
 

 

 
  

 
Lärares syn på demokratisk undervisning 

En kvalitativ studie av hur lärare ser på demokrati i undervisning i 
årskurs 1-3  

 

Teachers’ View of Democracy in Education 
A Qualitative Study of How Teachers View Democracy in Education in Grade 1-3 

 

Emma Blom och Amanda Järleskog 
 

 

 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Samhällsvetenskap 

Självständigt arbete i lärarutbildningen 

Grundnivå  

15 hp 
 

    Handledare: Andreas Grahn  
 
    Examinator: Staffan Stranne 
 
    Termin: HT18       År:  2018 
 

  



 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod: OAU094 15 hp 

                                                                                      Termin: HT18              År: 2018 

 

SAMMANDRAG 

_______________________________________________________ 

Emma Blom & Amanda Järleskog 

Lärares syn på demokratisk undervisning 
En kvalitativ studie av hur lärare ser på demokrati i undervisning  

Teachers’ View of Democracy in Education  
A Qualitative Study of How Teachers View Democracy in Education in Grade 1-3  

 

År: 2018  Antal sidor: 28   

_______________________________________________________ 

Syftet med studien är att undersöka hur åtta lärare i årskurs 1-3 ser på demokratisk 
undervisning. Metoden som användes för att samla in data var intervjuer som 
transkriberades och sedan sorterades enligt innehållsanalysens olika steg. Det resultat 
som framkommit under studien är att majoriteten av lärarna anser att demokrati är att 
elever ska få komma till tals och bli sedda i klassrummet, få chans att påverka och 
lyssna på varandras åsikter. I det praktiska menar flertalet av lärarna att de använder 
majoritetsbeslut i sin undervisning. Andra arbetssätt som nämns av lärarna är till 
exempel samarbetsövningar, klassråd och att slumpa vem som får ordet genom att dra 
glasspinnar med elevers namn på. Möjligheter inom demokratiskt lärande är bland annat 
elevers egen påverkan på undervisningen och att elever löser konflikter på egen hand. 
Svårigheter i demokratisk undervisning kan vara att läraren tar enväldiga beslut och för 
läraren att se till att alla elever får komma till tals. Slutsatsen av studien är att 
majoriteten av lärarna definierar demokrati som- och arbetar efter att elever ska få 
påverka undervisningen, våga göra sig hörda och sedda samt lyssna in andra och visa 
respekt och hänsyn gentemot varandra.       

_______________________________________________________
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1 Inledning   

Det kan förekomma att människor i dagens svenska skola blir bemötta på olika vis, beroende 

på vilka de är och vilken bakgrund de har. Aspekter som kan spela in för hur individen blir 

bemött är könsidentitet, etnisk härkomst och social bakgrund. Då demokratins huvudsyften 

motsätter sig denna typ av särbehandling, är det av intresse för oss som snart färdiga lärare att 

undersöka hur lärare ser på demokrati i sin undervisning. Grundskolans läroplan (Skolverket, 

2018) uttrycker att all undervisning ska genomsyras av demokrati, vilket gör ämnet ytterst 

relevant. I Sveriges demokratiska samhälle ska barn i linje med läroplanen fostras till att bli 

demokratiska medborgare, det vill säga medborgare som värnar om allas rättighet att påverka 

i samhälleliga frågor. En betydelsefull del av den demokratiska fostran som elever kommer att 

genomgå kan förmodas ske under skolverksamhetens undervisning. Av den erfarenhet vi 

skaffat oss genom VFU och vikariat gällande lärares agerande i demokratisk undervisning, 

kan det konstateras att pedagogerna inte alltid är medvetna om demokratins vida innebörd. 

Till exempel har vi upplevt lärare som endast ser på demokrati som att majoritetens talan är 

vad som avgör något, trots att demokrati kan definieras som så mycket mer. Rätten att få göra 

sin röst hörd och framföra åsikter som sedan blir lyssnade till, är också exempel på delar som 

inkluderas i demokratibegreppet.               

 

För att en person ska kunna uppnå sin fulla demokratiska potential lär hen rimligen skolas in i 

ett demokratisk tänkande från början av sin skolgång. Detta med syftet att kunna bli en 

fungerande medborgare i Sveriges samhälle, som präglas av demokrati. För att elever i största 

möjliga mån ska ta till sig av demokratiska principer och resonemang lär det vara av vikt att 

lärare är medvetna om hur de kan undervisa för att ge eleverna förutsättningar att utvecklas 

demokratiskt. I läroplanen (Skolverket, 2018) står det att skolans verksamhet ska arbeta för att 

eleverna får förståelse och respekt för det svenska samhällets demokratiska värden, vilket 

talar för att en uppbyggnad av demokratisk kunskap bör påbörjas redan från start av elevernas 

skolgång. Begreppet demokrati i undervisning kommer i denna studie att inkludera arbetssätt, 

arbetsmetoder och atmosfärer som finns närvarande i skolans vardagliga undervisning. Vår 

studie handlar om hur åtta lärare i årskurs 1-3 ser på demokratiskt lärande i klassrummet, hur 

de anser att det ser ut och vilka hinder och möjligheter som finns. Studien kommer att 

presenteras utifrån det pragmatiska perspektivet. Säljö (2014) beskriver att Deweys 



 2 

pragmatiska idéer innebär att elever i undervisningen ska förberedas till att bli goda 

samhällsmedborgare som besitter demokratisk kunskap.    

1.1 Syfte och forskningsfråga  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare ser på demokratiskt lärande i 

klassrummet, både gällande hur det genomförs och hur det upprätthålls.  

 

För att uppnå syftet med studien, ska vi besvara forskningsfrågorna:  

 

1. Hur definierar åtta lärare i årskurs 1–3 demokrati i klassrummet?   

2. På vilket sätt anser åtta lärare i årskurs 1–3 att deras undervisningsmetoder präglas av 

demokrati?  

3. Vilka hinder och möjligheter ser åtta lärare i årskurs 1–3 att det finns i det 

demokratiska arbetet i klassrummet?  

2 Bakgrund 

2.1 Myndighetstexter  

I den rådande läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2018) framgår det att skolans 

verksamhet är byggd på en demokratisk grund. Utbildningen är utformad att uttrycka de 

demokratiska grunderna, som exempelvis de mänskliga rättigheterna, och ska syfta till att 

dessa kunskaper ska befästas hos varje enskild elev för att påbörja deras utveckling mot att bli 

demokratiska samhällsmedborgare. Läroplanen uttrycker även att endast förmedling av 

demokratins definition från lärare till elever inte är tillräckligt, utan eleverna bör få 

erfarenheter av olika arbetssätt som har demokrati som bakomliggande avsikt. Utbildningen 

ska därmed syfta till att förbereda eleverna för ett framtida liv i samhället. Genom att låta 

eleverna i viss mån få vara delaktiga i valet av exempelvis undervisningens upplägg, teman 

och utföranden bjuder läraren in eleverna till att förstärka sina förmågor att våga påverka och 

arbeta tillsammans med andra (Skolverket, 2018). I Skolinspektionens rapport angående 

kvalitetsgranskning (2012) framgår det dock att de demokratiska inslagen i undervisningen 

som står skrivna i läroplanen, inte alltid präglar all undervisning i skolverksamheten. I 

rapportens sammanfattning står det dessutom att eleverna bör få fler möjligheter till att öva på 

sina kritiska synsätt, samt att de erfarenheter som eleverna tilldelas i undervisningen ska gå att 
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omsätta till praktiska samhällssituationer i en större utsträckning än innan (Skolinspektionen, 

2012). 

2.2 Tidigare forskning 

Liljestrand (2011) skriver att samtal gällande demokrati kan vara en nyckel för medborgare i 

dagens samhälle. Författaren påtalar att skolans verksamhet är betydelsefull för samtal mellan 

människor som har olika bakgrund, vilket han menar att den pragmatiske filosofen John 

Dewey poängterade redan hundra år tillbaka i tiden. Vidare skriver Liljestrand (2011) att 

deltagande i demokratiska samtal inte är en medfödd begåvning, utan något som det krävs att 

vi människor övar upp i takt med att tiden går. Han framhåller att trots att skolans verksamhet 

tillhör samhällets demokratiska grund, är det inte säkert att skolans vardag lever upp till 

demokratins idéer. På generaliserad nivå kan uppbyggnad av demokratisk förståelse under 

skoltid relateras till undervisning som genomförs av läraren samt till elevernas eget 

deltagande i processer av demokratiska slag (Liljestrand, 2011).  

Roth (2003) tar upp att en mening med begreppet samtal i deliberativ form kan vara att 

synliggöra kommunikationens roll för de involverade. Genom samtal av deliberativ karaktär 

kan intressen uppfattas och byta skepnad. Argumentet för användning av deliberativ 

kommunikation måste inte innebära redskap med syftet att komma fram till en slutsats, där 

meningen är att få förståelse för andra människor men även för sig själv. Dessa samtal har 

också ett eget syfte då de kan bidra till att människor förstår på ett annat sätt. Att delta i 

demokratiska reflektioner kan resultera i att de involverade får en större förståelse samt en 

utvecklad skicklighet att gemensamt fastställa kunskap och normer inom agerande, beroende 

på de mest relevanta de kommit fram till (Roth, 2003).  

