoger kan agera (se exemplet med det stora 

suddet). Pedagogerna menar att för att skapa en trygg klassrumsmiljö där eleverna vågar 

uttrycka sin åsikt och ställa/svara på frågor och våga vara sig själva, är det viktigt att det inte 

alltid finns ett rätt eller fel. Dock menar pedagogerna att om det finns ett rätt svar är det 

viktigt att bemöta de ”felaktiga” svaren på ett bra sätt. Ur elevernas beskrivningar av deras 

erfarenheter och uppfattningar kan vi se att de har en rädsla för att göra fel. En trygghet för 

samtliga elever är en pedagog som är snäll, men de menar även att en pedagog inte får vara 

för snäll för det kan orsaka att det blir rörigt och otryggt i klassrummet. Detta är också något 

som vi tidigare nämnt, att genom tydliga ramar skapa trygghet. För att eleverna ska trivas på 

skolan menar båda grupperna att det är viktigt att eleverna har kompisar, pedagogerna betonar 

därför vikten av att arbeta med gruppkänslan i klassen. Pedagogerna menar att det är viktigt 

att lyssna på eleverna och deras åsikt om undervisningen men även om andra saker, om det 

har hänt något under rasten exempelvis. Detta är något som vi ser att eleverna törstar efter, att 

bli lyssnade på, att få uttryckta sin åsikt. Vi får ha i åtanke att de två grupperna vi jämför inte 

finns på samma skola, men det vi kan se här är att båda grupperna talar om samtalet som en 

viktig del för att känna trygghet i skolan.   

Pedagogerna belyser i sina uttalanden att det är viktigt att möta alla elever och detta menar 

de att man kan göra genom att variera arbetssätten, vilket eleverna i sina uttalanden visar att 

de har erfarenheter av. Elevernas uttalanden synliggör även att de föredrar olika arbetssätt. 

Pedagogerna belyser i sina uttalanden att det i skolan finns en pluralitet, att det finns olikheter 

som pedagogen måste bemöta. Grupparbeten är bland annat ett arbetssätt som både pedagoger 

och elever belyser och i dessa grupparbeten är det samtalet som pedagogerna anser som 

utvecklande och eleverna anser som roligt och därför menar de att man lär sig mer. 

Pedagogerna anser att denna arbetsform är utvecklande för att den synliggör individers 

olikheter, att samma sak kan tolkas på olika sätt. Denna tanke blir synlig i elevernas 

uttalanden om att man ska få tycka som man vill och se ut som man vill. Rättvisa är ett 
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begrepp som både pedagogerna och eleverna belyste under intervjutillfällena och som de hade 

delvis olika uppfattningar om. Pedagogerna menar att rättvisa inte innebär lika för alla utan 

det innebär att anpassa undervisningen efter individens förutsättningar. Eleverna menar att det 

är viktigt att det är rättvist, de menar då att det är lika för alla, till exempel miniräknaren, dock 

ändras denna uppfattning om eleverna får förklarat för sig varför en elev får särskild 

undervisning. Det skapas då en förståelse och deras uppfattning om rättvisa kommer då 

närmare pedagogernas definition av begreppet.    

Analys 

Att demokrati uppfattas som ett svårt begrepp för eleverna och att även pedagoger har svårt 

att förklara vad demokratiuppdraget innebär, har i denna resultatdel klargjorts. Vi anser oss se 

en koppling mellan detta, vi menar att pedagogernas osäkerhet kring demokratiuppdraget 

påverkar att även eleverna har svårt att uttrycka vad demokrati i skolan kan innebära. 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2012:9, s. 7) visar att det finns brister på alla nivåer 

inom skolorganisationen om vad demokratiuppdraget innefattar, vilket skolinspektionen 

skriver måste förbättras. Båda grupperna kan genom exempel belysa demokratiska aspekter, 

de tar bland annat upp individers olikheter i lärandet, trygghet, delaktighet och rättvisa. Det 

gemensamma vi kan se är att det pedagogerna belyser som betydande och som även eleverna 

belyser som viktiga, men som de ofta upplever att de saknar, är en dialog mellan pedagog och 

elev. Det vi kan se att eleverna efterlyser är de deliberativa kvaliteterna som SOU (2000:1, s. 

22-23) förespråkar som ska känneteckna deltagandet. Det som framkommer av resultat är att 

demokrati i skolan utgår från deltagarperspektivet, vilket styrdokumenten innan Lgr80 

präglades av (Englund, 1999, s. 25). Detta anser vi visar på det Pierre (2007, s. 13) säger om 

skolan, nämligen att det är en trög organisation att förändra. Därför menar vi att det är viktigt 

hur en ny läroplan introduceras för att pedagogerna ska ta till sig det nya styrdokumentet och 

arbeta efter det.  

