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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur arbetet med demokrati, delaktighet och värdegrund sker på 

mellanstadiet och vilka möjligheter samt begränsningar elever och lärare ser med att arbeta med 

frågor som rör detta. Eleverna är framtidens medborgare och måste kunna verka och samsas i det 

demokratiska svenska samhället och måste därför fostras till demokratiska medborgare. Studien 

ämnar redogöra för elever och lärares önskemål, begränsningar och förhållningssätt till frågor om 

värden och demokrati. Studien utgår från sex kvalitativa intervjuer med tre SO-lärare och sex 

mellanstadieelever som intervjuas två åt gången på en medelstor f-6 skola. Anledningen till att lärarna 

var SO-lärare är för att undersöka om de inkluderar arbetet med värde- och demokrati frågor inom 

ämnena samhälls- och religionskunskap. Studiens resultat visar att lärarna anser att värdegrunden är 

central för ett fungerande klassrumsklimat och något de alla arbetar aktivt med. När lärarna och 

eleverna ska definiera hur de arbetar med demokrati handlar det främst om det svenska statsskicket. 

På den undersökta skolan finns en utarbetad struktur för eleverna att påverka i skolan och vara 

delaktiga genom olika typer av råd som klassråd och matråd. Eleverna uppger dock att de sällan får 

gehör för sina åsikter och de beslut som tas i del olika råden. På den undersökta skolan finns rutiner i 

arbetet med olika elevråd och med arbetet med värdegrund, men en utvecklingspotential rörande 

demokratifrågor. Undervisningen inom demokrati ligger ofta på den enskilda lärarens personliga 

uppfattning och det saknas en gemensam syn och tolkning av begreppet demokrati.  

 

Nyckelord: Demokrati, delaktighet, värdegrund, skola, medborgare 

 

  



 
 

Innehåll 

1 Inledning .......................................................................................................................................... 3 

2 Frågeställning .................................................................................................................................. 4 

3 Tidigare forskning ............................................................................................................................ 4 

3.1 Lärarnas inställning .................................................................................................................. 5 

3.2 Delaktighet ............................................................................................................................... 6 

3.3 Elevernas kunskaper och gemenskap ...................................................................................... 7 

3.4 Demokrati och värdegrund i elevernas vardag ........................................................................ 7 

3.5 Sammanfattning ....................................................................................................................... 8 

4 Teoretiskt perspektiv ....................................................................................................................... 9 

4.1 Värdegrund ............................................................................................................................... 9 

4.2 Demokrati och delaktighet ..................................................................................................... 10 

5. Metod ........................................................................................................................................... 11 

5.1 Urval och avgränsning ............................................................................................................ 11 

5.2 Kvalitativa intervjuer och genomförande .............................................................................. 12 

5.3 Forskarens roll ........................................................................................................................ 13 

5.4 Forskningsetiska principer ...................................................................................................... 14 

5.5 Metoddiskussion .................................................................................................................... 14 

6 Resultat och analys ........................................................................................................................ 16 

6.1 Undervisning i demokrati och värdegrund ............................................................................. 16 

6.1.1 Förändring över tid .......................................................................................................... 19 

6.2 Elevpåverkan och delaktighet ................................................................................................ 20 

6.3 Möjligheter att fostra demokratiska medborgare ................................................................. 22 

7 Slutsats och diskussion .................................................................................................................. 24 

7.1 Hur kan man arbeta med värdegrund, demokrati och delaktighet för att fostra demokratiska 

medborgare utifrån lärarnas och elevernas perspektiv? .................................................................. 24 

7.2 Vilka möjligheter och begränsningar ser SO-lärarna i att arbeta med att fostra demokratiska 

elever utifrån styrdokumenten och det centrala innehållet? ........................................................... 25 



 
 

7.3 Hur upplever elever sina möjligheter till delaktighet i skolan? ............................................. 26 

7.4 Var och när sker undervisning i demokrati och värdegrund? ................................................ 27 

7.5 Sammanfattande diskussion .................................................................................................. 28 

7.6 Slutsats ................................................................................................................................... 29 

8 Referenslista .................................................................................................................................. 31 

8.1 Internet ................................................................................................................................... 33 

Bilaga 1 ............................................................................................................................................. 34 

Bilaga 2 ............................................................................................................................................. 36 

Bilaga 3 ............................................................................................................................................. 37 

Bilaga 4 ............................................................................................................................................. 39 

 

 



3 
 

1 Inledning 

Synen på värderingar och demokrati har ändrats och haft olika betydelser genom historien. Under 

1800-talet och början av 1900-talet byggdes moralen på en kristen tradition. Efter andra världskriget 

har ett centralt mål varit att fostra medborgare i de demokratiska värdena och detta skulle även 

gestaltas i praktiken (Hedin & Lahdenperä, 2000:19ff). Hedin och Lahdenperä (2000:7)menar att ordet 

värdegrund är en konstruktion med en viss betydelse utifrån samhällets värderingar och behov. Ekman 

och Pilo (2012:51ff) beskriver att skolan har utvecklats från att fostra nationalistiska svenskar till att 

fostra demokratiska medborgare. Något som har gjort att kraven på skolans uppdrag och gällande 

värderingar har ändrats över tid, vilket leder till konstant nya utmaningar eftersom världen är i 

förändring. 

Syftet med det här självständiga arbetet är att undersöka hur elever och lärare ser på arbetet med 

demokrati och värdegrund, var det sker, samt vad de ser för möjligheter och begränsningar att arbeta 

med de demokratiska värdena. En viktig uppgift för skolan är att fostra demokratiska medborgare, där 

grundläggande kunskaper om hur demokrati tillämpas samt hur man som medmänniskor beter sig 

emot varandra (Skolverket, 2011:7). Värdegrunden beskrivs i läroplanen som grundar sig på skollagen 

(2010:800). I skolans värdegrund och uppdrag står det utförligt att: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 

och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara ickekonfessionell. 

(Skolverket, 2011:7) 

Utöver skollagens skrivningar (2010:800 kap10) finns det punkter i läroplanernas centrala innehåll som 

rör förmedling av en demokratisk värdegrund till eleverna. Eleverna ska fostras till demokratiska 

medborgare både praktiskt och teoretiskt. Genom att eleverna utbildas i och om demokrati är det ett 

mångfasetterat begrepp med många olika dimensioner och aspekter. För att elever ska lära sig om hur 

demokrati tillämpas måste de få såväl praktiskt som teoretiskt kunnande. Det finns i det centrala 

innehållet i skolans styrdokument frågor som berör värdegrund och demokrati. Följande exempel är 

från det centrala innehållet i kursplanerna i religions- och samhällskunskap för årskurs 4-6. 

·      Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. 

·      Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. 

·    Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet till exempel i elevråd 

och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut. 

· De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelser inklusive barnens rättigheter i enlighet med barn 

konventionen.                                                                                                                                               (Skolverket 2011) 
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I den här studien undersöker jag mellanstadielärares förhållningssätt att arbeta med värdegrund, 

demokrati och delaktighet samt hur elever ser på dessa frågor. Alla de intervjuade lärarna är behöriga 

och undervisar i SO, vilket gör att de undervisar om demokrati och etiska frågor. Studien tar sin 

utgångspunkt genom att diskutera demokratiska värden och etiska ställningstagande som berör 

värdegrunden och undersöker hur man genom att integrera det centrala innehållet i läroplanen med 

skolans uppdrag kan arbeta med värdegrund och demokrati. Att genomföra kvalitativa intervjuer med 

lärare och elever ger en möjlighet att få en bredare uppfattning om vad värdefrågor och demokrati 

innebär samt hur man praktiskt vill och kan arbeta med detta.  

Enligt Matts Dalhkwist (2011:4) finns ett stort intresse att arbeta med värdegrunden, men de flesta 

lärare saknar konkreta metoder för att arbeta med dessa frågor. Därav kan behovet av konkreta 

arbetssätt vara väsentligt och genom skrivningarna i det centrala innehållet kan det vara ett adekvat 

sätt att arbeta med frågorna som rör värdegrund. I likhet med Dahlkwist anser Zackari & Modigh 

(2000:88) att det finns stora svårigheter med att värdegrunden ska genomsyra verksamheten. Oftast 

sker arbetet med detta endast genom enskilda insatser som sällan har långsiktiga effekter. Orsaken 

kan vara resursbrist, tidsbrist och bristande kunskaper. I enlighet med arbetet kring frågor om 

värdegrundsarbete skriver Skolverket (2011:8) att en demokratisk kompetens utvecklas i interaktion 

med andra, så därav måste det demokratiska arbetet ske i det vardagliga arbetet. 

2 Frågeställning 

·       Hur kan man arbeta med värdegrund, demokrati och delaktighet för att fostra demokratiska 

medborgare utifrån lärarnas och elevernas perspektiv? 

·     Vilka möjligheter och begränsningar ser SO-lärarna i att arbeta med att fostra demokratiska 

elever utifrån styrdokumenten och det centrala innehållet? 

·         Hur upplever elever sina möjligheter till delaktighet i skolan? 

·         Var och när sker undervisning i demokrati och värdegrund? 

3 Tidigare forskning 

Då värdegrunden bygger på demokratiska värden är arbetet med demokrati och värdegrund förenliga 

med varandra (Skolverket, 2011:7ff). Det finns svårigheter i att hitta forskning på samtliga områden 

gemensamt så nedan presenteras enskilda studier på antingen demokrati, delaktighet eller 

värdegrundsarbete. Då distinktionen mellan dem inte är helt självklar är det av intresse att undersöka 

forskning som berör något av de ovan nämnde områdena. Demokrati kan ses som en ideologi som 

överskuggar allt annat, som ett övergripande värde som allt ska tolkas och förstås emot. Skolans 

demokratiuppdrag kan grovt indelas i tre kategorier; kunskaper om demokrati, demokratiska 

arbetsformer och fostrandet av demokratiska medborgare (Dahlkwist, 2011:45ff). Dessa värden ska 
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främjas för att eleverna i framtiden ska delta i samhället (Skolverket, 2011:7). Värdegrundens kärna är 

ett demokratiskt och humanistiskt förhållningssätt som bygger på delaktighet (Dalhkwist, 2011:9). 

Värdegrunden bygger på demokrati och demokrati bygger i sin tur på delaktighet som är beroende av 

att värdegrunden är tillåtande så att alla ges möjligheter att delta. Värdegrunden i skolan bygger på de 

demokratiska värden det svenska samhället vilar på. Man kan då diskutera exakt vad det innebär, men 

att en demokrati bygger på delaktighet kan inte ignoreras. Dessa tre begrepp är enligt mig i symbios 

med varandra, de är alla beroende av varandra, värdegrund bygger på demokrati, demokrati bygger 

på delaktighet, delaktighet bygger på en värdegrund som tillåter alla att delta.  Människor i samhället 

har rättigheter och skyldigheter för att upprätthålla värdegrunden. Dessa rättigheter och skyldigheter 

bygger på att människor är delaktiga i beslut, så att de är en del av beslutsprocessen.   

Ett av skolans uppdrag under 1900-talet har varit att fostra och forma morgondagens medborgare. 

Baserat på rådande värden och normer i samhället har fostrandet givits olika innehåll och betydelser. 

Dagens svenska skola förväntas att fostra eleverna genom ett demokratifrämjande och 

värdegrundsförmedlande arbetssätt. Skolans mål och riktlinjer präglas alltid av politiskt tagna beslut 

så som, organisation, ekonomi och styrning. Vilken roll skolan förväntas ha är en ideologisk 

samhällsfråga (Nilsen, 2015:128ff). Utifrån Dahls (1992) kriterier för en demokrati är utbildning de 

mest centrala för att kunna upprätthålla demokratin. Dessa kriterier handlar exempelvis om 

transparens, jämlikhet, effektivt deltagande och endamålsenliga kunskaper. 