Elvstrand (2004) beskriver att begreppet demokrati kan ha flera skilda innebörder, men 

innefattar till exempel jämlikhet och rättvisa. Författaren uttrycker att demokrati i skolans 

värld inkluderas av händelser i klassrumsmiljön. Hon påtalar att demokrati berör jämlikhet 

och mänskliga rättigheter, samtidigt som det även relateras till de relationer som finns 

representerade i klassrummet, det vill säga både mellan elever och mellan elever och lärare. 

Att ta beslut i klassrummet hör också ihop med demokrati, oavsett om besluten är formella 

eller informella (Elvstrand, 2004). Författaren har genomfört en kvantitativ studie i sex olika 

klassrum, där de observerade eleverna går i årskurs 1 till 5. Hon påpekar att resultatet talar för 

att demokratiskt arbetssätt kan förekomma individuellt, i gruppsammanhang likväl som i 

helklass. Det är enligt författaren en omöjlighet att komma fram till vilket arbetssätt som är 



 4 

mest demokratiskt, då de alla tre har sina fördelar. Under arbete i helklass får eleverna 

möjlighet att påverka sin tillvaro och kan tillsammans komma fram till beslut som gäller dem 

alla. Under arbete i grupp kan eleverna istället få möjlighet att utvidga sin förmåga att 

samarbeta medan de under enskilt arbete får chansen att påverka det egna arbetet och 

dessutom jobba i den takt de själva anser passar dem. I vilken grad ett arbetssätt är 

demokratiskt har istället att göra med innehållet och på vilket vis arbetet är planerat. Studien 

pekar dessutom på att samspel mellan elev och lärare är av vikt då värden av demokratiskt 

slag framkommer vid denna företeelse. Hur ett barns kompetens bedöms har att göra med i 

vilken utsträckning ett barn får delta, vilket styr barnets demokratiska rang, något som i sin tur 

påverkar chansen att vara en del av ett socialt sammanhang (Elvstrand, 2004).  

Grahn (2011) redogör för hur demokrati som förhållningssätt gestaltas både i skollagen och 

läroplanen. Demokrati ska ständigt närvara i den vardagliga undervisningen. Dock är de 

riktlinjer som styrdokumenten anger tolkningsbara för varje enskild lärare, vilket i sin tur kan 

leda till att demokrati utövas på olika sätt i varje klassrum. Undervisningen ska dock alltid 

syfta till att forma eleverna till demokratiska medborgare, vars målsättning är att bibehålla det 

demokratiska samhället (Grahn, 2011).  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Genom denna studie utgår vi från det pragmatiska perspektivet och framförallt utifrån den 

pragmatiska filosofen John Deweys teorier. Han levde mellan 1859–1952 och hans teorier har 

haft en enorm betydelse för pragmatismen och för pedagogikens utveckling. Det pragmatiska 

perspektivet innebär att de praktiska och teoretiska kunskaperna inte bör ses som två skilda 

delar av kunskap, utan de är i allra största grad beroende av varandra för att kunskap ska 

befästas hos oss människor. Dewey ansåg att skolan och dess undervisning ska syfta till att 

forma elever till goda samhällsmedborgare med en djupgående förståelse för demokrati och 

hur man som människa lever i ett demokratiskt samhälle. Undervisningen bör därmed lägga 

grunden för att elever ska kunna skapa ett gott liv, samt känna ett engagemang för samhället 

de lever i (Säljö, 2014).  

Grahn (2011) beskriver hur begreppet kommunikation är en viktig del i Deweys teorier kring 

utbildning och samspelet mellan människor. Dock finns det ett flertal olika vis att 

kommunicera med varandra. Det, enligt Dewey, mer fördelaktiga sättet är kommunikation där 

syftet är att försöka förstå varandras synpunkter och tillsammans komma fram till 

gemensamma slutsatser. Via konversationer med andra får du som individ nya erfarenheter 
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och nya sätt att se på din omvärld. Gällande demokratibegreppet, nämner Grahn (2011) att 

Dewey ansåg att demokrati är ett begrepp, vars innebörd konstant uppdateras och förnyas, och 

därför behöver skolans utbildning forma eleverna till flexibla individer som klarar av 

förändringar. Ett demokratiskt samhälle innebär inte att alla grupperingar i samhället behöver 

hålla med varandra, utan att de behöver veta hur de ska kommunicera med varandra för att 

tillsammans skapa och sträva efter gemensamma mål (Grahn, 2011).          

Dewey (1985)1 skriver att demokrati inte bara handlar om styrelseskick utan dess 

grundprincip innefattar människors liv i gemenskap med sammanflätade erfarenheter. Vidare 

menar han, beträffande utbildning, att om vi människor lever under sociala förhållanden där vi 

influerar varandras liv, får vårt demokratiska samhälle ett större behov av strukturerad och 

konsekvent utbildning än samhällen vars styrelseskick inte präglas av demokrati. Ett större 

spelrum för människor som lever i harmoni, med gemensamma intressen, där individers 

ageranden ställs i relation till varandra för att kunna uppnå förståelse för det man själv som 

människa gör, kan jämföras med ett förfall av de uppdelningar mellan människor på grund av 

exempelvis klasstillhörighet och nationella gränser som tidigare bidrog till att människor inte 

kunde få en helhetsbild av vilka konsekvenser ens handlingar orsakade (Dewey, 1985).  

2.4 Sammanfattning av bakgrund 

Enligt Säljö (2014) handlar pragmatismen om att det praktiska och det teoretiska ska mötas, 

och inte ses som två olika kunskapsformer. För att kunskap ska kunna tas in av människor bör 

en kombination av dessa former ske i undervisningen, menar Säljö (2014). Elvstrand (2004) 

påpekar att demokrati i skolans verksamhet innefattar det som sker i klassrummen, och att det 

kopplas samman med de relationer som finns närvarande. För människor med olika bakgrund, 

menar Liljestrand (2011) att samtal är en väsentlig del och samtidigt hävdar han att demokrati 

har en huvudroll för dagens samhällsmedborgare. Dewey (1985) åsyftar att demokrati 

inkluderar människors gemensamma liv- och erfarenheter. Han menar att genom samspel med 

andra får man själv som människa större förståelse för sina egna handlingar. Grahn (2011) 

påtalar att kommunikation vars syfte är att få förståelse för varandras perspektiv, är en 

betydelsefull del inom pragmatismen. Dess slutgiltiga syfte menar Grahn (2011) är att uppnå 

samstämmiga slutsatser.      

                                                   
1 Bokens upplaga gavs ut 1985, men originalet är från 1916.  
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3 Metod 

Vi har genomfört intervjuer med åtta lärare som arbetar i årskurserna 1-3, angående deras syn 

på demokratisk undervisning. Därefter har informationen transkriberats för att sedan genomgå 

en sortering där syftet var att utgöra olika kategorier. Frågorna som intervjuerna bestod av, 

var framtagna för att kunna bistå med den information som eftersöktes för att kunna svara på 

forskningsfrågorna.  

3.1 Metodologi 

Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning, vilket innebär att fokus ligger vid kvalitén 

i innehållet, och inte vid vilken mängd av innehåll som samlas in. Valet att genomföra en 

kvalitativ undersökning grundade sig i att det som eftersöktes är utförliga svar från de 

deltagande informanterna. Kvalitativa data beskrivs av Tivenius (2015) som individers 

berättande vid intervjusammanhang eller som frågor av öppen karaktär på enkäter där 

individen kan svara personligt. Han åsyftar också att kvantitativa data istället består av 

nummer som står för ett jämförbart innehåll. Denscombe (2016) beskriver att användning av 

en kvalitativ undersökning är av fördel då det som sker i verkligheten ska utgöra kärnan i 

studien. Författaren påtalar dessutom att i kvalitativa undersökningar finns det plats för olika 

information vars innebörd är motsatser, vilket är svårare att inkludera i en kvantitativ 

undersökning. Kvantitativa undersökningar kan däremot användas då svar av statistisk 

karaktär efterfrågas. En kvantitativ undersökning hade förmodligen inte kunnat ge lika 

välutvecklad och precis information som en kvalitativ undersökning.  