Eleverna saknar en reell påverkan om beslut som tas, vilket Almgren (2006, s. 18) menar 

är skolans skyldighet, att skapa en demokratisk miljö för elever att verka i. Vi finner det 

intressant att eleverna och pedagogerna har olika uppfattningar om vilka områden som 

eleverna ska vara med och påverka, ett sådant område som vi kunde utläsa en skillnad om var 

angående reglerna på skolan. Vissa av pedagogerna menade att demokratiuppdraget tar tid 

från undervisningen, men enligt Habermas (1997, s. 7-10) är det nödvändigt att förankra 

beslut hos de som ska följa dessa, annars skapas inte legitimitet för besluten och därför finns 

en risk att inte reglerna följs. Vår empiri visar att det inte var demokratiskt om bara en 

bestämde utan alla ska få vara med och göra sin röst hörd. Att göra sin röst hörd menar vi 

leder in oss på vad Biesta (2003) belyser som viktigt i subjektskapandet. Han skriver att för att 

kunna delta i demokratiska verksamheter krävs att personen är ett subjekt. Med detta menar 

han att vi behöver uppmärksamma likheter och skillnader hos varandra genom samtal, vilket 

gör oss medvetna om vårt eget subjekt. Det är även viktigt att våga pröva sina egna tankar och 

utbyta erfarenheter med andra (Jfr Englund, 2007, s. 153-156). I resultatet ser vi att 

tryggheten är central för både pedagoger och elever, detta menar vi även är en förutsättning 

för elevernas subjektskapande. Vi vill avslutningsvis ytterligare en gång förtydliga att 

pedagogerna och eleverna i studien inte är verksamma på samma skolor och därför kan denna 
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resultatdel endast synliggöra likheter och skillnader som allmänt kan finnas mellan dessa två 

grupper.    
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Diskussion 

Syftet med vår studie var att synliggöra en grupp pedagogers uppfattningar om 

demokratiuppdraget och elevers uppfattningar om demokrati i skolan och erfarenheter av 

detta demokratiuppdrag. Vårt intresse för detta ämne grundar sig på att vi genom vår 

utbildning inte har fått en klarhet om vad demokratiuppdraget innebär. Att det råder en 

tveksamhet kring vad demokratiuppdraget innebär blir även synligt i vårt resultat som vi 

nedan kommer att belysa. Denna diskussionsdel kommer att ha en tematisk uppdelning där 

våra resultat kommer att diskuteras främst i relation till tidigare forskning.  

Uppdelningen av skolans uppdrag 

I den tidigare forskningen som vi har presenterat blir det synligt att det är vanligt att skolor 

arbetar med demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget i separata delar och att det är högst 

prioritet på kunskapsuppdraget (Skolinspektionen 2012:9; Gerrevall, 2003; Lindgren, 2002). 

Samtliga av dessa tre forskningsresultat belyser vikten av att integrera demokratiuppdraget i 

undervisningen. Pedagogerna i vår studie uttrycker en stor osäkerhet om vad som förväntades 

av dem som pedagoger för att förverkliga demokratiuppdraget. Uppfattningar om vad 

demokratiuppdraget innefattar skiljer sig åt mellan pedagogerna, vissa har en snävare syn på 

demokratiuppdraget och anser då att arbetet med demokratiuppdraget sker på bekostnad av 

kunskapsuppdraget. Andra pedagoger menar likt författarna ovan att demokratiuppdraget 

genomsyrar undervisningen och ligger till grund för att lyckas med kunskapsuppdraget. 

Osäkerheten av vad demokratiuppdraget egentligen innebär kan bero på det Lindgren (2002) 

belyser, att skolan i hög grad styrs av organisationsprinciper som makt, konkurrens och 

kontroll och samtidigt nonchalerar värdegrundens faktiska innehåll. Detta innebär att hur väl 

pedagogerna lyckas med sitt kunskapsuppdrag kontrolleras genom både internationella och 

nationella bedömningsmaterial. Resultatfokuseringen i skolan och bristande kunskaper om 

demokratiuppdraget förklarar, enligt oss, varför skolans kunskapsuppdrag prioriteras framför 

demokratiuppdraget. Genom bedömning av elevers kunskaper visar man hur väl en skola 

lyckas med att nå kunskapsmålen, detta problematiserar Gerrevall (2003) som menar att hur 

väl en skola lyckas med sin medborgarfostran är ingenting som går att mäta i nuläget och 

därför går det inte att genomföra kontroller över hur väl skolorna lyckas med sitt 

demokratiuppdrag. Därför har Gerrevall (2003) varit med och försökt ta fram ett 

bedömningsmaterial som mäter elevernas demokratikompetens. En intressant fråga anser vi är 

om ett bedömningsmaterial på demokratisk kompetens skulle kunna innebära att 

demokratiuppdraget skulle prioriteras i högre utsträckning än vad det gör idag genom att även 

detta uppdrag skulle kontrolleras av staten? Det vi finner tänkvärt med Gerrevalls (2003) 

studie är att en fördel med ett sådant bedömningsmaterial är att det kan skapa en tydligare bild 

av vad demokratiuppdraget innefattar, vilket pedagogerna i vår undersökning efterfrågar.  
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Demokratiuppdraget i 4 dimensioner 