För att fostra demokratiska medborgare krävs kunskap i att engagera samt att göra delaktighet till en 

naturlig del av vardagen (Almgren, 2006). Elevernas demokratiska inflytande i skolan tycks ha ökat 

markant sedan 1993 enligt rapporten Morgondagens medborgare ICCS 2009, (Skolverket, 2010). I 

rapporten jämförs resultatet, både internationellt och historiskt, för att undersöka utvecklingen av den 

svenska skolans demokratiska fostran. I Sverige ska eleverna fostras till demokratiska medborgare i 

skolan och inte bara i ett enskilt ämne som samhällskunskap eller civics. Hela den svenska skolan ska 

genomsyras av de demokratiska värdena oavsett ämne. Det finns enligt ICCS ett starkt stöd för 

demokratins grundvärden och många elever vill påverka skolan och gör det också.  

Skolverkets attitydundersökning visar även den på att elevernas inflytande inom skolan tycks ha 

ökat över tid (2008). Ekman & Pilo hänvisar till Skolverkets rapport En fördjupad studie om 

värdegrunden (2000)om elevernas syn på värdegrund och inflytande. I rapporten beskrivs att eleverna 

är kritiska till ett ökat ansvarstagande och denna bild delas av lärarna som är skeptiska till hur mycket 

eleverna kan vara med och bestämma. Det kan ses som att behovet av att kunskaperna hos eleverna 

måste öka för att kunna leva upp till ett demokratiskt ideal. 

3.1 Lärarnas inställning 

 Lärarna upplever att elevinflytande går ut över undervisningen vilket kan förklara deras kritiska 

hållning. Yttre förutsättningarna som ekonomi och organisation är något som påverkar villkoren för 
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demokrati i skolan (Ekman & Pilo, 2012:75). Genom att värdegrund och demokrati är centrala i skolans 

uppdrag finns internationell forskning på området från exempelvis USA (Mathison, 1998). Studien 

undersökte lärare och blivande lärares förhållningssätt och attityder till värdegrunden. Slutsatsen av 

studien liknar i det Ekman och Pilo (2012) skriver i sin slutsats, att frågor om värden är något som 

lärarna anser vara viktigt. För att lärarna ska kunna arbeta med frågor kring värden vill de kunna 

fortbilda sig i frågorna som rör detta, samt att lärarna anser att det finns för lite tid att arbeta med 

värdegrundsfrågor. Enligt Mathison (1998) är lärarna ambivalenta till hur de ska arbeta med 

värdegrund då de tycker att det är viktigt, samtidigt som hemmen har ett stort ansvar och att tiden i 

skolan inte räcker till. 

3.2 Delaktighet 

I Elvstrands (2009) avhandling om elevers delaktighet i skolan undersökts det genom empiriska 

studier hur elever kan delta på olika nivåer och påverka skolan. Elevernas möjligheter till att påverka 

är små och det är stor skillnad mellan elever, då elever med hög social delaktighet även har hög politisk 

delaktighet (2009:237). Inom de områden eleverna tycks kunna påverka är det främst inom de 

områden som upplevs mindre viktiga för lärare så som raster, läxor och friluftsdagar men det kan 

däremot vara områden som eleverna ser som viktiga.   

Resultatet av Elvstrands avhandling visar på att delaktigheten avgörs av relationer mellan elever 

och lärare och där eleverna vill att läraren ska vara personlig med sina erfarenheter och åsikter 

(2009:240).  

Enligt Almgrens (2006) avhandling kan deltagardemokratiska former av elevpåverkan som 

exempelvis klassråd ha en negativ inverkan på elevernas politiska och demokratiska kompetens. Till 

skillnad från att ha ett öppet klassrumsklimat där eleverna får vara med, bli lyssnad på och komma till 

tals, det får positiva effekter på eleverna kunskaper (198ff). Oscarsson (2005:23ff) skriver i en rapport 

från 2003 om svenska elevers kunskaper och attityder i demokratisk kompetens. Rapporten uppger att 

elevernas kunskaper om det svenska politiska systemet är bristfälliga men att deras förståelse för 

demokratins grundprinciper är goda. Rapporten gjordes på elever i årskurs nio och slutsatsen säger att 

elevernas uppfattning om demokrati handlar om att kunna påverka beslutsprocesser. Demokrati är för 

eleverna folkstyre och att rösta i val. 

I Elvstrands (Colnerud, 2004:83ff) tidigare studie konstateras att det är sällan som eleverna 

organiseras i klassrummet för att få vara med och påverka. När väl eleverna organiseras kan det liknas 

vid en skendemokrati, då deras påverkan handlar om relativt oviktiga saker och måste ligga i linje med 

lärarens åsikter annars finns det risk att de blir avfärdade. Pihlgren (2012:84) sammanfattar att det 

finns en risk att demokratin i skolan urholkas och blir mindre demokratisk istället för mer och att 

eleverna uppfattar demokrati som något som inte fungerar. Statens offentliga utredning (1996:22:21) 

anger tre utgångspunkter till varför elevinflytande ska genomsyra skolans verksamhet: 
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·         Inflytande är en mänsklig rättighet. 

·         Det är en del av skolans uppgift att fostra demokratiska medborgare. 

·         Delaktighet är en förutsättning för lärande. 

3.3 Elevernas kunskaper och gemenskap 

Almgren (2006:108ff) redovisar i sin avhandling att hur man lär ut demokrati verkar ha en tvetydig 

effekt där exempelvis vissa studier visar på att endast hur länge man utbildar sig korrelerar med ens 

kunskaper i demokratiska processer och beslutsfattande. Det är därmed inte hur många timmar 

samhällskunskap som avgör kunskaperna i demokrati, utan hur lång utbildning som en person har 

(Smith, 1989). 

Det finns samtidigt i Almgrens (2006:109) avhandling resultat som inte pekar i samma riktning som 

ovanstående forskningsresultat utan snarare tvärtemot. Studier från USA (Almgren, 2006:109), 

Storbritannien (Denver & Hands, 1990:279) och Sverige (Almgren, 2006:109) visar på att politisk 

kunskap kan läras ut via samhällskunskap eller motsvarande ämne. Det starkaste stödet för 

undervisning i demokrati verkar inte handla om mängden SO-timmar utan snarare klimatet i 

klassrummet och på skolan. I Skolverkets skrivning (2011:65) framgår också bilden av föräldrarnas 

utbildningsnivå som en avgörande faktor för elevernas demokratiska kunnande, men i likhet med 

Almgrens (2006) studie pekar även den på att klassrumsklimatet är viktigast oavsett elevernas 

bakgrund. Skolverkets analys (2004:14) styrker även den att klimatet i klassrummet är viktigt och är 

det som grundlägger demokratiskt kunnande. Politiskt engagemang så som att ta del av nyheter och 

diskussioner med familj och vänner anses också vara viktigt. Elever som uppmuntras av läraren att 

komma med egna åsikter och att dessa åsikter tas på allvar utvecklar också mer politiska kunskaper.  De 

elever med mer ingående politiska kunskaper upplever klassrumsklimatet som bättre än de med sämre 

kunskaper.   

Barnen har rätt till gemenskap och delaktighet enligt barnrättskonventionen (Unicef, 2012). 

Elvstrands (2009) refererar i sin avhandling till två brittiska studier som visar på att barn vill delta i den 

demokratiska processen men att de vill ta del av information och kunna rådfråga någon för att inte 

lämnas helt utan stöttning i processen, precis som vuxna vill de kunna sätta sig in i beslut och att deras 

åsikter tas på allvar (Morrow, 1999:167). För att elever ska kunna delta och påverka måste de känna 

en social tillhörighet med andra och känna att de är en del av skolan. Tillhörighet och att känna 

gemenskap på skolan är enligt studien viktigt. Vid dåliga relationer med lärare och kamrater samt 

odemokratiska arbetssätt kan eleven känna sig utesluten ur gemenskapen (Morrow 2001). Gemenskap 

kan ses som en grundläggande del av demokratisk kompetens och för ett gynnsamt klimat på skolan.   

3.4 Demokrati och värdegrund i elevernas vardag 

Johnson och Johnson (2015) skriver i sin artikel om vikten av att inkludera demokrati i det dagliga 

arbetet genom cooperative learning, som kan beskrivas som ett sätt där eleverna arbetar tillsammans 
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i smågrupper för att maximera inlärningen där varje individ ska lyckas genom att gruppen lyckas. Det 

demokratiska arbetet är något som måste ske på daglig basis för att eleverna ska ta med sig de 

demokratiska värderingarna ut i samhället som aktiva samhällsmedborgare. Dessa värden är något 

som skolan ska främja och förmedla vidare för att förbereda dem att leva och verka i samhället 

(Skolverket, 2011:9). Med demokrati ställs krav på medborgarna att veta sina rättigheter och 

skyldigheter samt vad dessa innebär. För att arbetet i mindre grupper ska vara framgångsrikt finns 

några förhållanden som måste uppfyllas, så som ett positivt ömsesidigt beroende mellan individen och 

gruppen, att individen har enskilt ansvar, att individerna interagerar med varandra genom att hjälpa 

varandra, sociala förmågor som att lyssna, leda och hantera konflikter och den sista förutsättningen är 

att gruppen utvecklas genom konstruktiva förändringar. Pihlgren (2012) skriver om vikten av att arbeta 

med sådant som är autentiskt för eleverna, därför bör undervisning i demokrati utgå från elevernas 

verklighet och vardag. Eleverna kan därigenom känna att de har användning av sina kunskaper. 

Pihlgren (2012) redogör för olika typer av verklighetslika demokratiarbeten i skolan men hon menar 

att arbetssätten inte kan efterlikna samhället helt. 

Elever kan få en egen upplevelse av demokratins villkor genom att de deltar i fingerade, men       

verklighetslika dramatiseringar, där klassen improviserar dilemman eller händelseförlopp. 

Debatter och diskussioner i klassrummet är en annan del i demokratiundervisningen. Här 

liksom i det pedagogsika dramat måste läraren planera noga, så att eleverna ser mening och 

funktion med debatten, och får möjlighet att sätta sig in i ämnets alla sidor 

                                                                                                                                   (Pihlgren2012:102). 

För att eleverna ska vara förberedda och kunna orientera sig i en komplex värd är skapandet av 

gemensamma referensramar i samhället viktigt. Eleverna ska kunna arbeta självständigt och 

tillsammans med andra, sätta händelser i en rumslig och historisk kontext (Skolverket, 2013:9). 

3.5 Sammanfattning 

Frågor kring värdegrund och demokrati är något som lärare verkar tycka är viktigt men att de ibland 

saknar redskap att arbeta med detta samt möjligheter till fortbildning i frågorna. Att eleverna ska vara 

delaktiga i skolans undervisning och utformning är något som framkommer från statens utredning 

(1996:22:21) och något som är nödvändigt men inte det som påverkar elevernas kunskaper i samma 

utsträckning som relationen mellan läraren och andra elever. Det viktigast för att eleverna ska kunna 

lära är att klimatet i klassrummet och på skolan är bra. Elevernas måste känna gemenskap och att de 

tas på allvar genom att de tillsammans, lärare och elever arbetar demokratiskt och fattar beslut där 

eleverna får stöttning av läraren. Arbetet i skolan med frågor rörande demokrati, delaktighet och 

värdegrund är något som bör inkluderas i det dagliga arbetet för att vara autentiskt och viktigt för 

eleverna. Eleverna ska vara förberedda på att komma ut och delta i samhället. 
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4 Teoretiskt perspektiv 

Utgångspunkten för denna studie är från Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv, där människor lär 

och utvecklas i samverkan med andra. Enligt Vygotskij är kontexten avgörande för vad individer lär och 

vilken betydelse det inlärda får. När undersökningar görs av tolkningsbara begrepp som exempelvis 

demokrati och värdegrund måste man vara medveten om att det kan finnas olika betydelser för den 

som tolkar. Det finns dels en personlig tolkning av ett ord eller begrepps innebörd och en mer 

allmängiltig betydelse. Därav är lärarnas och elevernas innebörd av ett begrepp dynamiskt och utifrån 

kontexten som skapas får det olika innebörd (Vygotskij, 1934:454ff). Genom att arbeta med demokrati, 

delaktighet och värdegrund ges eleverna möjlighet att sätta in detta i en kontext. John Deweys 

utgångspunkt att demokrati är mer än ett styrelseskick, det är snarare något som skapas tillsammans 

med andra om då medborgarna ska vara demokratiska måste de utbildas i demokrati (Dewey & Sjödén, 

1999:127). Enligt Dewey kan inte kunskap överföras direkt utan sker i en gynnsam miljö, miljön är 

något som utgörs av de individer som finns närvarande. I detta avseende är skolan central för att 

individen ska lära sig att anpassa sig och interagera i olika miljöer som hemmet, arbetet och på gatan. 