Under intervjuerna som är av semistrukturerad karaktär får informanterna möjlighet att 

utveckla sina resonemang och förklara hur de tänker. Intervjuer valdes som metod då det 

kunde ge en detaljerad och öppen inblick i hur lärare ser på demokratiskt lärande i 

klassrummet. Valet att göra en intervju togs också då informanterna fick ett större spelrum då 

de skulle svara på frågor, och möjligheten att ställa följdfrågor också fanns. Alternativ till 

intervjuer hade kunnat vara observation eller enkät. Vid observationer hade vi kunnat se hur 

den demokratiska undervisningen går till i praktiken. Dock ansåg vi att observationer inte 

skulle ge oss lika mycket information som intervjuer, då vi hade behövt observera under en 

längre tid för att få en helhetsuppfattning och det ansågs vara för tidskrävande. Enkäter 

bedömdes inte ha samma precisa och detaljerade information som den som framkommer 

under intervjuer. Den empiri som framkommit kom sedan att utgöra fyra olika kategorier.  
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3.2 Urval 

Vi valde att intervjua åtta lärare som arbetar eller nyligen har arbetat i årskurserna 1-3. 

Urvalet av vilka personer som tillfrågades att delta i studien skedde genom att ett 

informationsbrev skickades ut till rektorer på ett flertal skolor, varpå intresserade lärare fick 

kontakta oss via email, samt via informationsbrev direkt till möjliga informanter som vi 

känner personligen.  

3.3 Genomförande 

Åtta intervjuer har genomförts med lärare som arbetar eller nyligen har arbetat i årskurs 1-3. 

Anledningen till att några av intervjuerna gjordes med lärare som inte arbetar som klasslärare 

just nu, var att det var svårt att få tag på informanter. Under intervjuerna lät vi informanterna 

prata i den utsträckning de själva kände sig bekväma med, med syftet att de skulle känna sig 

avslappnade och trygga. Vissa valde att utveckla sina svar, medan andra höll sig kortfattade. 

Inga personliga värderingar lades in i informanternas svar, utan vi intog en objektiv roll under 

processen så vi inte skulle påverka lärarnas svar. Då intervjuerna var semistrukturerade fanns 

det möjlighet för informanterna att bygga vidare på sina resonemang utan avgränsningar, inga 

ja- och nej-frågor användes. Att använda semistrukturerade intervjuer menar Denscombe 

(2016) är av nytta då informanterna ska få möjlighet att utveckla sina resonemang och då det 

också är informanternas svar som är det väsentliga. Semistrukturerade intervjuer valdes då vi 

var ute efter välutvecklade svar som beskrev hur deras syn på verkligheten ser ut. Intervjuerna 

skedde på fem olika skolor där urvalet av skolor skedde slumpmässigt beroende på vilka 

informanter som ville delta i studien. Intervjuerna genomfördes på platser informanterna 

själva hade bestämt, med syftet att de skulle känna sig trygga i miljön. En av intervjuerna 

genomfördes i grupp då två av informanterna bad om att få göra den samtidigt, vilket vi ansåg 

var möjligt. Övriga intervjuer genomfördes enligt personlig karaktär, det vill säga med en 

informant åt gången. Denscombe (2016) beskriver att enskilda intervjuer med informant är 

fördelaktiga då de är enkla att genomföra, vilket togs i åtanke och var största anledningen till 

att gruppintervjuer inte genomfördes, förutom vid ett undantag.  
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3.3.1 Datainsamling 

För att samla in empiri har metoden semistrukturerad intervju använts.2 Åtta lärare som 

arbetar på olika skolor i Eskilstuna och Strängnäs i årskurserna 1-3 har deltagit. Denscombe 

(2016) beskriver att, för att genomföra intervjuer är en förutsättning att tro att det går att få tag 

på relevanta informanter. Det bedömdes som genomförbart att hitta åtta lärare i årskurs 1-3 

med vilja att delta i studien. Denscombe (2016) hävdar att intervjuer kan vara fördelaktiga då 

syftet är att få fram vad personer anser, känner och har erfarit, vilket är i linje med det som har 

undersökts. Anledningen till varför intervjuerna fick semistrukturerad karaktär är då 

informanterna gavs möjlighet att vidareutveckla sina åsikter samt fick chans att bygga vidare 

på de områden de själva valde att poängtera (Denscombe, 2016). Under intervjuerna togs 

ljudupptagning upp med hjälp av mobiltelefoner, för att sedan bli transkriberade. Lärarna 

tillfrågades om deltagande genom ett informationsbrev där intervjuns genomförande beskrevs 

och vad dess syfte var. Intervjufrågorna skickades ut via email i förväg för att lärarna skulle få 

möjlighet att förbereda sig innan intervjuerna ägde rum.       

3.3.2 Databearbetning 

Att samla in förstahandsinformation från lärare med erfarenheter av yrket, kunde ge oss data 

som kunde värderas som sanningsenlig. Vår insamlade empiri analyserades i enlighet med 

Denscombes (2016) beskrivning av innehållsanalys. Innehållsanalys beskrivs av författaren 

bestå av sex olika steg som innefattar urval, nedbrytande av text, kategorisering, kodning, 

räknande och analys. Urvalet skedde genom att vi sållade bort information från 

ljudinspelningarna som ansågs vara irrelevant. Därefter bröts empirin ned i sju kategorier och 

sorterades sedan in i de fyra slutgiltiga kategorierna. Då informanterna nämnde att elever 

visar intresse för ett särskilt område och därefter att de anpassar sin undervisning efter dessa 

intressen valde vi att koppla samman det med sorteringskategorin anpassningar efter 

individens behov. Innehållet kodades för att kopplas till de olika kategorierna. Därefter har 

empirin räknats och analyserats. Sammanfattningsvis sorterades vår data för att resultera i fyra 

olika kategorier som är följande: lärares definition av demokratisk undervisning, hur 

demokratisk undervisning enligt lärare går till i praktiken, möjligheter till demokratisk 

förståelse hos elever och svårigheter i demokratisk undervisning. Den insamlade 

                                                   
2 Se frågorna i bilaga 1.  
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informationen återspeglar hur informanterna tolkat frågorna, och sedan vår tolkning av 

informanternas svar.  

Av vår empiri framgår det att lärare anser att elever har en medbestämmanderätt i sin 

skolvardag. Kommunikation, samhälle och demokrati är i detta sammanhang nyckelord, vilka 

haft rollen som initiala koder som i korrelation till varandra tydliggör deras koppling och talar 

för kategorikoden lärares syn på barns demokratiska förståelse.     

3.3.3 Tolkning av empiri   

Den insamlade empirin ledde fram till fyra olika kategorier som resultatet sorterades i. De 

fyra kategorierna är: lärares definition av demokratisk undervisning, hur demokratisk 

undervisning enligt lärare går till i praktiken, möjligheter till demokratisk förståelse hos elever 

och svårigheter i demokratisk undervisning. Med syftet att frågeställningarna skulle bli 

besvarade, har kopplingar emellan kategorierna sökts med hjälp av det pragmatiska 

perspektivet som är framställt i det andra kapitlet. Den pragmatiska teorin förespråkar att 

undervisning ska syfta till att forma elever till att bli demokratiska samhällsmedborgare 

(Säljö, 2014). Säljö påtalar att Dewey menade att en demokratisk medborgare ska vara 

engagerad i att främja det demokratiska samhället och verka för att det bibehålls. Dewey själv 

(1985) hävdar att demokrati präglas av människors gemensamma liv med erfarenheter som 

möts. Han menar att människors gemenskap kan leda lite större förståelse för sina egna 

handlingar då de ställs i relation till andras handlingar.   

3.4 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) hävdar att informanterna under och efter genomfört arbete ska behålla 

sin anonymitet, vilket givetvis blivit respekterat. De eventuella informanterna fick innan 

deltagandet ett informationsbrev där studiens syfte och genomförandet av intervjuer beskrevs, 

vilket Vetenskapsrådet nämner som krav i forskning. Informanterna hade dessutom i enlighet 

med vetenskapsrådets riktlinjer, möjlighet att avböja deltagande samt att när som helst avbryta 

sin medverkan utan negativa konsekvenser. I informationsbrevet framgick det också var vår 

uppsats sedan kom att publiceras (Vetenskapsrådet, 2002).  

4 Resultat 

Det resultat som framkommit kommer att presenteras i detta kapitel.  
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4.1 Empiri 

Den insamlade empiri har resulterat i fyra kategorier. De tre forskningsfrågorna blir här 

besvarade och till sist kommer en sammanfattning av kapitlet.  

4.1.1 Lärares definition av demokratisk undervisning  

Majoriteten av de åtta intervjuade lärarna definierar demokrati i undervisning som att eleverna 

ska få komma till tals och bli sedda i klassrummet. Eleverna ska enligt en majoritet av 

informanterna få möjlighet att påverka sin undervisning och skolvardag. Ett fåtal av lärarna 

poängterar att demokrati i undervisning för dem inkluderar alla elevers rätt till att få sina 

individuella behov tillgodosedda. Informant G definierar demokrati i undervisning genom att 

säga att:  

Skolan ska vara en plats som har ett demokratiskt förhållningssätt gentemot sina elever, de ska 

känna sig delaktiga i alla situationer i klassrummet, både de sociala och pedagogiska. Skolan ska 

vara en plats som bygger på respekt, tillit och förtroende där alla behandlas lika. Ingen ska känna att 

läraren har favoriter. Tilltron till läraren är superviktig och det är viktigt att den styrks av föräldrar. 