I bakgrunden belyser vi Perssons (2010, s. 47) uppdelning av demokratiuppdraget som han 

menar speglar statens perspektiv på begreppet demokrati och skolans uppdrag. Anledningen 

till att vi lyfter Perssons tolkning av demokratiuppdraget är att vi anser att han på ett tydligt 

sätt synliggör vad som ingår i detta uppdrag. Vi kommer här att relatera dessa fyra 

dimensioner som Persson menar att uppdraget består i, i relation till vårt resultat. Något som 

de flesta pedagoger i vår studie såg som sitt uppdrag var att sprida demokratins värde, alltså 

värdedimensionen. Även eleverna belyste dessa värden och då genom att beskriva vad som 

var viktigt för att de skulle trivas på skolan. Dessa värden som Persson (2010, s. 47) menar 

ingår i värdedimensionen är substansvärdena: rättvisa, solidaritet, jämlikhet och frihet. Den 

dimension som Perssons menar belyser skolans ansvar att bekämpa kränkande behandling och 

att aktivt motverka alla olika former av detta slag, är kränkningsdimensionen (Ibid.). Vissa av 

pedagogerna talade mycket om vad som var viktigt för att skapa en trivsam miljö där alla 

elever skulle känna sig trygga. De menade att även om demokrati innebär många rättigheter 

för eleverna så medför det även skyldigheter i form av att inte kränka någon annan, till 

exempel genom uttalanden som kan anses stötande. Detta menade vissa av pedagogerna att de 

arbetade med hela tiden för att skapa en trygghet, vilket Skolinspektionen (2012:9, s. 7) menar 

är en förutsättning för demokratisk undervisning. Eleverna poängterade vikten av trygghet i 

ännu högre grad än pedagogerna och i deras uttalanden kan vi se att verksamma pedagoger på 

elevernas skola inte i alla lägen motverkade kränkande behandling där rasterna var exempel 

på när denna typ av behandling förekom. Vårt resultat visar att kränkningsdimensionen är en 

central del av demokratiuppdraget enligt både pedagoger och elever, och detta kopplar vi till 

båda gruppernas betoning av trygghetens betydelse. Detta finner vi stöd i Denvalls (1999, s. 

133-135) studie, där både pedagoger och elever i undersökningen anser att 

antimobbningsgruppen och trivselråden är de viktigaste på skolan.   

Det vi kan se i vår studie är att eleverna har knappa kunskaper att kunna uttrycka vad 

demokrati innebär, vilket vi menar är helt naturligt eftersom eleverna går i åk 3 och inte har 

arbetat med vad demokratibegreppet innebär under sin tid i skolan. Denna slutsats drar vi 

eftersom det först är i centralt innehåll för årskurs 4-6 som kunskaper om demokrati blir ett 

kunskapsmål (Skolverket, 2011, s. 202). Trots det kom under samtalets gång flertalet av 

eleverna fram till att det centrala i demokrati är omröstning. Detta menar vi visar att begreppet 

demokrati är ett begrepp som är vanligt förekommande men som är svårt att definiera. I vår 

studie kan vi ändå se att kunskapsdimensionen som handlar om att förmedla kunskap om 

demokrati, inte har en central roll i vårt resultat. Pedagogerna i vår studie tar inte upp 

kunskaper om demokrati som en del av kunskapsuppdraget. Anledningen till detta är att 

många av pedagogerna menar att eleverna är för små för ett så komplicerat begrepp. De 

menar att demokrati istället måste göras, vilket även Lelinge (2011, s. 174) belyser, att 

demokrati inte är ett begrepp som kan ”pluggas” in utan måste göras. Det leder oss vidare till 

kompetensdimensionen som handlar om att skolan har som uppdrag att skapa miljöer och 

situationer där elever får utveckla sina förmågor och färdigheter att medverka och delta i 

demokratiska processer (Persson, 2010, s. 47-48). Förmågor som ska utvecklas är 

ömsesidighet, diskussion, öppenhet och ansvar, vilka även kallas 

instrumentella/processvärden. Dessa värden anser vi att pedagogerna kännetecknar ett öppet 
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och positivt klassrumsklimat med, som vi tolkar att många av pedagogerna ansåg var en 

förutsättning för lärande och demokratisk undervisning. Värdena i denna dimension menar vi 

är en förutsättning för att bedriva deliberativa samtal, och samtidigt finns det omvända 

förhållandet, nämligen att deliberativa samtal utvecklar och stärker de 

instrumentella/processvärdena.  

Deliberativt samtal 

I vår studie kan vi se att främst deltagardemokrati är det som kännetecknar demokrati i skolan 

för både pedagoger och elever. Men det som blir synligt genom elevernas uppfattningar och 

tidigare forskning är att det även finns önskemål om hur deltagandet i skolan ska se ut.  