Utifrån Deweys tankar är skolan något som formar samhället och inte en institution som passivt 

förmedlar kunskap. 

Samhället är i ett behov av att återskapa och upprätthålla kunskaper för framtiden. Utan tydlig 

kontext där dessa kunskaper kan upprätthållas och utvecklas finns risk för att kunnande går förlorat. 

Ofta upprätthålls detta genom samhällets egenintresse. Det sker i alla samhällen och kulturer men vad 

som återskapas varierar beroende av vem som har ansvaret och i vems intresse som finns i åtanke 

(Saljö, 2014). 

 

4.1 Värdegrund 

Ramen för skolans verksamhet utgörs av värdegrunden då den är central i styrdokumenten och ska 

genomsyra hela skolans verksamhet. Den ges dock ingen exakt förklaring vad den innebär mer än att 

den bygger på demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Det gör att värdegrunden är ett ganska 

brett och stort begrepp. Värdegrunden anses vara grundläggande för arbetsmiljön och klimatet på 

skolan men också ett sätt att stärka demokratin (Dalhkwist, 2011:19). Definition av värdegrund är 

enligt Zackari och Modigh (2000:34ff) ett komplext begrepp som måste problematiseras då alla inte är 

överens om vad det innebär. I läroplanen står det om värden och normer som kan liknas vid etik och 

moral, alltså en teoretisk del samt en praktisk del. Det finns områden i det centrala innehållet i 

religionskunskap som rör just Etik. De som arbetar inom skolan ska verka för att främja varje människas 

egenvärde och respekt för den gemensamma miljön. Värdegrunden inom skolan grundar sig på 

demokrati och dess värden enligt skollagen (2010:800). 
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Värdegrunden ska integreras med alla ämnen i skolan och inte arbetas med enskilt i form av 

punktinsatser. För att kunna arbeta med värdegrunden krävs en definition av begreppet. Dalkwist 

(2011:9) skriver att värdegrunden handlar om samlevnadsfrågor av olika slag, demokratifrågor samt 

existentiella frågor. Ett vanligt sätt att beskriva värdegrunden är som ett hus där medborgarna bor, 

huset som är byggt på en stabil grund och som alltid står kvar oavsett hur mycket det stormar utanför 

(Hedin & Lahdenperä, 2000 och Dahlkwist, 2011). Zackari och Modigh (2000) problematiserar över 

detta begrepp genom att fråga vilka som har tillgång till huset och vilka som lämnas utanför. Man bör 

ha i åtanke att värdegrunden alltid har funnits men förändras med övriga förändringar i samhället. 

Enligt Skolverket ska värdegrunden ses som ett förhållningssätt i kommunikation och bemötande 

(Dalhkwist, 2011:6). I likhet med Zackari och Modigh(2000) ser Pia Nykänen (2008:41) visa problem 

inom värdegrunden när exempelvis individens integritet och frihet ställs mot solidaritet. Det kallar 

Nykänen för spänningar inom värdegrunden (2008:41). Hedin och Lahdenperä (2000:19) skriver att 

skolans värdegrund ska förmedla samhällets värderingar så att eleverna kommer leva efter samhällets 

ideal. Skolan ska nu liksom historiskt sätt verka för elevernas moral, denna moral bygger idag på 

mänskliga rättigheter, människovärde och demokrati. Värdegrunden är en etisk och moralisk ryggrad 

för skolans verksamhet. Personalen inom skolan ska förespråka dessa grundläggande värden och ta 

avstånd från det som strider mot dem (Dahlkwist, 2011:6). Värdegrundsarbete är något som ska ske 

överallt och hela tiden. Eleverna ska känna sig trygga i skolan. Det ska kunna vara delaktiga i skolan, 

utveckla demokratisk kompetens och kritiskt tänkande. Värdegrunden i skolan omfattar solidaritet, 

jämställdhet, individens frihet och integritet, alla människor lika värde samt människolivets 

okränkbarhet (Skolverket, 2011:7). 

 

4.2 Demokrati och delaktighet 

Demokratibegreppet kan ses som mer än ett styrelseskick, antingen som en fördelning av resurser 

genom val och liknade eller som ett sätt att leva genom aktivt deltagande och samtal. Genom 

demokratiskt deltagande ska eleverna utveckla politiska kunskaper och uppnå en personlig utveckling 

(Almgren (2006:19ff). Skolans demokratisyn grundar sig därav på deltagande och samtal som Almgren 

(2006) kallar ett integrativt demokratiideal. För att eleverna ska kunna samtala och delta är det i skolan 

en deliberativ demokratimodell som är utgångspunkten, då får eleverna delta i diskussioner här och 

nu samt förberedas inför ett framtida demokratiskt deltagande (Skolverket, 2013:74). Zackari och 

Modigh (2000:27) menar att samtal i skolan är det som grundlägger demokrati. Genom samtal 

innefattas alla aspekter som att lyssna, tala, argumentera, att vara lyhörd och öppen för förändringar. 

Med den deliberativa modellen övas eleverna i att skapa förståelse för andra samt att utveckla sitt 

eget kunnande då diskussioner sker från olika perspektiv (Ekman & Pilo:48ff).  



11 
 

En viktig aspekt som måste tas i beaktning är elevernas perspektiv på värdegrunden, många elever 

saknar samtal kring etik, moral och rättvisa. Om det endast är ett vuxet perspektiv som används 

riskeras de att utesluta eleverna ur den demokratiska aspekten. Eleverna blir inte alltid involverad och 

upplyst om skolans arbete med värdegrund och demokrati men de har ofta synpunkter på detta. 

Värdegrundsprojektets ungdomsråd menar är att det är när den stora massan av elever engageras och 

börjar bry sig blir en förutsättning för en demokratisk skola (Zackari & Modigh 2000). 

5. Metod 

I det här avsnittet redovisas studiens metod. Studien har utgått från kvalitativa intervjuer eftersom det 

ger goda möjligheter till välutvecklade svar där den intervjuade kommer ges chans att förtydliga och 

redovisa sin hållning och tolkning av begreppen värdegrund och demokrati inom skolan samt vad de 

innebär att arbeta med detta utifrån värdegrunden. Jag valde att använda mig av halv strukturerade 

intervjuer i den här studien för att kunna hålla intervjuerna inom samma ramar med samma frågor 

men med möjligheter till följdfrågor och fördjupning (Kvale, 1997). 

För att ge de intervjuade möjlighet till välutvecklade svar lämpar sig kvalitativa intervjuer bäst i 

denna studie, där elever och lärare intervjuas. För att få en uppfattning om vilka möjligheter och 

svårigheter respektive grupp kan uppleva vid arbete med värdegrund, demokrati och delaktighet inom 

skolan på lokal nivå är kvalitativa intervjuer en ändamålsenlig metod. Genom att både berörda elever 

och lärare intervjuas ges möjlighet till olika perspektiv och aspekter av arbetet kring värdegrund och 

demokrati vilket ger en möjlighet till en djupare förståelse och analys av svaren. . För att studien ska 

ge många olika perspektiv och erfarenheter valde jag att intervjua både lärare och elever. Det är enligt 

Repstad (2007:88ff) relevant är ta del av flera olika personers erfarenheter och perspektiv. I elev 

intervjuerna togs endast hänsyn till en jämn fördelning mellan könen, inga etniska eller 

socioekonomiska aspekter vägdes in. 

 

5.1 Urval och avgränsning 

Studien gjordes på en medelstor f-6 skola med ca 380 elever. Tre klasslärare med behörighet So-

ämnena intervjuades. Lärarna hade mellan cirka 15 och 25års arbetslivserfarenhet som verksamma 

inom skolan. De övriga intervjuade var sex elever från mellanstadiet som alla gått på en och samma 

skola under största delen av sin skolgång. Urvalet av de intervjuade har skett genom att jag kontaktade 

en bekant lärare på skolan och som fick lotta ut tre stycken pojkar respektive tre stycken flickor från 

mellanstadiet på skolan som skulle intervjuas. Någon socioekonomisk eller etniskt hänseende har inte 

tagits då valet av deltagande elever i studien varit slumpmässigt. 

Lärarna intervjuades enskilt i en form av semi-strukturerad intervju, vilket leder till en risk av bias 

då det endast är tre intervjuade lärare och sex elever. En annan nackdel med användningen av 
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intervjuer är att relativt få personer blir underlag vilket kan leda till vinklade svar samt svårigheter att 

tolka och analysera svaren (Bell & Waters 2016:189ff). Intervjuerna skedde med två elever åt gången 

under skoltid i samråd med läraren så att eleven inte skulle påverkas allt för mycket av den ovana 

situationen att intervjuas och att elevens undervisning inte skulle bli störd. I enlighet med Trost (2010) 

skedde alla intervjuerna i en naturlig miljö för eleverna, i ett klassrum. Lärarna intervjuades i 

personalrummet.  Trost betonar vikten av att intervjuerna sker i en miljö där intervjupersonerna 

känner sig bekväma och kan sitta ostört. Valet av intervjupersoner är mycket ett bekvämlighetsurval 

då kontakten på den aktuella skolan är god samt att svaret på frågornas representativitet inte är lika 

viktigt som analysen av svaret på frågorna (Bryman 2011:433ff). Några av de intervjuade är bekanta 

från min verksamhetsförlagda utbildning vilket gör att de eventuellt lättare öppnade sig under 

intervjun men att svaren kan ändå vara tillrättalagda för ändamålet (Repstad, 2007). 

 

5.2 Kvalitativa intervjuer och genomförande 

I enlighet med Esaiasson m.fl. (2007) anser jag att intervjuer lämpar sig vid denna studie för att kunna 

utveckla teorier och begrepp och som komplement till övrig forskning. Genom att använda intervjuer 

finns möjlighet till flexibilitet i svaren med följdfrågor och djupare redogörelser av svaren. 

Jag använde mig av det som Jan Trost beskriver i sin bok Kvalitativa Intervjuer (2010) som ett 

bekvämlighetsurval, det kan vara praktiskt för att uppfylla de mål den här studien har, där svaren ska 

analyseras. Genom användandet av kvalitativ intervjumetod finns möjlighet till stor flexibilitet vilket 

anses vara fördelaktigt vid undersökningar då intervjuerna kan ledas i samma riktning och samtidigt 

skildra de begrepp som finns i frågeställningen (Bryman 2011:366ff). I studien intervjuas både elever 

och lärare från mellanstadiet, vilket inte är någon större skillnad mellan barn och vuxna, som skillnader 

mellan individer. Intervjufrågorna är anpassade efter respektive grupp, där frågorna till eleverna är 

mer konkretiserade för att passa dem (Trost 2010:59ff). I valet av elever har det skett genom 

lottdragning, där enda kravet var att hälften var pojkar och hälften tjejer. När eleverna intervjuades 

skedde det parvis för att de lättare skulle kunna interagera på ett naturligt sätt och inte känna sig 

obekväma. När fler än en person intervjuas kan det bli att den tystlåtna inte kommer till tals vilket kan 

göra att endast den talföres åsikter kommer till tals (Trost, 2010:67). Jag upplevde att fördelarna med 

att vara två väger tyngre, då eleverna kunde samtala och hjälpa varandra att utveckla svaren. 