Elevdemokrati och inflytande måste uppfattas så, även av eleverna (Informant G).  

Ett fåtal av informanterna hävdar att majoritetsbeslut ingår i deras syn på vad demokrati i 

klassrummet är. Att lyssna på andras åsikter och samarbeta hävdar majoriteten av 

informanterna är en viktig del i undervisningen. Två av informanterna beskriver att klassråd 

och elevråd inkluderas i deras syn på demokrati i klassrummet. Att komma fram till 

gemensamma regler som alla sedan ska förhålla sig till är också en form av demokrati menar 

informant B. En minoritet av informanterna benämner att hänsyn till elevens individuella 

behov är en del av deras demokratiska synsätt gällande undervisning. Enligt hälften av 

informanterna innefattar demokratisk undervisning alla individers lika värde, samt att visa 

hänsyn och respekt gentemot sina medmänniskor.  

Övriga definitioner av demokratisk undervisning  

Informant A tar upp demokratisk anda som en del i vad hen anser att demokratisk 

undervisning är. Lärare D åsyftar att eleverna måste få möjlighet att först och främst komma 

in i rutiner, innan de själva får delta i beslutsfattande som berör deras skolvardag. Elever bör 

tillägnas de demokratiska grunderna i sin utbildning, med syftet att förbereda sig för ett 

framtida liv i samhället menar en informant. En ytterligare åsikt som lärare F beskriver är att 

ta in demokrati på en konkret nivå så att det blir greppbart för eleverna. Att bygga upp 

relationer mellan lärare och elever, samt mellan lärare och vårdnadshavare påtalar en 
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informant ingår i hens syn på demokratisk undervisning. Samma informant menar att 

turtagning också är en del av demokratiskt lärande.  

4.1.2 Hur demokratisk undervisning enligt lärare går till i praktiken   

De flesta av de intervjuade lärarna anser att demokrati genomsyrar all undervisning, samtidigt 

som ett fåtal är något tveksamma och en informants åsikt inte framgår.  

En majoritet av informanterna anser att de använder majoritetsbeslut i sin undervisning. 

Informant D hävdar att hen ofta låter sina elever blunda alternativt titta ner i bänken då en 

röstning ska genomföras, med syftet att alla elever ska utgå från sig själva och sina åsikter, 

och inte rösta som kompisarna gör. Att lyssna på andras åsikter och samarbeta påtalar 

majoriteten av de intervjuade lärarna är ett inslag i deras undervisning. En minoritet av 

informanterna hävdar att klassråd finns närvarande i skolvardagen. Att förhålla sig till 

gemensamma regler menar tre av lärarna är en form av demokrati som utspelar sig i skolan. 

Hälften av informanterna tar upp att individens behov styr hur undervisningen utformas. 

Informant G uttrycker att alla elever ska få sina behov tillgodosedda, oavsett vilken nivå de 

befinner sig på. Hen hävdar att rättvisa inte är att alla elever får samma stöd, utan att alla får 

lika möjligheter att utvecklas. Majoriteten av informanterna nämner att eleverna i 

undervisningen blir sedda och får komma till tals. Hälften av lärarna nämner att alla elever har 

samma värde, och att respekt och hänsyn är viktiga delar som ingår i den demokratiska 

undervisningen. En majoritet av de intervjuade lärarna åsyftar att elevers möjlighet att 

påverka undervisningen är ett viktigt förekommande inslag.  

Ett fåtal av informanterna belyser att eleverna under sina första skolår behöver prova på olika 

arbetsformer innan de själva, i senare årskurser, är mogna att ta beslut angående hur de vill 

arbeta. Informant F anser att en betydelsefull del i demokratisk undervisning är att bryta ned 

demokrati på en sådan nivå att eleverna kan ta till sig det. Informant G hävdar att 

förebyggande samtal har en betydande roll i den praktiska demokratiska undervisningen. 

Samma informant beskriver att hen ibland parar ihop elever efter vilken aktivitet de vill delta i 

under rasten, för att minska risken för utanförskap och för att vigda samhörigheten.  

Arbetssätt  

Ett arbetssätt som ett fåtal av informanterna använder sig av är diskussion. Informant C menar 

att hens elever brukar diskutera i grupper för att en representant från varje grupp sedan i 

helklass ska dela med sig av vad gruppen har resonerat sig fram till. Lärare G tar upp att hen 
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arbetar med temadiskussioner där ett ämne åt gången behandlas. Turtagning är en annan 

arbetsform som ett fåtal av informanterna brukar i sin undervisning.  

Att använda glasspinnar med elevernas namn på, för att slumpmässigt bestämma vem som får 

ordet, är en metod som ett fåtal av informanterna använder. Informant E åsyftar att det är 

bättre att dra en glasspinne än att bara peka på den eleven som ska få ordet, då eleven slipper 

känna sig nervös. Informant C menar däremot att hen ibland pekar på elever som inte 

självmant räcker upp handen, för att inkludera dem i undervisningen och inspirera dem till att 

våga ta plats och prata. Temaarbete är en metod som ett fåtal informanter tar upp. Informant C 

beskriver att hen tillsammans med sina elever gör en tankekarta där de går igenom vad som är 

målet med området och hur de ska ta sig dit, samt vad eleverna själva vill få reda på. 

Elevernas önskemål uppfylles sedan i mån av tid. Ett arbetssätt där flera arbetsformer ingår är 

EPA-metoden, där eleverna först får fundera enskilt, för att sedan diskutera i par och slutligen 

presenterade sina åsikter för alla. Detta nämner lärare C som förekommande i hens 

undervisning. Samma informant nämner att kontinuerligt byte av gruppkonstellationer där 

barn oavsett olika kunskapsnivåer får arbeta tillsammans, leder till en känsla av tillhörighet.  

Informant B påtalar att det är av vikt att förklara för eleverna varför saker och ting är som de 

är i vissa fall, exempelvis då läraren måste ta ett enväldigt beslut. Detta menar hen kan skapa 

en större förståelse och acceptans hos eleverna till varför de inte får delta i beslutsfattande just 

vid det tillfället. Informanten upplever att hens resonemang fungerar väl, då det inte sker så 

ofta, utan att eleverna mestadels får vara med och påverka. En annan metod som används av 

lärare C är ”Kan-stolen”, vilket innebär att eleverna har tillåtelse att gå och be en kompis om 

hjälp, då läraren är upptagen med en annan elev. Informanten påtalar att syftet med detta 

arbetssätt är att elever inte ska sitta och vänta för länge innan de blir hjälpta. Lärare C 

beskriver:   

Alltså visuellt att jag reser mig upp helt enkelt när inte fröken kommer, för hon har ju inte tid, hon står 

ju där och håller på med den där, så har jag rätten att gå fram till en kompis. 

Fiffig kompis är ett annat arbetssätt som samma informant beskriver. Där får en elev själv 

välja vem av kompisarna som räcker upp handen ska svara på frågan, om hen själv inte kan 

svaret. Trots att eleven då inte själv kan svara på frågan, får hen vara med och besluta vem 

som istället ska besvara den. Kompisrättning är ytterligare en arbetsform som informanten 

beskriver förekommer ibland i hens undervisning. Informant E beskriver att hen tar in 

demokratin i det dagliga och försöker bekanta sina elever med ordet i sig och dess innebörd så 
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de ska få förståelse för vad det står för. Att göra gemensamma planeringar är något som 

informant F anser är en väsentlig del av undervisning. Samma informant påtalar också att 

gemensamma samlingar och introduktioner är ett förekommande inslag i undervisningen. 

Informant G benämner värdegrundsamtal som ett betydelsefullt moment där eleverna genom 

samtal tillsammans med läraren diskuterar ett ämne åt gången, såsom rättvisa. Samma 

informant beskriver att:  

      Så jag tror att in med mer värdegrund. In med mer prat om hur man gör och hur man tänker och så 

man ändå får liksom en gemensam plattform i största som man liksom får dem alltså ändå gör ett    

försök att få ut dem människorna i världen, i livet liksom så man liksom får stora nyfikna inspirerade 

människor som vågar, för det är mycket våga liksom det hänger på.  

4.1.3 Möjligheter till demokratisk förståelse hos elever  

Hälften av informanterna beskriver att elevernas delaktighet och möjlighet att påverka 

undervisning är en demokratisk möjlighet som finns representerad i undervisningen. Lärare A 

hävdar att hens elever ibland ber om att få byta arbetsuppgift eller arbetssätt, något som 

informanten påtalar är en form av insikt i sitt eget arbete. Läraren menar att eleverna känner 

sig så pass trygga och respekterade att de vågar ställa frågan. Informant F påtalar att 

medbestämmande bidrar till en ökad motivation hos eleverna. Lärare C uttrycker följande:  

Jag har ju alla möjligheter i världen att ha demokratiska lektioner. Det ju jag själv som är mitt eget 

hinder i så fall. Så att vilka möjligheter finns, alltså det blir ju en möjlighet att alla elever också när 

det är demokratiskt, känner sig delaktiga och det blir viktigt för dem.  