Pedagogerna i vår studie framhåller i sina uttalanden, likt eleverna, samtalets centrala roll i 

utbildningen, vilket får ett starkt stöd av det forskningsmaterial och den litteratur som vi har 

presenterat i denna studie. Vi vill här återkoppla till ett citat hämtad från vår studie, där en 

elev uttalar sig på följande sätt: 

Det känns som att vi är vuxna när vi sitter och pratar såhär. 

Detta citat anser vi belyser behovet och saknaden av deliberativa samtal, som samtalsintervjun 

kan härledas till. Vi anser även att detta citat belyser Deweys (1912/1999, s. 93-94) tankar. 

Han menar att elever ofta betraktas som personer som står på en väntelista för att bli vuxna. 

Dewey menar att detta får olyckliga konsekvenser för utbildningen eftersom man då inte tar 

tillvara på den motivation och energi som barn har i nuet. Vi menar att genom att tillåta att 

alla individer får ta plats i deliberativa samtal tar man tillvara på elevernas erfarenheter. Detta 

menar Dewey (1912/1999, s. 43, 57) bidrar till ökad kunskapsinlärning och subjektskapande. 

Englund (2007, s. 153-154) menar som vi nämnt tidigare att samtalet har en central plats i 

skolans demokratiska värdegrund som utgår från en deliberativ demokrati. Han belyser fem 

punkter som kännetecknar deliberativa samtal. En av punkterna belyser vikten av respekt och 

tolerans gentemot den andres argument, och här är lyssnandet centralt (Ibid.). Några av 

pedagogerna nämner detta som centralt i arbetet för att skapa tryggt klassrumsklimat som är 

öppet för diskussioner. De menar att detta är grundläggande för att kunna bedriva demokratisk 

undervisning. I högre grad än pedagogerna poängterar eleverna lyssnandets betydelse för att 

de ska trivas i skolan och känna sig trygga. Skolinspektionen (2012:9, s. 8-9) som har 

granskat skolor betonar vikten av att tillåta alla olika typer av åsikter, även de som går emot 

värdena som är uttryckta i värdegrunden. Detta kan upplevas stå i motsättning till 

kränkningsdimensionen (Persson, 2010, s. 47-48). Dock menar Skolinspektionen (2012:9, s. 

8-9) att allas åsikter ska få uttryckas för att dessa ska kunna bemötas. Genom samtalet då 

elever får motivera sina åsikter kan man genom olika argument öka kunskaper som kan leda 

till en åsiktsförändring som grundar sig på ökad kunskap, och därför kan en elev överge den 

tidigare åsikten som i vissa fall kan ha varit kränkande mot exempelvis olikheter. Englund 

(2007, s. 155-156) menar att elever ska uppmuntras att ifrågasätta traditionella uppfattningar 

och auktoriteter, vilket är en aspekt av det deliberativa samtalet. I fokusgrupperna med 

eleverna i vår studie sker ifrågasättande kring beslut och handlingar som auktoriteter har 

genomfört, därför anser vi att eleverna har utvecklat denna förmåga. Dock kan vi i vår studie 

inte uttala oss om ifall eleverna gör ifrågasättanden direkt till auktoriteter, men det som blir 
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synligt är att detta kritiska tänkande finns hos eleverna. Ytterligare en punkt som är en del av 

deliberativa samtal är att eleverna ska ges möjlighet att utan vuxens närvaro få praktisera 

deliberativa samtal (Ibid.). Denvall (1999, s. 121) belyser i sin studie att eleverna anser att 

vuxna i demokratiska forum ofta har det slutgiltiga ordet och därför är den som till stor del 

bestämmer. Eleverna i studien efterfrågar istället forum där vuxna inte deltar, detta för att 

eleverna vill ha möjlighet att utbyta tankar med varandra utan vuxnas närvaro. Eleverna i vår 

studie uttalar inga önskemål om denna typ av forum men delar åsikten med eleverna i 

Denvalls (1999, s. 121) studie, att det i slutändan är de vuxna som bestämmer i skolan.   

Demokratiska beslutsprocesser?   

Många av de tidigare forskningarna som vi har belyst i detta arbete har problematiserat 

elevinflytande och demokratiska beslutsprocesser. Mycket i vårt material pekar på att 

demokrati i skolan till stor del kännetecknas av elevråd och klassråd och det är i dessa forum 

som elevinflytande blir extra synligt, denna uppfattning delas av både pedagoger och elever. 