För att underlätta intervjuerna så har ljudinspelningar använts, det anses vara fördelaktigt då jag 

som intervjuar då kan rikta full uppmärksamhet på intervjupersonerna, deras svar, komma med 

följdfrågor samt be om vidare förklaringar (Bell & Waters, 2016:196ff och Repstad, 2007:93). Det gav 

mig även möjligheter till att tydliggöra mina formuleringar och ta in kroppsspråket hos de intervjuade 

och inte behöva anteckna frenetiskt (Kvale, 1997). Alla intervjuer spelades in med en smartphone vilket 

kan medföra att intervjupersonerna kan känna sig lite obekväm (Trost, 2010) och både lärare och 
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elever var ovana med att intervjuas. Intervjupersonerna informerades alla innan att inspelning skulle 

förkomma. Efter inspelningen transkriberades materialet ord för ord, alla intervjuer sammanställdes 

därefter och delades in i teman för att få en överblick över vad som sagts under intervjuerna. 

Intervjuerna kan inte ses som ett helt neutralt sätt att kommunicera då de intervjuade påverkas av 

kontexten, det blir snarare en konstruktion där samspelet mellan intervjuaren och de intervjuade har 

stor betydelse (Kvale, 1997 och Brinkmann, 2014). Samspelet fungerade väl under intervjuerna men 

ibland upplevde jag att de intervjuade ville komma med ett korrekt svar på frågor som inte har rätt 

eller fel. Vid intervjuundersökningar är det vanligt att göra en indelning mellan 

informantundersökningar och respondentundersökningar (Esaiasson m.fl. 2007:257). 

Infromantundersökningar innebär att de intervjuade ses som vittnen till skillnad från 

respondentundersökningar då intervjuobjektets tankar och tyckande är de intressanta. Det intressanta 

i den här studien är lärare och elevers erfarenheter och tankar att arbeta med demokrati och 

värdegrundsfrågor, därav valdes en respondentundersökning vara mest lämpad. Utformningen av 

intervjuerna är i hög utsträckning den samma för alla intervjuade personer, för att kunna hitta mönster 

och analysera svaren på frågorna. Undersökningen är en frågeundersökning då svaret på frågorna är 

det centrala. Frågorna utformades för att vara öppna frågor för att de intervjuade skulle kunna ge 

utvecklande svar (Esaiasson m.fl2007:257). För att intervjuerna skulle vara så pass tillförlitliga som 

möjligt utformades en intervjuguide(se bilaga 3 och bilaga 4) så att intervjufrågorna är relevanta mot 

frågeställningen samt mot varandra. En utmaning är att intervjuguiden till eleverna och lärarna ska 

matcha varandra men kan inte vara identiska, utan måste anpassas efter respektive grupp. Jan Trost 

(2010:71) skriver att intervjuerna måste vara jämförbara men de behöver inte vara identiska För att 

intervjuerna skulle vara relativt fria men så jämförbara som möjligt utformades en intervjuguide. 

 

5.3 Forskarens roll 

För att öka transparensen redogörs här vilken roll jag som forskare och författare kan ha samt min 

relation till de intervjuade personerna som deltar i studien. 

Det finns en rad faktorer som kan påverka utfallet av studiens resultat, min roll som forskare, de 

intervjuades referensramar och frågorna som ställs och vad jag som forskare lägger vikt vid. 

Som forskare är det näst intill omöjligt att inte påverka de intervjuade, frågorna eller 

forskningsmiljön. Forskaren påverkar vilka frågor och hur frågorna ställs men även vilken information 

som tas med och blir tillgänglig i studien Repstad (2007:70).  Forskarens person är något som blir 

avgörande för kvalitén på studien och hållbarheten för etiska beslut som tas under studiens gång, i 

intervjuer förstärks forskaren roll än mer då informationen går genom denna (Kvale, 1997:111). Man 

bör då som forskare förhålla sig kritisk till sin egen roll och den påverkan man kan ha på resultatet. För 

att öka trovärdigheten och transparensen ska forskaren redovisa hur intervjupersonerna kan ha 
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påverkas (2007:73). Genom att vara transparant ges läsaren möjlighet till att skapa sig en egen 

uppfattning om hur trovärdigt resultatet är. I studien så är författaren ytligt bekantskap med alla de 

intervjuade då jag tidigare varit på skolan under min utbildning. En av de intervjuade har jag arbetat 

nära med under sju veckors tid som jag på så sätt känner lite närmare än de övriga. Då de intervjuade 

är bekanta kan det ses som en möjlighet till att intervjun känns mer naturlig och inte tillrättalagd för 

att låta bra inför den uppkomna situationen (Repstad 2007:90ff). Hur vida jag påverkat det faktiska 

resultatet av studien går att diskutera. 

5.4 Forskningsetiska principer 

I följande del kommer en kortfattad redogörelse över de forskningsetiska principer som studien har 

tagits hänsyn till. De fyra principerna som kommer redovisas är framtagna av Vetenskapsrådet (2002). 

För att undersökningar ska vara etiskt korrekta krävs att fyra grundprinciper tas i beaktning, dessa fyra 

principer är nyttjandekrav, informationskrav, samtyckeskrav och konfidentialitetskrav. För att 

upprätthålla de etiska kraven informeras alla inblandade i studien om deras rättigheter och om att de 

var ett frivilligt deltagande. Nyttjandekravet säger att uppgifterna som samlas in i studien endast 

används för forskningsändamål och ingenting annat. Informationskravet innebär att alla som deltar i 

studien informeras om vad deras uppgift i studien kommer att vara samt att medverkan är frivillig och 

kan avbrytas. För att uppfylla samtyckeskravet har studiedeltagarna informerats om studiens syfte, att 

de kan avbryta när som helst, samt att de kommer vara helt anonyma. De deltagare som varit under 

15 år har vårdnadshavare informerats (se bilaga 4) och givit sitt medgivande (se bilaga 3) innan 

deltagandet i studien skett. Konfidentialitetskravet har efterlevts då inga personuppgifter eller andra 

uppgifter som kan identifiera personerna tagits med i studien.  

Deltagarna i studien fick läsa en informations blankett några dagar innan intervjuerna genomfördes, 

samma information delgavs deltagarna igen muntligt vid intervjutillfället. De deltagare som var 

minderåriga fick signera tillsammans med målman sitt medgivande, övriga fick muntligt medge sitt 

deltagande först några veckor innan sedan vid intervjutillfället. De intervjuade personerna 

informerades i samband med intervjuerna att jag etiskt har något som kan liknas tystnadsplikt, där 

inget de säger kommer röja deras anonymitet (Trost, 2010:61). 

 

5.5 Metoddiskussion 

De intervjuer som gjorts ska ge en inblick hur elever och lärare upplever arbetet med demokrati, 

delaktighet och värdegrund. Vad de ser för möjligheter och begränsningar samt hur de önskar att 

arbetet ska se ut. Intervjuerna kan betraktas som två separata analyser för att ge studien olika 

perspektiv. Intervjuerna ska redogöra för lärarnas samt elevernas syn och önskningar på arbetet. 

Varken elever eller lärare kan betraktas som sanningssägare utan deras uppfattningar och svar är det 

som är intressant för studien, när de analyseras. Elever och lärare har olika erfarenheter och perspektiv 
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för att kunna besvara studiens frågeställningar. Svaren som kom upp i intervjuerna jämförs inte för att 

ställas mot varandra utan för att ge en helhetsbild av hur arbetet med värdegrund, demokrati och 

delaktighet ser ut. De centrala i intervjuerna är inte att jämföra elever och lärares svar utan att 

undersöka och analyser olika perspektiv och uppfattningar.   

De ämnen som kom upp under intervjun delas in i teman för att ge en överblick över vad som sägs 

när och om de intervjuades uppfattningar delas med varandra. Kritik mot kvalitativa intervjuer som 

används i den här studien är att det är svårt att dra några djupgående slutsatser från de intervjuer som 

gjorts (Bryman, 2011:368). Det går främst att redogöra för de intervjuade elevernas och lärarnas 

uppfattningar om deras syn och kunnande om demokrati, delaktighet och värdegrund. För att studien 

ska vara tillförlitlig är det viktigt med transparens så att det framgår hur jag har dragit mina slutsatser 

(Bryman, 2011:369). Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer där analyser av svaren gjorts 

genom sociokulturellt perspektiv för undersöka hur eleverna lär sig i samspelet med varandra. Hur 

elever och lärare uppfattar detta och vilka begräsningar som kommer upp under intervjuerna. 
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6 Resultat och analys 

Nedan följer en redovisning av resultatet från intervjuerna uppdelat i teman utefter det insamlade 

empiriska materialet. Temat för resultatet har delats upp efter de ämnen som kom upp under 

intervjuerna. De huvudtemana som tas upp är följande: undervisning i demokrati och värdegrund, 

förändring hos eleverna över tid, elevpåverkan och delaktighet, samt möjligheter att fostra 

demokrater. Huvudtemana utformades utefter svaren från intervjuerna, där frågorna ställdes utifrån 

en intervjuguide. Den insamlade datan kommer att redovisas och jämföras för att påvisa skillnader och 

likheter i de intervjuades uppfattningar. Materialet kommer delvis att jämföras med vad skolans 

styrdokument säger om det aktuella temat och tidigare forskning.  

En svårighet som upplevdes med insamlingen av datan är att när man intervjuar barn är att de inte 

är lika talföra som vuxna i sådana ämnen de upplever som abstrakta. Genom att eleverna är mindre 

talföra är den insamlade datan från eleverna något mindre vilket gör att elevernas utrymme är något 

mindre. På så sätt ges lärarnas perspektiv något större plats än elevernas, men lärarna har också bättre 

möjlighet att belysa det strukturella och långsiktiga arbetet på ett annat sätt än eleverna.  

 

 

6.1 Undervisning i demokrati och värdegrund 

I de intervjuer som gjordes finns ett återkommande tena kring de frågorna om värdegrund och 

demokrati samt definitionen av demokrati. Det nämns i alla elevintervjuer att de uttalade arbetet som 

sker med demokrati rör främst grundläggande kunskaper kring riksdagsval och om riksdagspartiernas 

åsikter. När eleverna ska redogöra för vad de anser att demokrati betyder resonerar de främst utifrån 

teoretiska aspekterna av hur det svenska statsskicket fungerar. Många av eleverna verkar ha en 

uppfattning om vikten av demokrati och dess värden som rätten till sin egen åsikt och vikten av att inte 

skada andra, men de härleder det inte till demokrati. Under elevintervju 2 sägs följande på frågan om 

hur de får lära sig vad demokrati är, samt när de ska definiera vad demokrati är: 

(elev1) Vi har hållit på med partierna och så på SO… När alla är med och påverkar. I skolan, om man ska 

välja hur man ska göra. Rösta på någonting. 

(elev 2) Ska vi läsa den boken eller den? 

(elev1) Ja exakt! Högläsning! När vi röstar lägger vi huvudet på bänken så att röstningen sker anonymt. 

(elev 2) Så man inte påverkas av andra. Så att man får välja själv (elevintervju2). 