Ett fåtal informanter tar upp att en möjlighet inom demokratisk undervisning är att eleverna 

klarar av att lösa konflikter på egen hand. Informant E beskriver att en grupp där eleverna är 

kapabla att själva reda ut konflikter är ett kvitto på att demokratin har fått genomslag, 

tvärtemot då en grupp inte kan lösa konflikter utan lärarens inblandning. Några av 

informanterna hävdar att undervisning som bidrar till elevers utveckling gällande att våga ta 

plats, uttrycka sina åsikter, vara sig själv och ha kännedom om sina rättigheter, är 

demokratiska möjligheter. Informanterna åsyftar att eleverna ska stärkas som individer och 

växa i sig själva. Lärare G menar att detta är ett grundläggande tankesätt. Samma informant 

påtalar dessutom att alla individer måste lära sig att fungera tillsammans i skolans värld, vilket 

är en demokratisk möjlighet. Informant H säger att det finns större möjligheter till frihet hos 

eleverna i ämnen som bild, där barnen kan få ett större spelutrymme. Samma lärare nämner 

också att det är viktigt att i tidig ålder börja samtala kring grundläggande värderingar och 

sedan påminna om dessa kontinuerligt. Informant C benämner att i ämnen som SO och NO är 
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det enklare att arbeta på flera olika sätt, än i andra ämnen. Samtidigt påtalar hen att matematik 

också kan varieras, då det kan presenteras i många olika representationsformer.  

Demokratisk utveckling hos elever  

Alla informanter är överens om att deras elever utvecklas demokratiskt. Till exempel berättar 

Informant F att en elev i årskurs ett kanske inte har förståelse för att individer tycker olika, 

och inte heller klarar av att rätta sig efter det. Läraren påtalar att eleven sedan längre fram kan 

utveckla en förmåga att samtala kring en händelse istället för att agera känslomässigt och gå 

iväg. Att som elev våga göra sin röst hörd och säga vad man tycker och tänker är något som 

utvecklas i takt med tiden, menar informant F. Lärare C beskriver att hens elever allt eftersom 

blivit införstådda med att vissa elever har särskilda behov, och därför kan behöva bemötas på 

ett annorlunda vis. Istället för att se det som en orättvisa menar läraren att eleverna accepterar 

det, och att det istället har resulterat i hög arbetsmoral hos övriga elever.  

4.1.4 Svårigheter i demokratisk undervisning  

Hälften av informanterna nämner enväldiga beslut som ett hinder i demokratisk undervisning, 

men som något nödvändigt att använda sig av vid vissa tillfällen. Lärare A beskriver att:  

Jag tänker att det är jobbigt att följa majoritetsbesluten ibland, att man liksom känner sådär och också att 

det ibland måste jag som vuxen gå in och säga att nej såhär är det.  

Informant B hävdar att man som lärare ibland behöver begränsa en konfliktutredning, och 

sätta ett slut då en bedömning har gjorts att det inte går att komma längre. Dessutom menar 

läraren att elever i vissa sammanhang måste förhålla sig till redan skrivna regler, där det inte 

finns utrymme för demokrati. Exempelvis kan det handla om biblioteksregler och trafikregler, 

som har uppkommit av en anledning. Känslomässiga hinder beskriver en minoritet av 

informanterna som en svårighet i demokratisk undervisning. Informant G åsyftar att speciellt 

yngre elever kan reagera känslomässigt om de inte får sin vilja igenom, och att det därför är 

av vikt att påbörja arbetet med den demokratiska processen vid ett tidigt skede, med syftet att 

eleverna ska bygga upp en förståelse. Informant D nämner att det som vuxen kan vara svårt 

att förmedla till eleverna att alla klassens viljor tillsammans ska styra vilka beslut som fattas. 

Informant E är inne på samma spår som nyss nämnda lärare, då hen åsyftar att det kan bli 

problematiskt då alla individer i klassen har olika viljor. Dock hävdar lärare E att olika åsikter 

kan resultera i utvecklande diskussioner.  
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En minoritet av informanterna nämner att ett hinder i demokratisk undervisning kan vara att 

man som lärare känner att man har skyldigheten att lägga sig i omröstningar, med syftet att 

skydda, stärka eller hjälpa elever. Lärare G berättar att den här sortens skendemokrati kan 

skydda elever som av en eller flera anledningar inte skulle klara av ett visst uppdrag, såsom 

att vara elevrådsrepresentant. Det kan också handla om att låta vissa elever ta mer plats och 

samtidigt hålla tillbaka andra elever som i vanliga fall står i centrum, påtalar informant G.  

En svårighet som kan uppstå under lektioner är att som lärare se till att alla elever får 

möjlighet att komma till tals, menar informant C. Läraren menar även att målen som ska 

uppnås i ett ämne ibland tar fokus från hur eleverna ska uppnå dem, vilket kan vara ett hinder 

i undervisningen. Hen påtalar att kreativa elever ibland hamnar i skymundan då undervisning 

ofta blir baserad på teoretiska arbetssätt istället för praktiska arbetssätt. Samma informant 

belyser att svenska är det ämnet som hen anser är svårast att ha en demokratisk undervisning 

i, då det ofta handlar om ord i stora mängder. Dock anser läraren att samtal i ämnet svenska i 

sig kan vara demokratiska, men att arbetsformen inte varieras så mycket.  

Tidsaspekten är ett hinder som lärare F tar upp. Att rapportera in summativ bedömning av 

eleverna i olika bedömningsstöd, tar tid från att hinna se individen och dess behov, samt från 

att ge formativ feedback menar hen. Det i sin tur hävdar informanten skapar stress hos läraren, 

och kan dessutom skapa stress också hos elever. Läraren menar också att den rådande 

läroplanen inte ser till elevers kunskapsutveckling utan istället har fokus på eleverna här och 

nu, vilket hen anser är ett hinder.  

Icke-demokratiska situationer  

En minoritet av informanterna antyder att de förmodligen har agerat icke-demokratiskt vid 

något eller några tillfällen, men kommer inte på några exempel. Tre av informanterna nämner 

att de ibland tar enväldiga beslut. En av dem har dessutom varit med om att en annan lärare 

inte hållit sig till demokratiska principer, då en lottdragning skulle genomföras. Eleven, vars 

namn blev draget, var inte närvarande och därför drogs en ny lott, vilket ledde till kaos då 

eleven kom tillbaka till skolan och fick reda på vad som hade skett.  

Ett fåtal av de intervjuade lärarna beskriver situationer där de anser att de inte agerat 

demokratiskt. Informant C säger att hen ibland har använt sig av kollektiv bestraffning, vilket 

läraren anser inte är en demokratisk metod. Dock hävdar läraren att det fungerar då det inte 

sker på en daglig basis. Läraren påtalar att hen vid vissa tillfällen tagit enväldiga beslut, både i 
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klassrummet och kollegialt då hen varit rädd för att en situation kunnat leda till ett 

misslyckande om inte ett visst beslut fattats. Detta är också något som inte förekommer ofta. 

Lärare F åsyftar att det inte är demokratiskt då regler i skolan prioriteras framför elevers 

enskilda behov.  

Icke-demokratiska åsikter  

Majoriteten av de intervjuade lärarna har varit med om att elever och/eller vårdnadshavare 

framfört åsikter som inte är i linje med demokrati. Två av informanterna har upplevt en 

situation där de båda blev involverade, där en elev hoppat på en annan elev på grund av hens 

etniska bakgrund. Det resulterade i att elevens vårdnadshavare blev inkallad på samtal till 

skolan, varpå lärarna förtydligade att dessa åsikter inte är acceptabla i skolans värld där alla 

individer är lika mycket värda. Informant B påtalar dock att:  

[…] det är ju ytterst sällan det är barnen som jag upplever har den här inställningen. 

Hen berättar att skolan vill ge eleverna ett alternativ till det de i vissa fall blir lärda i hemmet. 

Informanten benämner att vid känsliga samtal med föräldrar ska det alltid närvara två lärare, 

med syftet att ord inte ska kunna stå mot ord mellan en vårdnadshavare och en lärare. Lärare 

C beskriver att det arbetslag hen arbetar i blivit anklagade för att de betett sig som om de 

skulle inneha rasistiska åsikter. I det fallet beskriver informanten att det är betydelsefullt att ta 

upp diskussionen på en högre nivå och inte bete sig på liknande vis. Informant C nämner att 

hen också har upplevt att elever uttryckt fula ord gentemot varandra.  