Intressanta tankar som framförallt Almgren (2006, s. 201) lyfter är ansvarstagandet kopplat 

till elevinflytandet. Vissa av pedagogerna i vår studie ansåg att det var tidskrävande att 

inkludera eleverna i beslutsfattande kring undervisningen. Almgrens (2006, s. 201) 

problematisering av deltagardemokrati belyser att det är läraren som är ansvarig för att elever 

ska uppnå kunskapsmålen och därför kan det uppstå problem när pedagogen ska inkludera 

eleverna i hur kunskapsmålen ska uppnås. Det hon förespråkar är att om man utgår från 

deltagardemokrati så måste ansvarsaspekten finnas med, alltså de beslut som eleverna är med 

och tar måste de även ansvara för, och när det gäller kunskapsmålen så måste det finnas en 

kompetens och denna kompetens besitter pedagogen. Därför menar Almgren att 

elevinflytande måste problematiseras. Det vi kan se i vår studie är dock att eleverna främst 

efterfrågar elevinflytande inom ett annat område, nämligen när det gäller regler på skolan och 

aktiviteter på raster. Som vi tidigare nämnt lyfter Habermas (1997, s. 7-10), för att nå 

legitimitet kring de gemensamma reglerna krävs deliberativ demokrati där alla får möjlighet 

att uttrycka sin åsikt i beslutsfattande. Detta är något som samtliga elever saknar när det gäller 

regler på skolan. Vi menar utifrån Habermas resonemang att det finns mycket att vinna genom 

att inkludera eleverna i denna typ av beslut, de känner att de blir lyssnade på och har de varit 

med och skapat regler blir risken mindre att de bryter dem. Detta kan bidra till att skapa en 

tryggare skolmiljö, där det finns en tydlighet och en bra grund för de regler som finns på 

skolan, eftersom reglerna då blir mer genomarbetade av både pedagoger och elever. Detta 

visar även Grannäs (2011, s. 174, 178) studie exempel på. Genom att eleverna får delta i 

demokratiska processer där de får lyfta sina tankar och åsikter och motivera dessa, anser vi att 

det ger en bra förutsättning för dem att uppmärksamma betydelsen av att aktivt delta i 

beslutsprocessen här och nu. Som vi kom fram till under rubriken Falsk demokrati i vår 

studie, finns det en risk att skolan skapar oengagerade samhällsmedborgare genom att inte 

lyssna på eleverna och följa gemensamt tagna beslut (se SOU 2000:1, s. 243; Dewey, 

1912/1999, s. 127). Detta anser vi innebär att skolan misslyckas med sitt medborgarfostrande 

uppdrag.   
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers och elevers uppfattningar om 

demokrati i skolan. Det har funnits en uppdelning där vi utgått från pedagogers uppfattningar 

om demokratiuppdraget och elevers uppfattningar om demokrati i skolan samt elevernas 

erfarenheter av demokratiuppdraget, detta eftersom demokratiuppdraget riktas sig till 

pedagoger och inte till elever. Med elevernas uppfattningar och erfarenheter har syftet varit att 

synligöra hur deras skolmiljö påverkas av det uppdrag som styr pedagogerna. Vi har i vår 

studie utgått från ett fenomenografiskt perspektiv, vilket innebär att vi enbart kan synliggöra 

hur något uppfattas utifrån ett mänskligt perspektiv. Eftersom det handlar om uppfattningar i 

en begränsad studie gör vi inte anspråk på att resultatet speglar samtligas uppfattningar om 

samma ämne, utan enbart individerna i denna studie. 

Genom vår studie har våra kunskaper ökat kring vad demokratiuppdraget innebär och vi har 

blivit medvetna om möjligheterna med den deliberativa demokratin som är central i våra 

styrdokument. Vi har också blivit uppmärksamma på de brister som finns bland verksamma 

pedagoger gällande de deliberativa kvaliteterna. Det är intressant att vissa pedagoger i studien 

lyfter fram demokrati som något som man har, och förmedlar vidare, utan att behöva tänka på 

det. Vi anser att detta belyser ett problem av förverkligandet av demokratiuppdraget, liksom 

Skolinspektionens (2012:9, s. 8) granskning belyser krävs en medvetenhet i 

värdegrundsarbetet och demokratiuppdraget, och därför behöver pedagoger forum där de 

genom deliberativa samtal kan ompröva och reflektera kring demokratiuppdraget samt att 

ställa det i förhållande till styrdokumentens krav och de föränderliga elevgrupperna (Ibid.). 

Detta är även en viktig aspekt för att möjliggöra ett av kraven som finns på den svenska 

skolan, nämligen att den ska vara likvärdig. En av metoderna i denna studie var fokusgrupper 

med elever i åk 3. I dessa grupper gavs eleverna möjligheter att uttrycka sina åsikter och 

tankar och även att lyssna på andras argument, vilket vi anser belyser det centrala i deliberativ 

demokrati. Eleverna uppskattade denna situation och uttryckte en längtan efter att i andra 

sammanhang även få göra sin röst hörd. Barn perspektivet som vi har beaktat anser vi har 

varit berikande för studien. Eleverna har på olika sätt gett uttryckt för vad som är viktigt för 

dem i skolan, vilket vi anser är lärorikt för pedagoger att vara medvetna om.  