Alla eleverna har en ganska entydig uppfattning om vad demokrati är, det gäller i huvudsak röstning 

och att alla får vara med och bestämma. Enligt eleverna är demokrati något entydigt som innebär att 
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man tar ställning och röstar om olika frågor. De har alla tidigare jobbat med detta under SO-lektionerna 

och då främst om partierna i samband med riksdagsvalet. Den del de berättar om är i hög grad en 

teoretisk del av det svenska demokratiska statsskicket. De ger även exempel på en viss praktisk 

tillämpning av demokrati i klassrummet när de får rösta om olika förslag. Här visar eleverna återigen 

att de inte riktigt kan redogöra vad demokrati är för något mer än att rösta, men att de gärna lär sig 

mer för att de inte vet så mycket. Zackari och Modigh (2000) skriver att barn och ungdomsperspektivet 

måste stärkas och att kunskaper är en förutsättning för att kunna förstå och omfatta demokratiska 

värden. Här kan de teoretiska kunskaperna vara en viktig faktor. Eleverna verkar vara nyfikna och 

intresserade att lära sig mer om demokrati. En elev påvisar dock vikten och funktionen av demokrati 

att man måste respektera andra och kan upprätthålla vissa världen genom demokratin. På frågan om 

varför det är bra att lära sig om demokrati säger en elev under intervju: 

(elev)För att det hör ihop med hela världen. Det är viktigt. 

(författare)Hur då?  

(elev)För om något land vill släppa en bomb på ett annat land så kan man ha en röstning. 

Från de ovanstående intervjuerna finns det exempel på att eleverna har viss förståelse för 

demokratiska värden så som att vara självständig, anonym och att alla får vara med och påverka. I en 

av intervjuerna så nämns att demokrati är viktigt för att det hör ihop med världen vilket det gör om 

man utgår från en demokratisk världsbild. Men i likhet med Oscarssons (2005) rapport har de svårt 

med kunskaperna kring demokrati men en tydlig uppfattning om demokratiska värden. Eleverna har 

dock svårt att sätta ord på det.  

Just det vi jobbade förut med h.a.r.m.o.n.i: hänsyn, ansvar, respekt, motivation, omsorg, 

nyfikenhet, initiativtagande. Och så pratade vi om vad orden betydde (elevintevju2). 

Denna slogan grundar sig på demokratiska värden och är ett gemensamt arbete som sker på hela 

skolan. Då skolan aktivt arbetar med denna slogan.  

De intervjuade lärarna är alla klasslärare som undervisar i samhällsorienterande ämnen vilket 

innebär att de arbetar med frågor om demokrati och värdegrund även inom ämnet. De ansvarar dels 

för den demokratiska fostran som skolan ska genomsyras av samt det centrala innehållet i 

samhällskunskap och religionskunskap som rör frågor om demokrati och etiska ställningstaganden. På 

frågan om när undervisningen i demokrati och värdegrund sker är alla lärarna eniga om att det är något 

de alla arbetar med konstant och de använder det som händer runtomkring eleverna. 

Jag tycker det viktigaste är förhållningssättet, som vi arbetar med hela 

tiden. När det händer någonting så säger man om du kanske gör så här så blir det 

trevligare (lärarintervju 1). 

I lärarintervju 1 nämns förhållningssätt som något viktigt i likhet med Skolverkets (2013) skrivning om 

att utveckla ett förhållningssätt som bygger på grundläggande demokratiska värderingar. 

 När lärarna ska besvara hur och när de arbetar med värdegrunden ges följande svar: 
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Hela tiden, värdegrund pågår hela tiden, fungerar det inte är det svårt att 

ha ett bra klassrumsklimat (lärarintervju 2). 

Lärarna är tydliga med att arbetet med värdegrund och demokrati sker dagligen. Samtliga beskriver 

vikten av att använda sig av det som händer nära och runtomkring eleverna. Det finns även 

punktinsatser som rör värdegrunden men som inte är lika självklara och återkommande som det 

dagliga arbetet. I lärarintervju 3 som är den lärare som undervisar de yngsta barnen uppger att klassen 

har en fast punkt kring värdegrund varje vecka. 

Alltid! Kanske inte jämt och ständigt men alltid aktuellt, men några få 

elever eller hela klassen. Dagligen sker något som rör värdegrund, det är den spontana 

delen. Annars har jag en gång i veckan en planerad del som rör värdegrund (lärarintervju 3). 

På frågan om demokrati och värdegrund, koncentrerar sig alla lärare på just värdegrund som uppfattas 

som en förutsättning för ett bra klassrumsklimat, som i sin tur är det avgörande för demokratin i ett 

klassrum. Exempelvis vikten av att räcka upp handen så att alla ges chansen att göra sig hörd. När 

lärarna skulle utveckla hur de arbetar med specifikt demokrati uppgav samtliga vikten av skapa ett 

fungerande klimat i klassrummet som det grundläggande tillvägagångsättet så att alla ges möjlighet 

att komma till tals och utvecklas. Både Almgren (2006) och Skolverkets analys (2004) visar också på 

vikten av att skapa ett fungerande klimat. 

Jag börjar ta reda på vad det kan med att arbeta i grupp fördela ordet, 

lyssna, visa hänsyn, låta alla ha en åsikt och inte, grundläggande mötesteknik. Beslutsfattande 

börjar i elevernas vardag, sedan elevråd. Vi pratar om demokrati och diktatur, vad innebär 

röstningar och majoritet och minoritet. Eleverna får göra det live, man får belysa när det inte 

känns så rättvist alla gånger (lärarintervju 2). 

Om man jämför eleverna och lärarnas uppfattning om demokrati ges en bild av att lärarna skiljer på 

värdegrund som bygger på demokratiska värden om hur man är mot varandra och demokrati som ett 

styrelseskick med riksdag, regering och val. De skulle alla få definiera demokrati och hur de går till väga 

för att undervisa eleverna i demokrati. 

Det var val när de gick i 4an, de är små då så då var det basic typ sossarna, rosor, Stefan 

Löfven. Varifrån de kom arbetarrörelsen. Sedan finns det sidor på nätet som är lätta och bra att 

arbeta med, sedan använder jag dagsaktuella frågor (lärarintervju1). 

Svaren i denna intervju del kan vara en förklaring till elevernas uppfattning om demokrati, då de får en 

väldigt tydlig och explicit betydelse då lärarna uppger att de arbetar med demokrati i och med 

riksdagsvalet. Definitionen av demokrati kan då för eleverna bli just val, riksdag, regering och partier. 

För att göra arbetsområdet begripligt för eleverna används hemsidor och frågor som har medial 

uppmärksamhet.  

Värdegrundsarbetet ser lärarna som ett verktyg för att få ett fungerande klassrumsklimat där 

eleverna kan lära sig och utvecklas. De intervjuade lärarna anser att värdegrundsarbetet är ett 
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förhållningssätt som de arbetar efter oavsett ämne och det kan tyckas stämma väl med följande 

skrivning: 

Värdegrundsuppdraget i förskolan och skolan är alltså ett med själva undervisningspraktiken och kan 

därför inte utgöra ett särskilt eller isolerat arbete. Detta förutsätter en syn på kunskap och lärande som 

något som sker tillsammans med andra. Det i sin tur betyder att planering, genomförande och 

utvärdering av såväl undervisningen som organisationen av densamma bör ske på ett systematiskt sätt 

utifrån de mål som formuleras i läroplanerna.                                                                      (Skolverket 2013:9). 

Denna skrivning är något som den undersökta skolan lever upp till, lärarna arbetar aktivt för att skolan 

ska förmedla värdegrundsuppdraget.  

6.1.1 Förändring över tid 

Mycket tyder på att det finns en effekt av att värdegrunden har fått en allt mer central plats i de senaste 

styrdokumenten Lpo 94 och Lgr 11. Det återspeglas i alla intervjuer, skolan verkar ha givits en allt mer 

central roll i att upprätthålla demokratiska värden. Värdegrunden och demokrati har fått en tydlig plats 

i skolan då det arbetas med detta kontinuerligt, det finns en färdig struktur för arbete med demokrati 

men som kanske inte alltid fylls med innehåll. De intervjuade lärarna är överlag positiva till 

utvecklingen, då de menar att värdegrunden är något som genomsyrar verksamheten i allt högre 

utsträckning. Elevernas kunskaper om värdegrund har blivit bättre enligt lärarna men de ser eventuella 

problem med att det kanske inte får någon större praktisk skillnad. Eleverna lär sig vad de ska svara 

och vad som är rätt och fel likt ett faktaprov, alltså vad de förväntas svara. En av de intervjuade lärarna 

tycker att ibland måste man anpassa sig lite väl mycket för att inte eleven ska uppfatta läraren som 

kränkande vilket kan vara hämmande för lärarens kommunikation med eleven. 

Värdegrundsarbete förändrades jättemycket för 10-12 år sedan, det är alldeles som de fått 

lära sig på förskola och av föräldrar, de får ett språk de kan uttrycka och de är bra naturlig att 

de inte anklagar någon de är väldigt mycket duktigare på det där än vad de var för 10-12år 

sedan. Då kan man tänkta sig att man började med det värdegrundsarbetet för nästan 15-20 år 

sedan inom förskola, lågstadiet, i och med Lpo 94 (lärarintervju 1). 

Lärarna uppfattar denna förändring som något överlag positivt. De intervjuade lärarna pekar i 

huvudsak på de nya styrdokumenten som har gett skolan ett mer tydligt och explicit ansvar kring 

frågorna om värdegrund och demokrati. Denna utveckling stämmer väl med den utveckling samhället 

och skolans styrdokument har haft (Hedin & Lahdenperä, 2000). 

Det finns en bra struktur med klassråd osv de får vara med bestämma i frågor de kan påverka.      

De kan påverka hur man arbetar med ett område, men inte vilka områden. Förut skulle man 

forska mer, gamla läroplanen var luddigare. Den nya läroplanen ger ett större gemensamt 

ansvar om värdegrund, ett övergripande ansvar (lärarintervju 3). 

Lärarna uppger att det är viktigt att använda de strukturer som finns på skolan för att fylla det med 

innehåll så att de fyller den funktion det ska och inte blir en teoretisk kunskap som inte får något 

praktiskt skillnad. 
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6.2 Elevpåverkan och delaktighet 

Det som alla intervjupersonerna uppger är att det finns olika typer av råd där klassen och eleverna kan 

komma till tals. Det finns stora likheter i elevernas och lärarnas uppfattning om elevinflytanden men 

även vissa upplevda skillnader.  I läroplanens övergripande mål och riktlinjer går att läsa följande: 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 

elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 

del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 

mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 

ramen för deras inflytande över utbildningen. 

(Skolverket 2011:15). 

I ljuset av det här redogörs i intervjuerna hur eleverna och lärarna upplever att skolan lever upp till 

Skolverkets skrivning om påverkan och delaktighet. Nedan beskriver eleverna vem som bestämmer 

och styr på skolan enligt deras uppfattning. 

(elev1)Rektorn… elever och lärare bestämmer lite grann i olika saker.  

(elev2) Rektorn borde bestämma, hon har ansvaret.  Vi får bestämma vilka metoder vi ska ha som är  

roliga och bra. 

(elev1) Sedan är det elevråd och sånt. 

Eleverna redogör att de alla får vara med och påverka till en viss del och att elevpåverkan utgör en del 

av skolans verksamhet. Under intervjuerna är ett återkommande tema klassråden där eleverna har 

möjlighet att uttrycka sig i klassen och föra sina åsikter vidare till hela skolan. De känner dock att deras 

förslag sällan får något gehör. 

Man har typ elevråd då ger man massa förslag men nej det går inte. De säger att det är grejer 

från kommunen de pratar bort så man får inget svar (elevintervju2) 

Eleverna påvisar att ibland får få vara med och välja arbetssätt. De pratar alla om olika typer av klassråd 

där de får uttrycka sig. Men de känner en viss frustration att deras förslag sällan får genomslag och 

innebär någon konkret förändring. I intervju 2 påvisas att det ofta uppges vara kommunens ramar som 

är ett hinder för genomförandet av olika förslag. De känner att det inte får någon förklaring på varför 

deras förslag inte kan genomföras. Eleverna antyder att de får vara med och komma med förslag men 

att det ger sällan någon verklig påverkan i viktiga frågor. Det stämmer väl med Elvstrands studier om 

elevpåverkan(2004 & 2009). På frågan om hur de skulle kunna vara med och påverka mer har de inga 

konkreta förslag. Risken finns att eleverna uppfattar demokrati som Pihlgren (2012) uppger som något 

icke fungerande och att deras faktiska kunskaper om politik blir sämre Almgren (2006). 