Elever som har särskilda behov och/eller diagnoser kan också vara en anledning till att elever 

eller föräldrar reagerar negativt menar ett fåtal av informanterna. Lärare D hävdar att elever 

berättar att de enligt sina vårdnadshavare inte får leka med en viss elev, och att det kan bero 

på att den eleven har en diagnos. Religiösa aspekter om andra individer har också 

framkommit, menar informant D, men i det fallet var inte vårdnadshavaren medveten om 

detta. En informant tror att hen upplevt att en elev eller vårdnadshavare framfört icke-

demokratiska åsikter men kan inte ge något exempel. Informant G påtalar att vårdnadshavare 

ibland tar sitt eget barns parti i alla lägen, utan att undersöka vad som egentligen har 

förekommit. Många ser endast sina rättigheter, men tänker inte på de skyldigheter de har, 

menar läraren.   
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4.2 Resultattolkning   

Då informanterna definierar demokratisk undervisning är huvudpunkterna att alla elever ska 

få komma till tals och bli sedda, samt få möjligheten att påverka det som sker i deras 

skolvardag. Säljö (2014) påtalar att unga individer enligt pragmatismen ska känna att de har 

en inverkan på deras liv även utanför skolan, som berör samhällssammanhang. För att 

individer ska utveckla dessa egenskaper kan en början vara att just få påverka sin skolvardag. 

Att låta alla individer i en klass komma till tals och föra fram sitt resonemang stämmer 

överens med Grahns (2011) beskrivning av en del av pragmatismen, att genom förståelse för 

andras synpunkter kan ens eget perspektiv vidgas och en överenskommen slutsats kan 

framställas. Majoritetsbeslut är något de flesta av informanterna använder i sin undervisning, 

vilket kan vara en viktig grund för att få förståelse för att man som enskild person kan påverka 

sin omgivning. Även detta är i enlighet med Säljös (2014) beskrivning av pragmatismens 

idéer om att individen ska ha ett samhällsengagemang.  

Att samarbeta och lyssna in andra människors åsikter framkommer av majoriteten av 

informanterna som betydelsefullt. Dewey (1985) benämner att människor i samklang med 

varandra och de erfarenheter de som olika individer besitter, kan leda till ett bredare 

perspektiv och en djupare förståelse för sina egna handlingar. Genom att samarbeta och lyssna 

på varandra kan därför elever få större medvetenhet om vad det egna agerandet står för och 

betyder. Gemensamma regler är en aspekt av demokrati som informanterna tar upp, vilket kan 

tolkas vara en grundförutsättning för att kunna agera demokratisk i klassrummet utan att kaos 

uppstår.  

Att alla individer har samma värde, blir respekterade och lyssnade på är en bas för att eleverna 

i enlighet med Deweys (1985) åsikter ska kunna vidga sina perspektiv genom att ta till sig 

andra människors resonemang. Om inte öppenheten för olika människors tankar och idéer 

finns hos eleverna, blir det svårt att utveckla förståelse för andras tankegångar och 

ståndpunkter. Diskussion är ett arbetssätt som några av informanterna nämner att de arbetar 

med, vilket är i linje med Roths (2003) tankar angående att deliberativa samtal kan bidra till 

en ökad förståelse både för sina medmänniskor men även för sig själv. EPA-metoden, det vill 

säga att tänka enskilt, diskutera i par och dela med sig till alla, är ett arbetssätt där eleverna får 

möjlighet att bygga vidare på sina egna åsikter genom att få höra vad andra tycker och tänker, 

vilket också stämmer överens med Deweys syn inom pragmatismen.  
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Enväldiga beslut, vilket hälften av informanterna nämner är förekommande i deras 

undervisning är något som kan tolkas inte stämma överens med Deweys tankar, och därmed 

vara en svårighet i demokratiskt lärande. Att inte alla elever får komma till tals, då det ibland 

kan vara svårt för läraren att hålla koll på vilka som fått göra sin röst hörd, kan vara ett hinder 

i demokratisk undervisning då möjligheten att höra och ta till sig andras åsikter minskar. 

Dessutom kan känslan av delaktighet hos individen som inte får ordet möjligen försämras, 

och kanske dessutom leda till en försämrad bild av demokrati. Säljö (2014) åsyftar att praktik 

och teori enligt pragmatismens ståndpunkter ska gå hand i hand för att kunna uppnå maximal 

utdelning av kunskap och förståelse för det som sker. I resultatet har det framkommit att de 

praktiskt starka eleverna ibland inte uppmärksammas i samma grad som de teoretiskt starka, 

vilket rimligen kan tänkas vara ett hinder då deras kunskap inte får ta den plats den skulle 

behöva för att kunna bidra med nya perspektiv till övriga elever. Då en elev uttrycker sig icke-

demokratiskt gentemot en annan elev, kan det leda till att hindra demokratins utveckling i en 

klass. Detta eftersom en utsatt elev inte blir behandlad med respekt och hänsyn, vilket går 

emot de demokratiska principerna om att alla är lika mycket värda och ska behandlas med 

respekt.   

4.3 Resultatsammanfattning 

Flertalet av informanterna hävdar att de ser på demokrati i undervisning som allas rätt att få 

talutrymme och bli sedda. En majoritet av lärarna påtalar att elever ska få möjlighet att 

påverka det som sker runt omkring dem. Övriga definitioner av demokratiskt lärande är 

exempelvis att majoritetsbeslut får ta plats, att följa gemensamma regler, att ta hänsyn till 

elevers individuella behov och att klassråd/elevråd finns närvarande i undervisningen.  

Majoriteten av informanterna anser att demokrati förekommer i alla deras 

undervisningsämnen. De metoder en eller fler av informanterna beskriver att de använder i sin 

demokratiska undervisning är till exempel röstning, turtagning, diskussioner, EPA-metoden 

och att slumpa vem som får tala med hjälp av glasspinnar. Gemensamma planeringar och 

samtal om värdegrund är också metoder för att utveckla den demokratiska förståelsen hos 

elever. En möjlighet som finns i demokratisk undervisning menar hälften av lärarna är elevers 

chans till påverkan i undervisningen. Att lösa konflikter på egen hand menar några av 

informanterna är en möjlighet, och en informant nämner att det är ett kvitto på en 

demokratiskt välfungerande grupp. En annan möjlighet som en informant påtalar är chansen 
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att variera arbetssätten i ämnen såsom NO, SO och matematik, där hen anser att det finns fler 

valmöjligheter.  

Ett hinder mot demokratiskt lärande som hälften av informanterna påtalar är enväldiga beslut. 

De menar dock att det är nödvändigt att ta sådana beslut ibland. Känslomässiga hinder nämner 

ett fåtal av de intervjuade lärarna som förekommande då elever ibland har svårt att acceptera 

att de inte får sin vilja igenom. Att som lärare lägga sig i omröstningar menar några 

informanter kan vara behövligt för att skydda, stärka eller hjälpa en elev, men att det samtidigt 

är en icke-demokratisk handling. Elever eller vårdnadshavare som framför åsikter av icke-

demokratisk karaktär kan också vara en svårighet menar majoriteten av informanterna. En av 

lärarna påtalar att en övrig risk är att alla elever inte får komma till tals, då det kan vara svårt 

att hålla koll på vilka som har fått ordet.  

För att elever ska bli engagerade samhällsmedborgare som Säljö (2014) nämner att 

pragmatismen står för, kan det vara av vikt att låta elever få demokratiska erfarenheter redan i 

skolan. Detta innebär att elever genom demokratiska processer kan utveckla en större 

förståelse. Demokratiska processer kan innebära att eleverna får göra sina röster hörda och 

påverka undervisningen. Att komma till tals samt lyssna på andra individers resonemang 

menar Dewey (1985) breddar människors perspektiv och skapar en större förståelse både för 

sitt eget tänkande och för andra. Enväldiga beslut från läraren kan tolkas som att sätta sig 

emot Deweys tankar och därmed möjligen vara ett hinder i demokratiskt lärande. Elever som 

är starka praktiskt kan enligt en informant ibland hamna åt sidan, vilket kan vara ett hinder 

enligt pragmatismen, då Säljö (2014) menar att möte mellan praktik och teori är det som 

tillsammans befäster kunskap hos individen.  

5 Diskussion 

Nedan följer en diskussion som inkluderar resultat, slutsats och metod.  

5.1 Resultatdiskussion 

Att använda klassråd/elevråd som en arbetsform i undervisning är inte bara ett sätt för 

eleverna att lära sig om demokrati, utan även för att de ska få förståelse för hur demokrati går 

till och vad det innebär. Detta tyder på att klassråd/elevråd därför blir relevant för 

demokratiskt lärande och inte bara för lärande om demokrati. I läroplanen (Skolverket, 2018) 

står det som tidigare nämnt att varje enskild elev ska befästa demokratiska kunskaper, vilket 
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de förmodligen kan få möjlighet till genom att delta i klassråd/elevråd. Övning på processen 

som sker under ett klassråd/elevråd, det vill säga att olika åsikter lyfts och diskuteras, samt att 

majoritetsbeslut förekommer, kan sätta ett exempel för hur samhällets demokratiska grund ser 

ut. Om elever får skolas in i det demokratiska klimatet redan vid tidig ålder, ökar förmodligen 

chansen för att de ska ta till sig det demokratiska synsättet samt verka för demokrati i 

framtidens samhälle. Vårt resonemang är i linje med pragmatismen då Dewey anser att skolan 

ska lägga en bas för att barn sedan ska bli demokratiskt ansvarsfulla individer, som värnar om 

det demokratiska samhället (Säljö, 2014).  