Sammanfattningsvis anser vi att vårt insamlade material synliggör att pedagogernas 

uppfattningar av demokratiuppdraget fokuserar på medbestämmande och trygghet samt att 

elevernas uppfattningar om vad som är viktigt för en fungerande demokrati i skolan är 

trygghet, dialog och återkoppling. En slutsats som vi drar utifrån detta är att pedagogernas syn 

på demokrati är av formell karaktär medan elevernas syn är mer i linje med Lgr11, som lyfter 

den deliberativa demokratin. Innan vi påbörjade studien var vi inte medvetna om att 

demokratin i styrdokumenten utgår från en deliberativ demokratisyn, även om vi nu efter 

studiens genomförande har fått ökade kunskaper inom detta område så har det även bidraget 

till en nyfikenhet att ytterligare fördjupa oss inom deliberativ demokrati. Ett fält som vi finner 

intressant är hur styrdokumentens värden överensstämmer med betygssystemet i dagens 

skolor. Tar betygssystemet verkligen hänsyn till elevernas olika förutsättningar? Ur ett 

deliberativt perspektiv så finner vi det även intressant att undersöka hur elevers talutrymme 
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ser ut i dagens klassrum, vilket vår studie inte belyser. Det vore även intressant att likt vår 

studie jämföra pedagogers och elevers uppfattningar kring begreppet demokrati i skolan, men 

till skillnad från vår studie skulle det vara intressant om denna jämförelse sker på samma 

skola och i samma klass, för att tydligare kunna se likheter och skillnader i hur dessa två olika 

kategorier uppfattar samma situation. Det vi avslutningsvis vill belysa som vi finner som det 

mest centrala för att lyckas med demokratiuppdraget är betydelsen av subjektet. I en värld där 

vi tillåts att vara subjekt kan vi nå de substansvärden som demokratiuppdraget strävar mot att 

uppnå: rättvisa, solidaritet, jämlikhet samt frihet.   

       

 

 

 



55 

 

Referenser 

Almgren, Ellen (2006). Att fostra demokrater: om skolan i demokratin och demokratin i  

skolan. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2006 

Apple, Michael W & Beane, James A (1995): Democratic Schools. Alexandria, VA:  

Association for Supervision and Curriculum Development. 

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF 

Sverige 

Biesta, Gert (2003). Demokrati – ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem? I  

Utbildning och demokrati, 12(1), s. 59-80. 

Biesta, Gert (2006). Bortom lärandet: demokratisk utbildning för en mänsklig framtid. Lund: 

Studentlitteratur 

Carleheden, Mikael (2007). Fostran till frihet: Skolans demokratiska värdegrund ur ett  

habermasianskt perspektiv. I Tomas Englund (red.), Utbildning som kommunikation: 

deliberativa samtal som möjlighet, (s.109-143) Göteborg: Daidalos  

Denvall, Verner (1999). Elevinflytandets realiteter. I Erik Amnå (red.), Det unga folkstyret, s.  

121-152 

Dewey, John (1912/1999). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos 

Englund, Tomas (1999). Den svenska skolan och demokratin: möjligheter och  

begränsningar. I Erik Amnå (red.), Det unga folkstyret, s. 13-50. 

Englund, Tomas (2007). Skola för deliberativ kommunikation. I Tomas Englund (red.),  

Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet, (s. 153-168)  

Göteborg: Daidalos 

Esaiasson, Peter (2012). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad.  

4., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

Fjellström, Roger (2004). Skolområdets etik: en studie i skolans fostran. Lund:  

Studentlitteratur 

Gerrevall, Per (2003). Bedömning av demokratisk kompetens – en pedagogisk utmaning  

Utbildning och demokrati (2003) vol. 12, (3), 41-66.  

Grannäs, Jan (2011). Framtidens demokratiska medborgare: Om ungdomar, medborgarskap  

och demokratifostran i svensk skola. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 

Habermas, Jürgen (1997). Diskurs, rätt och demokrati: politisk-filosofiska texter. Göteborg:  

Daidalos 

Kjellgren, Hanna (2007). Skolan som värdeförmedlare. I Jon Pierre (red.), Skolan som politisk  

organisation, (s. 123-144). Malmö: Gleerups. 

Kroksmark, Tomas (1987).  Fenomenografisk didaktik . Diss. Göteborg: Univ. 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl.  

Lund: Studentlitteratur 

Lelinge, Balli (2011). Klassråd: ett socialt rum för demokrati och utbildning: om skola och  

barndom i förändring. Licentiatuppsats Malmö: Lärarutbildningen: 2011 

Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P. (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning.  



56 

 

Stockholm: HLS förl. 

Lindgren, Joakim (2002). ”Värdelöst” värdegrundsarbete? – demokratifostran i svenska  

skolor. Tidskrift för lärarutbildning och forskning (2002) (3), 39-52. 