En av lärarnas åsikter sammanfaller med de övriga lärarnas uppfattningar och kan summeras med 

följande: 

Eleverna uttrycker sig, hur de tycker om regler och förhållningssätt i klassrummet. De får tycka 

till och komma med idéer, vi lyssnar mycket på eleverna. Man lyssnar på eleverna bemöter dem 
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med respekt och hoppas att de bemöter en med respekt tillbaka och mot varandra. Det är 

väldigt bra på den här skolan. En lärare skickar ut dagordning till alla klasser, klassråd tar upp 

vad som ska behandlas på elevrådet. Samma sak här, eleverna har många goda och bra idéer 

som är svårt att få till. Det finns matråd också där eleverna vill få efterrätt, det går ju inte. Mål 

mot läroplanen, det går inte att ha massa bild, eller resurser Ipads exempel. Demokrati i skolan 

är svårt, de brukar få välja arbetssätt. Eller kan de välja fördjupning. Det är väl den demokratin 

som hinns med, det är mycket som ska hinnas med enligt läroplanen. Det är inte lätt att låta 

barnen bestämma och läroplanen är ju politiskt beslut. Det kommer även upp vid 

läsning/skrivning för att kunna vara delaktig i samhället krävs läsning och skrivning. 

Det är enligt läraren inte möjligt att låta eleverna bestämma allt, de behöver vägledning och 

kunskaper för att kunna själv välja tillvägagångssätt. Läraren beskriver vissa motsättningar och 

svårigheter med att eleverna ska påverka undervisningen då skolans riktlinjer redan bygger 

demokratiskt fattade beslut. En av lärarna uppger att mer ansvar och valmöjligheter ska läggas på 

eleven med stigande ålder i enlighet med läroplanen (Skolverket, 2011:15). Läraren som undervisar de 

äldsta eleverna uppgav att med stigande ålder så överlåter läraren allt mer ansvar till eleverna att 

påverka undervisningen. Läraren uppger att hen aktivt under åren aktivt arbetar med att eleverna får 

allt mer ansvar. 

I skolan ska alla vara delaktiga, man vill inte exkludera någon. Från att de börjar fyran till att de 

slutar sexan så gör jag gruppindelningen men de kan få välja vad de ska jobba med. Men så 

sent som igår lyfte jag frågan hur de vill göra med grupparbetet. Ska jag bestämma grupperna 

eller ska ni göra det själva? Detta kräver ansvar och hur tänker eleverna kring värdegrund… 

Alla var med ingen blev utanför då kände jag, yes (lärarintervju2)! 

Alla de intervjuade tar upp elevråd, klassråd och matråd som plattformar som eleverna får komma 

till tals. I övrigt nämner alla lärare och elever att de har möjlighet att välja arbetssätt i olika 

situationer.  Sedan nämner två av lärarna tydligt svårigheterna med att arbeta demokratiskt utifrån 

skolans styrdokument och den tidspress som det innebär. En av lärarna uppger att hon ser svårigheter 

med att låta eleverna bestämma, då det kan exkludera vissa elever men hon vill som det står i 

läroplanen (2011) ge ökat ansvar med stigande ålder. Utöver att lärarna pratar om de demokratiska 

värdena så är den reella påverkan genom klassråd, elevråd och matråd väldigt begränsad. Främst 

genom att skolan måste anpassas efter läroplanens centrala innehåll samt kommunens riktlinjer 

utifrån ekonomiska och politiska ramar. Lärarna verkar ha en mer uttalad, uttänkt och gemensam 

strategi för hur de ska arbeta med värdegrund jämfört med demokrati och elevinflytande. Det finns 

dock tydliga strukturer på skolan med alla gemensamma råd där elever och skolanspersonal kan mötas. 

Eleverna ges en del möjlighet till att välja arbetssätt men inte vad de ska lära sig, skolan styrs i sig av 

politiska beslut. Här kan eleverna skaffa sig en djupare förståelse för demokrati om det vävs samman 

uttalat och tydligt för eleverna. Tidigare forskning tyder på att eleverna kan tappa förtroende för 

demokrati om de uppfattar det som icke fungerande (Almgren 2006, Elvstrand 2009, Pihlgren 2012). 
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En aspekt som bör finnas med i tanken när arbete med elevernas delaktighet är det som Skolverket 

beskriver i följande citat: 

Att arbeta demokratiskt förutsätter att barn och elever känner till vilka villkor och ramar som gäller i olika 

situationer. Delaktighet och inflytande börjar med insyn. Skolan är barnens och elevernas arbetsplats och 

insyn är en förutsättning för delaktighet och detta gäller på flera nivåer i förskolan och skolan. Barn och 

elever behöver få tillvaron begripliggjord, små barn utifrån sin verksamhet och äldre barn utifrån sin. 

Pedagoger, förskolechefer och rektorer behöver hålla berättelsen levande om varför man fattar de beslut 

man gör. Att dölja information är en slags maktutövning även om det sker omedvetet. 

(Skolverket 2013:62). 

Eleverna som intervjuas i den här studien vittnar om att de ibland inte får insyn i hur beslut tas samt 

förklaringar varför deras egna åsikter får svagt gehör.  Alla på skolan ska värna de demokratiska värden 

som den står för, här är inflytande enligt ovannämnda citat centralt. Elever ska ges möjlighet till 

inflytande över undervisningen då är transparens enligt Skolverket(2013) centralt för att elever ska 

kunna förstå komplexiteten i en demokrati och följa beslut.   

 

6.3 Möjligheter att fostra demokratiska medborgare 

Skolans styrdokument uppger att en viktig del av skolans uppgift är att fostra eleverna i de 

demokratiska värdena. För att de ska kunna lyckas krävs arbete från många olika perspektiv och mål, 

en central del av demokrati är tolerans. Men vilka möjligheter och begränsningar ser lärarna till detta. 

För att aktivt kunna arbeta med det krävs att eleverna vet sina rättigheter och sina skyldigheter. 

Beror på hur man tolkar det, eleverna kan ju inte vara med och bestämma allt, det är ju demokratiska 

beslut som ligger bakom läroplanen, sedan finns kommunen och deras riktlinjer. Elever kan påverka hur 

de vill arbeta detta ansvar ökar med stigande ålder. Eleverna får vara med och påverka ganska mycket 

exempelvis hur skolgården skulle utformas (lärarintervju3).  

Lärarna ser alla gemensamt begränsningar i tid och resurser för att arbeta med värdegrund och 

demokrati. De känner en tidspress att hinna med övriga punkter i läroplanen. Detta uppger både 

Dahlkwist (2011) och Zackari & Modigh (2000) vara ett problem som många lärare upplever.  De 

trycker även på vikten av att vara en utbildad som medborgare för att kunna hänga med i beslut och 

ta aktivt ställning i samhällsfrågor. Vilket gör att elevernas inflytande över undervisning och övriga 

beslut är begränsade.  

Vid frågan om vad som de hade velat göra för gynna demokrati i skolan är de alla inne på olika typer 

av studiebesök och andra praktiska aktiviteter. Sedan att elevernas åsikter och viljor skulle kunna 

efterlevas i högre utsträckning då de idag måste ta hänsyn till kommunens politiska beslut samt de 

ekonomiska ramarna som finns. Följande citat från en lärare vittnar om en önskan att komma ut mer i 

verkligheten på olika typer studiebesök. 

Komma ut mer i verkligheten, det är en fråga om tid, hinna med innehållet, skulle vara jätteroligt att 
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besöka riksdagen, FN och andrar beslutsfattande organ, böcker om barns situation i andra länder. Bjuda 

in människor utifrån (lärarintervju3). 

Ett återkommande ämne som eleverna tar upp är att skolan arbetar aktivt mot mobbning och 

trakasserier. För att kunna arbeta demokratiskt krävs ett grundläggande arbete med de demokratiska 

värdena så att alla elever får chansen att uttrycka sig och att vara sig själva. Genom att arbeta aktivt 

mot mobbning så ger skolan eleverna möjlighet till att skapa ett bra klimat i klassrummet och på skolan. 

Eleverna ska känna sig trygga det är en rättighet som de har, genom att aktivt arbeta mot mobbning 

försöker skolan förebygga förekomsten av mobbning och kränkande behandling, för att skolan ska vara 

en god miljö med utvecklingspotential i likhet med läroplanen (Skolverket, 2011:10). 

(elev1) Vi har hållit på jättemycket med mobbning. Eller har man gjort något dumt så får man lära sig det. 

(elev2) Om någon gör något dumt så säger man att så där får man inte göra. Sen så har vi kollat på filmer 

om mobbning.  

(författaren) Om det sker vem tar upp det? 

(elev 1) Lärarna tar upp det om det ser, men bara lite större saker. 

Skolan använder sig av konkreta fall som kommer upp i elevernas vardag för att belysa rättigheter och 

skyldigheter som elever och lärare har mot varandra. De har temadagar som rör mobbning och 

mänskliga rättigheter, det liknar problemet som Dalhkwist (2011) och Zackari & Modigh (2000) tar upp 

om enskilda punktinsatser som ofta inte får långsiktiga effekter. 

Exempelvis en tjej som kände sig mobbad och hon ville ha en temadag på skolan om just mobbning. För 

att belysa det, hur det känns och hur det kan vara så att inte fler drabbas (lärarintervju2). 

Avslutningsvis talar två av lärarna på slutet av intervjun vikten av att arbete med demokratiska frågor 

från just verkligheten för att skapa intresse hos eleverna. De försöker i likhet med Skolverkets (2004) 

analys skapa diskussioner för att utveckla eleverna.  

Värdegrundsfrågor tror jag det är jätteviktigt att man har ett förhållningssätt som får följa med hela tiden 

i undervisningen. När det gäller demokrati så tror jag att många SO lärare inte är intresserad av 

samhällskunskap. Dra paralleller med det som händer i samhället. Barn tror jag tappar intresset när de 

inte inser att många bestämmer lite, därför kan man säga att de som sitter i riksdagen inte bestämmer 

speciellt mycket. Många aspekter att tänkta på, men det är kanske ett bra sätt att säga det på, att man 

har begränsningar, demokrati har ju begränsningar (lärarintervju1).  

Jämställdhet och människors möjligheter att lyckas lyfter en av lärarna fram som i likhet med 

läroplanen (Skolverket, 2011:8) att alla elevers möjligheter och rättigheter ska främjas för att motverka 

traditionella könsmönster samt att utveckla sina förmågor och intressen. 

Jag lyfter att alla kan allt, jag lyfter gärna tjejer, ta exempel från verkligheten att det inte finns några 

begränsningar beroende på vem man är, res och se världen, eller göra något på hemmaplan så 

upptäcker man att människor är lika (lärarintervju3). 

I avslutningen av intervjuerna tar alla lärarna upp ämnen de tycker är extra viktiga, de lyfter alla 

fram helheten och hur viktigt de anser att värdegrunden är för att skapa en skola där elever kan lära 
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och utvecklas. Värdegrundens centrala roll i läroplanen är något som de intervjuande lärarna anser 

vara viktigt och positivt. 

7 Slutsats och diskussion 

Jag har i min studie undersökt hur möjligheterna till att arbeta med demokrati, delaktighet och 

värdegrund utifrån SO-lärares och elevers perspektiv. Nedan följer en diskussions del där 

frågeställningarna besvaras och diskuteras.  

 

 

7.1 Hur kan man arbeta med värdegrund, demokrati och delaktighet för att fostra 

demokratiska medborgare utifrån lärarnas och elevernas perspektiv? 