Att slumpa vem som ska få ordet genom att dra glasspinnar med elevernas namn på kan tolkas 

vara en fungerande metod då läraren inte riskerar att glömma bort någon elev. Dock krävs det 

att läraren ser till att alla glasspinnar blir upplockade innan en elev som redan har svarat på 

något får chansen att svara igen, annars riskerar metoden att få motsatt effekt, då samma elevs 

namn kan bli draget vid flera tillfällen medan ett annat namn inte blir draget alls. En av 

informanterna förespråkar glasspinnar då hen menar att eleverna känner igen metoden och 

inte behöver känna sig oförberedda på att få svara på samma vis som om läraren plötsligt 

pekar på dem utan förvarning. En annan informant menar att hen ibland brukar peka ut elever 

som inte självmant räcker upp handen för att få dem att känna sig inkluderade i 

undervisningen. Det är intressant att de lyfter olika konsekvenser av samma handling. Den 

ena nämner en negativ aspekt medan den andra påtalar en positiv konsekvens. De båda ser på 

detta utifrån ett inkluderande perspektiv, då en av dem vill se till att ingen riskerar att inte få 

talutrymme medan den andra vill inspirera mer tystlåtna elever till att våga ta plats. Den ena 

personen behöver inte ha rätt och den andra fel gällande detta, men om man som lärare pekar 

ut en elev att svara på något vid ett oväntat tillfälle, kan det förmodligen vara bra att ha 

vetskapen att eleven i fråga klarar av det och inte blir stressad eller nervös, då det istället 

skulle kunna leda till en negativ förstärkning. Att inspirera till att våga prata kan tänkas höra 

ihop med Deweys (1985) resonemang angående att erfarenheter från olika individer vävs 

ihop, och att en djupare förståelse för någonting utvecklas. Ju fler individer som vågar 

uttrycka sin åsikt, ju fler nya perspektiv borde framställas och kanske därmed också resultera i 

utvecklad förståelse hos individen, både för sig själv och för sina medmänniskor.  

En informant påtalar att individer ska stärkas och få möjlighet att utvecklas i skolans miljö. 

Detta kan kopplas samman med pragmatismen på så vis att den också står för att den 

gemenskap som individer kan skapa både leder till enskild och gemensam utveckling. Skolans 

miljö består av många olika människor, med olika bakgrund och ståndpunkter, vilket 
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förmodligen kan resultera i att dessa individer genom interaktion kan utvecklas personligen 

och i förhållande till varandra. Att möta människor med olika bakgrund kan möjligen vidga 

individens perspektiv på hur livet kan se ut och därmed också förändra tankegångar och 

värderingar. Detta kan relateras till elevers framtida liv i vårt samhälle, där människor har 

olika bakgrunder och åsikter, kanske beroende på hur och var de har vuxit upp. Majoriteten av 

informanterna påtalar att samarbete och att lyssna på varandras åsikter är något som 

förekommer i deras undervisning. En förutsättning för att kunna ta till sig nya perspektiv och 

därmed utvecklas, i enlighet med Deweys åsikt (Grahn, 2011), bör vara att lyssna in andra 

människor. Utan att lyssna på varandra kanske inte heller elever kan ta till sig nya perspektiv 

och växa i förhållande till varandra och sammanvävda erfarenheter.  

En av informanterna nämner att skolan ska verka för en gemensam grund genom att samtala 

mycket kring värdegrundsfrågor. Hen åsyftar att skolans personal ska verka för att stärka 

eleverna till att bli modiga individer som klarar av att leva i världen. Denna åsikt kan relateras 

till Säljö (2014) då han nämner att individer genom sin utbildning ska utvecklas till att bli 

kapabla till att bygga upp ett bra liv och vara engagerade i samhällsfrågor runt omkring dem.  

Skolverket (2018) skriver att elever i viss utsträckning ska involveras i beslutsfattande som 

gäller undervisningen, och att barnen genom den inkluderingen får öva på sina förmågor att 

våga säga sin åsikt och samarbeta med andra individer. Majoriteten av informanterna menar 

att de ser på demokrati i undervisning som att eleverna ska få möjlighet att påverka det som 

sker. Det kan anses vara en intressant aspekt att inte alla informanter nämner elevers chans att 

påverka då de definierar vad demokrati i undervisning innebär för dem själva, med tanke på 

att Skolverket skriver att elever ska få den möjligheten. Då demokrati till stor del handlar om 

att alla människor ska få vara med och tycka till samt påverka det som sker i samhället, borde 

rimligtvis också skolan präglas av samma struktur eftersom elever i skolan är de medborgare 

som i framtiden ska verka i samhället.  

Att elever ska få sina individuella behov tillgodosedda nämner ett fåtal av informanterna som 

ingående i deras syn på demokrati i undervisning. Enligt Skolverket (2018) ska eleverna 

genom undervisningen förberedas för att klara sig i samhället. I samhället har individer precis 

som i skolan olika behov, och bör därför bemötas därefter. För att eleverna ska få förståelse 

för att rättvisa handlar om att alla får samma chans att lyckas, men inte med exakt samma 

medel, är det förmodligen av vikt att samtala kring ämnet redan i tidig ålder. Med tanke på att 

det finns elever som har särskilda behov är det betydelsefullt att övriga elever förstår att det 
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inte är orättvist att vissa elever bli behandlade annorlunda än den stora massan, utan att det 

beror på att dessa elever är i behov av det. För att barn ska bli införstådda med att det ser ut så 

både i skolans värld och i samhället, bör det rimligtvis vara av vikt att som lärare vara öppen 

och tidigt förklara att alla individer är olika, och därför ibland behöver behandlas olika.  

Att ta enväldiga beslut är något som enligt vårt resultat förekommer ibland i undervisningen. 

Det kan inte anses vara demokratiskt då läraren tar beslut utan att inkludera eleverna, men 

samtidigt är det förståeligt varför lärare behöver göra det. Om elever tillåts påverka situationer 

de egentligen inte borde, skulle det kunna leda till att kaos utbryter och strukturen förloras. En 

informant nämner att i klasser som är ostrukturerade har förmodligen inte den demokratiska 

undervisning lyckats, samtidigt som en välfungerande klass istället kan anses vara 

demokratiskt utvecklad. Detta tyder på att en lärare som ibland tar enväldiga beslut möjligen 

kan lyckas forma och bibehålla ordning och reda, vilket i sin tur kan resultera i att demokrati 

kan genomföras i många andra situationer och lägen. I det stora hela kan alltså förmodligen en 

lärare tjäna på att ta enväldiga beslut då det krävs, i och med att det möjligen kan leda till fler 

demokratiska tillfällen och att läroplanen därmed följs i större utsträckning.  

Då elever eller vårdnadshavare uttrycker åsikter som inte är i enlighet med demokrati, bör det 

rimligen vara en trygghet för lärare att alltid ha läroplanen att luta sig tillbaka mot. I skolan 

tillåts inte åsikter som skadar en annan människa, utan alla måste utan undantag förhålla sig 

till alla människors lika värde, samt visa respekt och hänsyn. Dock kan det förekomma 

situationer där elever missbrukar sin demokratiska rättighet att uttrycka sin åsikt genom att 

kränka en annan individ, varpå det är viktigt att läraren tar itu med problemet för att motverka 

att det återupprepas. Samtidigt som demokrati innebär rätten att göra sin röst hörd, kan det 

också innebära att man som individ måste tänka till hur man agerar och uttrycker sig. Att 

uttrycka en åsikt är en demokratisk rättighet som dock kan skada en person, och därmed också 

vara en icke-demokratisk handling. Att se på demokrati utifrån det stora hela kan därför 

innebära en viss tvetydighet, men som lärare är ens främsta uppgift att se till alla elevers 

bästa, och därför kan inga kränkande åsikter accepteras i skolan under några som helst 

omständigheter. Elevers välmående bör i dessa fall alltså gå före rättigheten att uttrycka sin 

åsikt.  

EPA-metoden, det vill säga att arbeta både med att tänka enskilt, diskutera i par och delge det 

diskuterade för alla är en metod där eleverna tränas både i att själva fundera utifrån sitt 

perspektiv samt i att interagera med varandra. Att diskutera och kommunicera med andra 
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breddar förhoppningsvis elevernas perspektiv så att de gemensamt kan komma fram till 

slutsatser, vilket Dewey nämner som kommunikation i fördelaktig form (Grahn, 2011). 

Genom att ta till sig av andra människors åsikter redan i tidig ålder i skolans världs, bör 

rimligtvis elevers möjligheter att i tillräcklig grad förberedas för att klara av att leva som 

demokratiska medborgare i samhället öka. Detta stämmer överens med Säljös (2014) tankar 

angående att elever bör stärkas till att bli samhällsengagerade individer.  