Persson, Lars (2010). Pedagogerna och demokratin: en rättssociologisk studie av pedagogers  

arbete med demokratiutveckling i förskola och skola. Diss. Lund : Lunds universitet, 2010 

Pierre, Jon (2007). Decentralisering, styrning och värdekonflikter i skolan. I Jon Pierre (red.),  

Skolan som politisk organisation. (s. 9-22) 1.uppl. Malmö: Gleerups. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  

Stockholm: Skolverket 

Sommer, Dion, Pramling Samuelsson, Ingrid & Hundeide, Karsten (2011). Barnperspektiv  

och barnens perspektiv i teori och praktik. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Tholander, Michael (2005). Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett  

elevperspektiv. I Utbildning och Demokrati. 14(3), 7-30. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Elektroniska källor 

Elvstrand, Helene (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete. Diss.  

Linköping: Linköpings universitet, 2009:  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-19836 (2013-05-02) 

Marton, Ference (1981). Phenomenography – describing conceptions world around us:  

http://www.ida.liu.se/divisions/hcs/seminars/cogsciseminars/Papers/marton_-

_phenomenography.pdf (2013-04-10) 

Nationalencyklopedin NE, (2013) http://www.ne.se/lang/demokrati (2013-02-05)  

NCM (2010), Ny läroplan från grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Göteborg: 

Nämnaren http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/0305_10_4.pdf (2013-05-02) 

Skolinspektionen (2012). Skolornas arbete med demokrati och värdegrund. Stockholm:  

Skolinspektionen: 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/demokrati/kvalgr-

demokrati-slutrapport.pdf 

Skolinspektionen (2013-05-06)  

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-

kvalitetsgranskningar/Demokrati-och-vardegrund/Demokratiuppdraget-och-

vardegrunden/ 

SOU (2000:1). En uthållig demokrati.  

http://justitie.regeringen.se/propositionermm/ds/pdf/ds2001_26.PDF (2013-04-27) 

 

 

 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-19836
http://www.ida.liu.se/divisions/hcs/seminars/cogsciseminars/Papers/marton_-_phenomenography.pdf
http://www.ida.liu.se/divisions/hcs/seminars/cogsciseminars/Papers/marton_-_phenomenography.pdf
http://www.ne.se/lang/demokrati
http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/0305_10_4.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/demokrati/kvalgr-demokrati-slutrapport.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/demokrati/kvalgr-demokrati-slutrapport.pdf
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Demokrati-och-vardegrund/Demokratiuppdraget-och-vardegrunden/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Demokrati-och-vardegrund/Demokratiuppdraget-och-vardegrunden/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Demokrati-och-vardegrund/Demokratiuppdraget-och-vardegrunden/
http://justitie.regeringen.se/propositionermm/ds/pdf/ds2001_26.PDF


57 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide, intervju med pedagoger 

Tema 1: Bakgrund 

Tidigare yrkeserfarenhet 

 Utbildning  

Ämnesbakgrund   

Tema 2: Aktuell arbetssituation 

 Klasstorlek och antal undervisningsklasser 

- Hur många olika klasser undervisar du i? 

- Ungefär hur många elever går i de olika klasserna? 

- Vilka ämnen undervisar du i, i dagsläget? 

 Övriga uppdrag  

- Har du något/några andra uppdrag på skolan utöver klassrumsundervisning? 

- Har du några andra uppdrag på fritiden som kan ha betydelse för din 

yrkesroll? (idrottsförening, politik) 

 Fortbildningsmöjligheter 

- Hur ser möjligheterna till fortbildning ut? Vilken fortbildning har man på 

skolan speciellt ägnat sig åt? 

- Hur arbetade ni med att introduceras i Lgr11? 

Tema 3: Demokratins betydelse i skolan 

Demokratiuppfattning  

- Vilka är de tre första orden som du anser karakteriserar demokrati i skolan 

som du först kommer att tänka på, när du hör begreppet demokrati? 

- Kan du ge exempel på en demokratisk situation i skolan? 

- Kan du ge exempel på en situation i skolan som inte skulle vara 

demokratisk? 

- Vad innebär demokrati för dig som lärare? 

Lgr11 

- Vad betyder demokratiska uppdraget i Lgr11 enligt dig? 

- Hur kan uppdraget konkretiseras, kan du ge något exempel? 

- Anser du att demokratiska uppdraget är tydligt i Lgr11? 

Demokratins utrymme i den praktiska verksamheten 

- Hur stort utrymme anser du att demokratiuppdraget får i undervisningen? 

- Hur stort utrymme anser du att demokratiuppdraget får i skolans 

övergripande verksamhet? 

Tema 4: Demokrati i handling 

 Den synliga demokratin 

- Hur anser du att demokratiuppdraget påverkar ditt yrkesutövande? 

- Hur blir demokratin synlig i klassrummet? 
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- På vilket sätt är demokrati relaterat till undervisning, alltså hur formar den 

undervisningen? 