Det framkom under intervjuerna att eleverna lär och utvecklas tillsammans med varandra. För att 

eleverna ska förberedas inför framtiden, som medborgare och demokrater krävs det att de utvecklar 

en förmåga att samarbeta med andra. Lärarna uppgav att de alltid arbetar med värdegrunden för att 

klimatet i klassen ska vara tillåtande eftersom det är först då alla ges möjlighet att lära sig. För att 

elever ska lära sig demokratiska värden krävs att de hjälper varandra att utvecklas. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv ses demokrati som förmågan att kunna styra och bestämma tillsammans 

med andra. Precis som att elever som arbetar tillsammans hamnar i en utvecklingszon kan hela 

samhället utvecklas genom att människor hjälper och har förtroende för varandra. John Deweys 

”learning by doing” är något som är genomgående för den undersökta skolans arbetssätt med 

demokrati främst i form av olika typer av klassråd. För att eleverna ska kunna bära demokratin i 

framtiden är utbildning i demokrati något som är viktigt för deras kunnande, detta anser jag att 

klassråden är ett exempel på.  Att eleverna lär utifrån kontexten krävs det att kontexten blir en 

demokratisk arena för eleverna att verka på vilket jag tagit upp i ”Tidigare forskning”. I detta fall är 

kontexten skolan och klassrummet. När arbetet kring demokrati, delaktighet och värdegrund sker är 

det alltid en konkretisering som går via lärarens egna begreppstolkningar. I mina intervjuer framgick 

det att då läraren är den som ska förmedla de värden som tas upp i läroplanen blir dessa beroende av 

lärarens tolkning. Det blir demokrati under uppsikt av en lärare, jag anser att det då finns en risk att 

lärare och skolans ramar blir begränsningar för demokratiarbetet. Men skolan måste fostra och 

upprätthålla alla grundläggande värden så att ingen elev hamnar utanför ramarna.  

Det framkom i mina intervjuer att begreppet demokrati har i hög grad samma betydelse för 

eleverna och lärarna, det används främst för att beskriva hur Sverige styrs. Det används som en 

beskrivning av röstning och att välja, men även till viss del av att rätten att säga sin åsikt. Elevernas 

synsätt på demokrati återspeglas av lärarnas synsätt på hur de arbetar med demokrati. Där de pratar 

om svenska val som de arbetar med under samhällskunskapen.  
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Utifrån intervjuerna tolkar jag det som att eleverna verkar ha en bristande vetskap snarare än 

kunskap om de demokratiska värden de ska fostras i inom skolan för att bli demokratiska, de är statiska 

i sitt användande av begreppet demokrati som de uppger handla om att rösta. Dock fostras de i 

demokrati på många sätt, allt ifrån arbeten om mobbning, vikten av att räcka upp handen, att alla 

kommer till tals, olika typer av klassråd, regler på skolan som de måste förhålla sig till. Här finns likheter 

med Oscarssons (2005) forskning om elevernas kunskaper dock är eleverna på den undersökta skolan 

yngre.  

 

 

7.2 Vilka möjligheter och begränsningar ser SO-lärarna i att arbeta med att fostra 

demokratiska elever utifrån styrdokumenten och det centrala innehållet? 

I studien undersöker jag om SO-lärare ser några extra möjligheter att arbeta med detta och hur 

eleverna upplever sina möjligheter att arbeta demokratiskt. Resultatet av min undersökning anser jag 

stämmer väl överens med tidigare forskning.  Exempel på detta är att lärarna anser att frågor om 

värden är viktigt, men att tiden och läroplanen inte alltid tillåter dem att arbeta med detta. Jag kommer 

i min analys också fram till att elevernas deltagande och påverkan begränsas av yttre förutsättningar 

vilket också syns i tidigare forskning.  

De intervjuade lärarna har samhälle- och religionskunskap som undervisningsämnen men detta 

spelade ingen roll då ingen av de intervjuade uppgav att de använde ämnena till att fostra eleverna till 

demokrater utöver en del politiska kunskaper om riksdag och regering.  

Där kan de vuxnas vägledning hjälpa eleverna att utvecklas och ta hänsyn till värdegrunden enligt 

mig. Jag tycker att det är en intressant aspekt att de intervjuade lärarna alla har religions- och 

samhällskunskap som ämnen vilket ger dem goda möjligheter att arbeta med frågor som rör 

värdegrund, demokrati och delaktighet från det centrala innehållet i läroplanen men de använda inte 

sina ämnen nämnvärt för att undervisa i detta. Utan dem lät det snarare genomsyra all undervisning 

inte just den inom samhälls-och religionsämnet.  Lärarna och eleverna gav under intervjuerna 

demokrati en innebörd utifrån skolans kontext. Den landade i att det i skolan handlar om en formell 

demokrati med val, beslut och mötesarenor. De begrepp som diskuterades under intervjuerna har 

sällan en allmängiltig betydelse utan en innebörd utifrån vem och när det tolkas (Vygotskij, 

1934:454ff). Demokrati och värdegrundsbegreppet innehåller en mängd av värden utifrån den kontext 

de placeras i, dessa kan till viss del motsäga varandra. Exempel på detta är individens frihet kontra 

solidaritet med svaga eller elevernas rätt till inflytande över skolarbetet mot en likvärdig utbildning för 

alla. Jag anser att lärare bör göra en övervägning i hur de ska förhålla sig till dessa ”spänningar i 

värdegrunden” (Nykänen, 2008). Det största hindret som lärarna uppgav var tidsbrist, vilket till viss del 
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skulle kunna hjälpas med mer resurser, men eleverna måste fortfarande hinna med att lära sig alla de 

kunskaper som står i läroplanen, detta i likhet med Mathison (1998). 

 

7.3 Hur upplever elever sina möjligheter till delaktighet i skolan? 

Elevernas främsta möjlighet till delaktighet i skolan är genom klassråd, något som både lärare och 

elever uppgav var frekvent förkommande. Lärare och elever har en gemensam syn på vad det innebär 

att få vara delaktig och att påverka skolan på andra sätt. Lärarna uppger att eleverna har fler 

valmöjligheter än vad eleverna själva upplever, lärarna har ett större helhetsperspektiv av naturliga 

skäl där de kan se visa problem och svårigheter med delaktighet. Eleverna har vissa möjligheter att 

påverka men det finns hinder för dem att få igenom sina önskemål. Lärarna vittnar om svårigheter att 

låta eleverna påverka undervisningen men att de försöker erbjuda eleverna alternativa arbetssätt, 

eleverna uppger även de att ibland finns alternativa arbetssätt och metoder 

I det svenska demokratiska samhället är delaktighet och demokratisk kompetens något som jag 

anser vara viktigt, dels genom att medborgarna i Sverige ska välja sina förtroendevalda och måste då 

kunna orientera sig och göra val i en komplex värld samt att en stor del av samhället kretsar kring olika 

typer av föreningar som är demokratiska till sin struktur allt från idrottsföreningar till 

bostadsrättsföreningar. För att eleverna ska i framtiden kunna delta och vara en del av samhällslivet 

är fostrandet av eleverna något nödvändigt. Genom att skolan främjar demokratiska värden skyddas 

den också mot extremism och mot kriminalitet.  

De råd, exempelvis klassråd och elevråd som skolan använder sig av har svårt att förverkliga 

elevernas önskningar som utformningen av skolgården eller önskvärd mat, hindret är till största del 

ekonomiska skäl, något som mer pengar till skolverksamheten skulle kunna lösa. Utöver att eleverna 

var kritiska till vissa av skolans regler samt att skolarbetet gärna fick blir roligare, uppgav eleverna att 

de totalt sätt är nöjda med sitt inflytande samt att de inte önskar ändra på några särskilda metoder. 

De känner likt lärarna en frustration av att de sällan ges något verkligt inflytande i de olika klassråden. 

Hela det svenska samhället ska hållas upp av medborgarna. Det krävs då att de har en adekvat 

utbildning i frågor och värden som är bärande för vårt samhälle. Målet med att förmedla värdegrunden 

är att medborgarna ska vara kritiska och dugliga att styra och att styras på ett rationellt sätt (Hedin & 

Lahdenperä). Det svenska politiska systemet är uppbyggt kring ett partisystem där medborgarna väljer 

förtroendevalda samt själva utgör de valbara. För att kunna uppfylla demokratins krav krävs upplyst 

kunnande så att folket får det som de tycker är bäst. Eleverna måste då under skolgången lära sig 

demokratins kriterier som presenteras i ”Tidigare forskning” för att kunna delta i samhället(Dahl, 

1992). Det skolan bör arbeta enligt mig med är att öka transparensen för hur skolan arbetar samt de 

många ramar och riktlinjer skolan arbetar efter. Skolan styrs av politiska beslut och går alltså att 

påverka genom demokrati och delaktighet.  
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Det finns en viss risk att eleverna upplever delaktigheten i skolan som något formellt som inte 

påverkar på riktigt. Då finns en risk att undergräva demokratin istället (Almgren, 2006 och Pihlgren 

2012) för att stärka den.  

 

7.4 Var och när sker undervisning i demokrati och värdegrund? 

Demokrati i skolan går på många sätt hand i hand med ett sociokulturellt lärande då skolan är full av 

interaktioner mellan människor (Dalhkwist, 2011:19). Den deliberativa demokratimodellen som skolan 

bygger på har interaktion och samtal i fokus. Den undersökta skolan utgår mycket från ett 

förhållningssätt där bemötande och klimat är viktigt för att kunna lära. Värdegrund är för lärarna ett 

starkt laddat begrepp som de alla pratar engagerat om, de tycker att frågor om värdegrund är viktigt 

och grundläggande för en fungerande klass. Värdegrunden genomsyrar hela verksamheten och 

handlar om hur man beter sig mot varandra samt att vara toleranta mot olikheter för att skapa ett 

fungerande klimat. Eleverna ser inte det dagliga arbetet med värdegrunden, de uppger snarare skolans 

regler och punktinsatser mot mobbning som arbetet med värdegrunden. Skillnaden mellan elever och 

lärares uppfattning är troligtvis stor för att eleverna inte ser helheten och att värdegrundsarbetet är 

något som all skolans personal alltid ska arbeta med. Jag anser att skolan kan försöka belysa det 

faktiska arbete som sker med frågor kring värdegrund för att förbättra och förankra arbetet hos 

eleverna. Elevernas kunskaper om demokratiska värden och värdegrunden har troligtvis förklätts i 

andra ord av deras lärare så därför tror jag att de är väl medvetna om dem utan att kunna sätta ord på 

det. Värden som alla elever är medvetna om, som att vara en schysst kompis, låta andra tala, räcka 

upp handen, är grunder som är viktig för att kunna upprätthålla demokratin både i klassrummet och 

senare även i samhället. I en av intervjuerna kom skolans slogan upp, som jag anser bygger tydligt på 

demokratiska värden trots det kom den inte upp under någon annan av intervjuerna. Skolan skulle 

kunna arbeta fram en strategi för hur de ska förhålla sig till demokrati och med användandet av en 

slogan på samma sätt som med värdegrunden.  

Jag upplever att demokrati är något som tydligt präglar skolan och genomsyrar verksamheten, 

eftersom att värdegrundsarbetet är konstant och bygger på demokratiska värden. Lärarna arbetar 

aktivt med demokratiska värden då de använder värdegrunden som ett verktyg för att kunna lära om 

demokrati och för demokrati. Lärarna försöker att använda sig av det som händer runt eleverna för att 

arbeta autentiskt och nära elevernas vardag. De försöker att arbeta efter läroplanen och som Pihlgren 

skriver elevernas verklighet och vardag (2012). Eleverna framförde inget större missnöje mot skolan 

arbetssätt med värdegrund och demokrati utöver att deras egen påverkan på skolans utformning var 

begränsad men de såg inget större problem med det. Lärarna uppger att de försöker lyssna på eleverna 

och ta dem på allvar för att skapa ett klimat i klassen som gör att eleverna vågar ta ställning, men 

lärarna har inga problem med att själva styra och vägleda klassen vid behov (Morrow, 1999 och 2001). 
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7.5 Sammanfattande diskussion 

Den uppfattning jag bildat från intervjuerna är att eleverna är demokratiskt fostrade, anpassat efter 

deras ålder. Den undersökta skolan har kommit långt när det kommer till att utveckla delaktighet och 

demokratiska strukturer på skolan som exempelvis elevråd, klassråd och val av arbetsmetoder. 