Då praktiska och teoretiska kunskaper ska kombineras för att kunskap ska kunna befästas 

enligt det pragmatiska perspektivet (Säljö, 2014), är det intressant att en informant påtalar att 

de praktiskt starka eleverna ibland hamnar i skymundan för de teoretiskt starka eleverna, då 

flera ämnen oftare består av teori. Att blanda teori och praktik kan möjligen vara av fördel för 

att kunna befästa kunskap på ett djupare plan, då det blir en större variation för eleverna och 

de till exempel kan utnyttja både sina kreativa och logiska förmågor.  

5.1.1 Slutsats 

Den insamlade empirin tyder på att definitionen av demokratisk undervisning i det stora hela, 

enligt de åtta informanterna inkluderar att elever får möjlighet att påverka det som sker, vågar 

göra sin röst hörd, blir sedda, att elever lyssnar in andras åsikter och samarbetar. Att 

interagera och kommunicera är grunder som kan bidra till att elever blir demokratiskt 

medvetna samhällsmedborgare som engagerar sig i frågor som berör det samhälle de lever 

och verkar i. Mestadels genomsyrar demokrati undervisningen, där majoritetsbeslut 

exempelvis ingår. Andra arbetssätt som är av demokratisk karaktär och också finns 

närvarande i undervisningen är diskussioner, EPA-metoden, temaarbeten och att slumpa vem 

som får ordet genom att dra glasspinnar med elevers namn på. De möjligheter som finns i 

demokratisk undervisning är elevers delaktighet och möjlighet att påverka enligt hälften av 

informanterna. Några nämner elevers förmåga att på egen hand lösa konflikter som en 

möjlighet i demokratiskt lärande. I praktiska ämnen, såsom bild, hävdar en informant att det 

finns större möjligheter att låta eleverna styra själva. Svårigheter som finns i demokratisk 

undervisning är enligt hälften av de intervjuade lärarna att de ibland tvingas ta enväldiga 

beslut. En minoritet nämner känslomässiga hinder, då elever kan reagera negativt när de inte 

får sin vilja igenom. Skendemokratiska omröstningar, det vill säga att läraren lägger sig i 

röstningsresultatet, menar ett fåtal av informanterna är en svårighet i demokratiskt lärande. En 

lärare anser att ett hinder i demokratisk undervisning är att se till att alla elever får 

talutrymme, då det kan vara svårt att hålla ordning på vem som har fått prata och inte.  
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5.2 Metoddiskussion 

Att göra en kvalitativ studie var ett självklart val under denna uppsats, då det kunde ge 

utförliga och detaljerade svar, vilket var vad som eftersöktes. Denscombe (2016) beskriver att 

intervjuer kan ge en bild av vad en informant anser, känner och har erfarit vilket gav oss en 

verklighetsbaserad bild från personer som arbetar på fältet. I en kvantitativ studie hade istället 

en större mängd informanter kunnat delta och därmed möjligen gett en ännu mer 

sanningsenlig bild då fler källor hade använts. Samtidigt kunde en kvalitativ studie istället ge 

mer utvecklade svar, som gjorde att en större förståelse kunde skapas hos oss som skribenter. 

Att använda intervju av semistrukturerad karaktär medförde att vi fick utvecklade svar som 

gav oss stor insikt i informanternas resonemang. De åtta frågor som användes under 

intervjuerna resulterade i en bred bild av hur de intervjuade lärarna anser att demokratisk 

undervisning tar sin form. Den informationen vi fick av informanterna har lett till nya 

perspektiv på demokratiskt lärande, då nya synvinklar presenterades. Åtta informanter har 

deltagit i vår studie, vilket kan anses vara en lagom stor mängd då det rymdes i den tidsram vi 

hade för uppsatsen, och samtidigt gav oss olika infallsvinklar. En förutsättning för att använda 

intervju som metod är enligt Denscombe (2016) att ha tron att det går att få tag på 

informanter. Antalet åtta ansågs vara ett rimligt antal att lyckas nå. 

 Att spela in intervjuerna med mobiltelefon för att sedan transkribera dem var en fördelaktig 

metod, då ingen information som framkom blev utesluten. Dock är transkribering en 

tidskrävande metod, som fungerade nu när vi hade åtta informanter, men hade 

informantantalet varit större hade det förmodligen tagit för mycket tid att intervjua och sedan 

transkribera innehållet. En anledning till varför vi valde att intervjua var då observationer 

ansågs vara för tidskrävande då det enligt oss behövdes observeras vid flera tillfällen för att 

kunna ge en sanningsenlig bild.  

Att använda innehållsanalys som analysmetod vilket Denscombe (2016) beskriver, för den 

insamlade empirin, var till stor hjälp då det blev möjligt att sortera innehållet på ett 

strukturerat vis, vilket i sin tur gav en helhetsbild av informationen. Det första steget som 

ingår i innehållsanalys är att göra ett urval, vilket skedde genom att sålla bort den information 

som inte var relevant för studien. Detta underlättande sorteringen då överflödig information 

var borttagen. Nästa steg var att bryta ned texten i mindre delar, vilket medförde att vi sedan 

enklare kunde kategorisera innehållet. Efter kategoriseringen var klar kunde vi koda empirin 

efter kategorierna, vilket gjorde att informationen strukturerades och blev greppbar. Att ha 
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empirin strukturerad ledde till att den sedan kunde sammanställas antalsmässigt och därefter 

analyseras utifrån kategorierna.    

5.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Den empiri som framkommit under vår studie kan tolkas vara trovärdig då den är insamlad 

från lärare med erfarenhet av sitt yrke. Informationen som samlades in var från 

förstahandskällor då informanterna delgav oss informationen under tiden intervjuerna 

genomfördes. Under intervjuerna intogs en neutral roll och därmed påverkades inte svaren i 

någon riktning, vilket tyder på att informanterna inte blev påverkade av oss som en yttre 

faktor. Då informanterna fick utrymme att utveckla sina svar blev informationen 

förhoppningsvis beskriven i mer detaljerad grad än om det varit stängda frågor. Detaljerad 

information kan i sin tur ha bidragit till en mer sanningsenlig bild än om informationen varit 

mer öppen och därför kanske också mer tolkningsbar.  

Reflexivitet 

I och med denna studie har det uppkommit information som lett till ett bredare perspektiv av 

vad demokratiskt lärande står för och hur det går till. Under studiens arbetsgång har vi 

tillägnat oss nya kunskaper som kan bidra till en fördjupad förståelse angående vår framtida 

yrkesroll, och hur demokratisk undervisning går till i praktiken. Förståelse för vilka 

möjligheter och svårigheter som kan uppstå i demokratiskt lärande, samt hur man som lärare 

kan hantera dessa är väsentliga aspekter som framkommit under projektets gång, och blir en 

nyttig lärdom att ta med sig inför framtiden.  

Sanningskriterier 

Den insamlade empirin resulterade i en översiktlig och skälig bild gällande vad lärare anser 

att demokratiskt lärande innebär och hur det går till i praktiken. De insamlade data kan anses 

vara rimliga då de flesta av informanterna svarade liknande varandra sett i det stora hela.  

5.3 Fortsatt forskning 

Under fortsatta forskningsprojekt kan ett större antal informanter delta, för att ge en ännu 

bredare bild av demokratisk undervisning, både gällande hur de definierar det och hur det går 

till i praktiken. Att observera lärare vid flera tillfällen kan vara ett bra komplement till 

intervjuer, med syftet att få en ännu mer träffsäker bild angående demokratiskt lärande. 

Intervjuer av elever, gällande vad de anser om demokratisk undervisning kan dessutom ge en 

bild av deras perspektiv, av hur de upplever demokratiskt lärande. Eftersom det är eleverna 
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som ska tillägna sig undervisningen, kan det vara ett intressant inslag som också kan leda till 

en ännu mer fördjupad förståelse.   
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Bilaga – Intervjufrågor  

1. Hur definierar du demokrati i undervisning?  
 

2. Hur arbetar du demokratiskt under dina lektioner? Använder du några särskilda 
arbetssätt, övningar eller metoder i din undervisning? Där syftet är att utveckla 
elevernas demokratiska förståelse.  

 

3. Vilka hinder kan uppstå i demokratisk undervisning?  
 

4. Vilka möjligheter finns i demokratisk undervisning?  
 

5. Är demokrati en del av all undervisning?  
 

6. Kan du märka att dina elever utvecklas demokratiskt?  
 

7. Har du vid något tillfälle upplevt att du inte kunnat agera demokratiskt gentemot 
eleverna? Vi menar inte att du tagit enväldiga beslut, utan mer om du frångått 
demokratins principer?     

 

8. Har det uppstått situationer där elever eller vårdnadshavare förmedlat åsikter som inte 
är demokratiska i skolan? I så fall, hur har du hanterat dessa åsikter?  

 

 

 

 

 
 

 
 

 