- Kan du ge exempel på demokratiska arbetsformer som du använder dig av i 

undervisningen? 

- Vad kännetecknar ett demokratiskt klassrum? 

Demokratins möjligheter 

- Begränsningar i praktiken kontra demokratiuppdraget i Lgr11? 

- Vad finns det för möjligheter och styrkor med demokratiarbetet? 

- Kan man fostra till demokrati? 

Avslutande fråga 

- Välj tre ord som du avslutningsvis vill beskriva demokrati med? 
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Bilaga 2  

Intervjuguide, fokusgrupper med elever i åk 3 

Tema 1: Skolsituationen  

 Bakgrund 

- Hur många elever finns i er klass? Känner ni elever i andra klasser? Har ni 

faddrar på skolan? När träffar ni dem? Hur tycker ni att det fungerar? 

- Har ni samma lärare på alla lektioner eller har ni olika lärare? 

- Känner ni igen många lärare på skolan? Kan ni mångas namn? Finns det fler 

som arbetar på skola? (Vilka) 

- Vem bestämmer på skolan? Hur vet ni det? 

- Har ni träffat rektorn? (ofta och när, vilka tillfällen)Vilket är rektorns jobb 

på skolan? 

- Om det hänt något som inte känns bra, vem kan man gå till då för att få 

hjälp? 

Tema 2: Demokrati  

Vad är det?  

- Vad innebär demokrati? Kan du ge exempel 

- Vad är inte demokrati? Kan du ge exempel 

Demokrati i skolan? 

- Vad kan demokrati innebära i skolan? Kan du ge exempel på odemokratisk 

och demokratisk situation? 

Tema 3: Trivsel 

Faktorer som är viktiga för trivseln  

- Vad är viktigt för att ni ska trivas på skolan? 

- Vad gör att ni inte trivs så bra? 

Faktorer som är viktig för en bra undervisning 

- När är en undervisning bra? 

- När undervisningen mindre bra? 

- Vad är viktigt för att ni ska trivas på lektionen? 

- Hur tycker ni att det fungerar på er skola? 

Faktorer som är viktiga för att ni ska trivas på raster 

- Vad tycker ni fungerar bra på rasterna? 

- Vad tycker ni fungerar mindre bra på rasterna? 

- Vad tycker ni är viktigt för att ni ska trivas bra på raster? 

- Hur tycker ni att det är på era raster? 

Tema 4: Lärande  

- På vilket sätt tycker ni att ni lär er bäst? Vad tycker ni inte är ett bra sätt att 

lära på?  

- När sker det bästa lärandet? 

- Hur sker det bästa lärandet? 
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- Var sker det bästa lärandet? 

- Kan ni ge ett exempel på när det sker ett bra lärande? Var? När? Hur? 

- Var? När? Hur? Gäller det för alla ämnen? 
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Bilaga 3 

Förfrågan och informationsbrev till vårdnadshavare  

Hej! 

 

Jag heter Madeleine Waaranperä och är lärarstudent på Uppsala universitet. Jag går nu min 

sista termin och kommer att skriva ett examensarbete, detta examensarbete kommer att 

behandla begreppet demokrati. Jag är intresserad av att höra vilka uppfattning eleverna har 

kring vad demokrati innebär. Jag vill genom detta brev be om er tillåtelse att låta ert barn 

delta i en fokusgrupp. Fokusgrupp är en metod som innebär att 4-5 barn får samtala kring ett 

ämne och jag kommer i dessa fokusgrupper att agera samtalsledare. Studien syftar till att 

undersöka vilka uppfattningar elever har om begreppet demokrati, tanken är inte att eleverna 

måste ha kunskap om begreppet utan vi kommer även att samtala kring begreppet genom att 

prata om elevernas skolsituation, t.ex. vad eleverna tycker är viktigt för att de ska trivas i 

skolan. Fokusgruppens samtal kommer att genomföras på ert barns skola och kommer att 

spelas in och detta för att jag lättare ska kunna bearbeta materialet till min studie, deltagarna 

kommer att vara anonyma och ljudinspelningen kommer efter bearbetningen att raderas. Jag 

kommer att skriva examensarbete tillsammans med en studiekamrat som heter Lisa Axelsson 

och det är enbart vi två som kommer att ha tillgång till ljudinspelningen. Nedan har ni 

möjlighet att tacka ja eller nej till detta deltagande. Det är absolut frivilligt. Om jag får er 

tillåtelse så blir mitt nästa steg att fråga ert barn om hon/hon vill delta i studien.  

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i studien: 

 

 

Ja 

 

Nej 

 

 

 

 

______________________________________ 

Underskrift 

 

 

Tacksam för svar senast den 10 april.  

 

Har ni några frågor kring studien så kontakta mig gärna via mejl: 

Madeleine.Waaranperä.4300@student.uu.se 

Vänligen Madeleine Waaranperä  

mailto:Madeleine.Waaranperä.4300@student.uu.se