Eftersom eleverna på skolan är unga så kan det finnas svårigheter att överlämna allt för mycket ansvar 

på dem. Sedan finns det svårigheter att lyckas implementera besluten genom ramarna som skolan 

styrs ifrån. I studien kommer det fram att lärarna har en klar bild av att arbeta med värdegrundsarbete 

och vikten av det, men att de inte har samma strategi för att arbeta med demokrati. Studien visar på 

att skolan arbetar med demokrati men att det inte finns en tydlig röd tråd med detta förutom 

ambitionerna med elevdelaktighet genom olika råd. Detta till skillnad från arbetet med värdegrund 

som lärarna kan redogöra grundligt för. Demokratiarbetet handlar om formella politiska kunskaper 

som riksdagsval och att eleverna får lära sig mötesteknik för att fatta beslut och på så sätt får eleverna 

vara delaktiga. Som det ser ut idag så ligger mycket av ansvaret på att läraren själv prioriterar arbetet 

med demokrati, värdegrund och delaktighet. Lärarna har mycket att hinna med ifrån läroplanen och 

ofta i klasser med många elever. Det kan bli som lärarna i den här studien uppger att tidsaspekten och 

kunskaper ställs emot värdegrundsarbetet. Risken finns att man undergräver demokratin genom att 

eleverna uppfattar det som icke fungerande exempelvis med råden som något de har men att det inte 

gör någon skillnad. Jag tror att man kan ladda demokratibegreppet med mycket mer innehåll än just 

det ovan nämnda. 

Intervjuerna vittnar om är en entydig bild av hur den undersökta skolan arbetar med värdegrund 

och demokratifrågor. Inom de flesta områden ger de intervjuade en gemensam bild av hur skolan 

arbetar med värdegrundsarbete och demokrati i skolan. Lärarna uppger att de tycker att 

värdegrundsfrågor är viktiga och försöker att vara förbilder och lyssna på eleverna. De uppger alla 

vikten av att upprätthålla ett gott klassrumsklimat, som enligt med tidigare forskning är 

klassrumsklimat av stor betydelse för att kunna lära sig demokratiska värden (Skolverket 2013, 

Skolverket 2004, Almgren 2006). Risken finns, vilket lärarna vittnar om, att värdegrunds- och 

demokratifrågor blir nedprioriterade på grund av att de upplever en tidspress att hinna med allt i 

läroplanen. I likhet med Mathisons undersökning tycker de att värdegrundsarbetet är viktigt men att 

det tidsmässigt kan ställas mot övriga ämnen och då nedprioritera (1998). För lärarna verkar det finnas 

vissa svårigheter med hur de ska förhålla sig till att fostra elever demokratiskt. De arbetar alla aktivt 

med värdegrund men distinktionen mellan att fostra, uppfostra och utbilda eleverna är inte glasklar.  
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7.6 Slutsats 

Jag tror att en bra strategi är att gemensamt på nationellt och lokalt lägga värden i begreppen 

demokrati, delaktighet och värdegrund och att ta fram ett mål som skolan ska arbeta mot. Målet måste 

anpassas och konkretiseras till den aktuella skolan, det kan handla om exempelvis antirasism eller 

frågor som rör delaktighet. Det finns såklart stora svårigheter med att arbeta fram en gemensam 

värdegrund i ett mångkulturellt samhälle med många olika värderingar och åsikter. Det har historiskt 

sett alltid funnits olika intressen i samhället där den rådande ordningen har prioriterats. För att kunna 

förankra demokratin krävs det ett konstant och målmedvetet arbete så att demokratifientliga krafter 

kan motverkas. Här tror jag att lärarna som har samhälls- och religionskunskap kan närma sig ämnet 

på ett naturligt sätt. Precis som att skolan har strategier för att arbeta med frågor som rör mobbning, 

kränkningar och värdegrund, bör skolan ha tydliga strategier för arbetet med demokrati. 

Om arbetet med värdegrund och demokrati nedvärderas kan eleverna bli lidande genom mer 

kränkningar och annat oönskat beteende, vilket dels ger klassen sämre förutsättningar att ha ett 

gynnsamt klimat, samt att skolan inte blir likvärdig nationellt vilket i sin tur kan undergräva demokratin. 

Lärare och övrig personal på skolan är viktiga förbilder när det kommer till arbetet med demokrati och 

värdegrund. Som en lärare påvisar i den här studien så måste eleverna vara utbildade för att kunna 

delta i samhället. De intervjuade eleverna uppger alla att de får vara med och påverka men inte i så 

hög utsträckning som de kanske önskar. Ingen av de elever som intervjuades kunde komma med något 

konkret förslag på vad man kan tänkas ändra för att de ska känna sig mer delaktiga. Det är dessvärre 

väldigt sällan som elevernas perspektiv tas i beaktning när förbättringar och ändringar i skolan ska ske. 

Hur de intervjuade ville förbättra och ändra arbetet med värdegrund, demokrati och delaktighet kom 

de inte med speciellt många konkreta förslag på. Lärarna uppgav att mer resurser skulle vara hjälpsamt 

för att dels kunna utöka och förbättra undervisningen men även för att ta in mer av omvärlden genom 

studiebesök. Skolan skulle kunna förbättra sitt arbete med demokrati och värdegrundsfrågor genom 

mer resurser. Men även att skolans personal fortbildas i frågor om hur man arbetar med demokrati i 

skolan på ett fungerande sätt. Skolan måste alltid aktivt arbeta med frågor om demokrati, delaktighet 

och värdegrunden, för att eleverna ska kunna utvecklas så mycket som möjligt i ett gynnsamt 

klassrumsklimat. Demokratisk värderingar och utbildning är grunden för att kunna komma ut i 

samhället och bära upp demokratin. 

Studien belyser svårigheten med att arbeta med begrepp som inte är konkretiserade i läroplanen 

av skolan eller skolverket. Studiens begränsade omfattning gör att det inte kan göras större slutsatser 

för hela skolväsendet. Det studien pekar på är att arbetet med värdegrund, demokrati och delaktighet 

är komplext men väldigt viktiga frågor att arbeta med. Skolan behöver gemensamma strategier för att 

arbeta med de frågorna så att det arbetet inte glöms bort eller blir lidande av skolans pressade 

situation i och med sjunkande resultat. 
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Bilaga 1  

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om demokrati och värdegrundsarbete i religionskunskap och 

samhällskunskap. Studien kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs 

av Erik Ledström som går sjätte terminen på lärarprogrammet årkurs 4-6, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

intervjuas i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt 

barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 
 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
 

Adress: …………………………………………………………………………….. 
 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
 

Adress: ……………………………………………………………………………… 
 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 
 

....................................................................... 
Ort och datum    



35 
 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 
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Bilaga 2 

 
Information om en studie om demokrati och värdegrund i samhälle och religionskunskap 

 

Jag är lärarstudent som går sjätte terminen på grundlärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Mitt självständiga arbete handlar om värdegrunds och demokratifrågor utifrån ämnena 
religionskunsap och samhällskunskap. I studien kommer sex elever (två åt gången) och tre lärare att 
intervjuas i frågor kring skolans värdegrund och demokrati. Studiens frågeställning är följande Hur 
jobbar man i skolan med demokrati och värdegrund inom samhällskunskap och religionskunskap? Hur 
kan man jobba med demokrati och värdegrundsfrågor utifrån lärarnas perspektiv och elevernas 
perspektiv? Hur vill elever och lärare arbeta med demokrati och värdegrundsarbete? Vilka möjligheter 
och begränsningar ser lärarna på att jobba med att fostra demokratiska elever?  
 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att intervjua ert barn under ett tillfälle i skolan. Jag 
kommer att samla in data genom att intervjua eleven med några förbestämda frågor. Jag kommer att 
använda en ljudinspelning och anteckna för att kunna dokumentera under intervjun. 
 

Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att analyseras under 
innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta 
del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter 
vara borttagna. 
 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn och fråga om barnet är villigt att delta. Därefter 
undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar in den i bifogat kuvert. Om 
ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min handledare innan ett 
beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 
 

Studiens handledare: Magdalena Cedering,  
Tel:  e-post: 
 

Uppsala  
 

Erik Ledström e-post: Erik.Ledstrom.9380@student.uu.se 
0708549197 
 

 

  

mailto:Erik.Ledstrom.9380@student.uu.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide lärare 

Tema 1 Bakgrund, inledande frågor 

- Hur länge har du varit verksam som lärare? 

- Hur många skolor har du jobbat på tidigare? 

 

Tema 2 Tid och plats 

- Var och när sker undervisningen i värdegrund och demokrati? 

- Över tid ser du någon förändring i arbetet med och kring demokrati och värdegrunden i 

skolan, hos personal och elever?  

- Vilka tendenser ser du idag jämfört med förut, vad är positivt och negativt med detta?  

 

Tema 3 Religionskunskap  

Utifrån det centrala innehållet i religion hur jobbar du med frågor som rör:  

- Rätt och orätt 

- Jämlikhet  

- Solidaritet 

- Utanförskap 

- Vardagliga moraliska frågor 

- Kränkning 

- Frågor om vad ett bra liv kan vara 

- Frågor om vad det kan innebära att göra gott 

 

Tema 4 Samhällskunskap 

Utifrån det centrala innehållet i samhällskunskap hur jobbar du med frågor som rör:  

- Beslutsfattande  

- Politiska idéer 

- Vad demokrati är  

- Hur demokratiska beslut fattas 

- Det lokala beslutsfattandet på skolan och i elevernas vardagsliv (ex. elevråd och föreningar) 

- Hur individer och grupper kan påverka beslut. 

- Rättigheter  

- Rättsskipning  

 

Tema 5 Begränsningar och möjligheter 

Skolan ska genomsyras av en demokratisk värdegrund, i läroplanen står det att skolan ska fostra 

demokratiska medborgare, vad ser du för begränsningar och möjligheter till detta? 

Om du fick arbeta helt fritt, utan begränsningar, hur skulle du arbeta med demokrati? 
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Om du fick arbeta helt fritt, utan begränsningar, hur skulle du arbeta med värdegrundsfrågor? 

 

Tema 6 Avslutande frågor  

- Är det någonting i ditt arbete med värdegrundsfrågor som du vill tillägga? 

- Är det någonting i ditt arbete med demokrati som du vill tillägga?  
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Bilaga 4  

Intervjuguide elever 

Inledande frågor 

Hur länge har du gått i den här klassen? 

Tycker du att det är roligt att gå i skolan? 

Vilket är det roligaste ämnen?  

 

Tema: Demokrati 

Vad är demokrati? 

Hur får ni er om demokrati i skolan? 

Skulle ni vilja lära er mer om demokrati? Om ja, i så fall hur? 

 

Tema: Att bestämma 

Vem bestämmer i skolan? 

Vem borde bestämma i skolan? 

Vad får ni bestämma? 

Bestämmer man tillsammans om någonting? 

Vill ni bestämma mer eller mindre? 

Eventuella följdfrågor:  

Har ni elevråd, matråd och andra mötesplatser där elever får vara med och bestämma? 

Har ni några förslag på hur man kan arbeta i skolan så att ni elever får vara med och bestämma? 

 

Tema: Beteende   

Hur får ni lära er hur man bör bete sig mot varandra i skolan? 

Hur får ni lära er om vad som är rätt och fel?  

 

Tema: Uppföljning från styrdokument 

Enligt er: vad innebär det att man har det bra? 

Enligt er: vad innebär det att man har ett gott liv? 

 

 

 


