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Detta är en kvalitativ studie med syfte att fördjupa kunskaper om hur lärare i 
årskurs 1-3 arbetar och tolkar begreppet demokrati. Genom kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer har lärarna visat en förståelse för begreppet 
demokrati och kan ge exempel på hur de arbetar med demokratiska 
arbetsformer. Studiens slutsats är att lärare har en bred kompetens men 
tydligare mål i läroplanen hade underlättat för lärarna om vilket arbete som bör 
genomföras.  
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1 Inledning 

Vi har tidigare upplevt att lärare har svårt att definiera demokrati som ett vidare begrepp 
än de delar som innefattas i klassråd, röster och politik, trots att hela det svenska 
skolväsendet förväntas vila på demokratiska grunder. Under vår verksamhetsförlagda 
utbildning mötte en av våra handledare frågan kring hur hen arbetar om och genom 
demokratiska arbetsformer. Handledaren hade då svårt att förklara hur detta arbetet 
skedde vilket väckte ett intresse hos oss studenter. Vi valde under vår kurs i 
forskningsmetodik att intervjua tre lärare för att få en bild av hur arbetet med demokrati 
ser ut i årskurs 1-3. Utifrån dessa intervjuer såg vi att arbetet med demokrati var komplext 
och svårdefinierat. 
 I läroplanens första del, skolans värdegrund och uppdrag, synliggörs det att 
skolan ska vila på en demokratisk grund. Skolan ska också informera om och befästa 
respekt hos eleverna beträffande de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Skolan ska också visa vikten 
av olika åsikter och uppmuntra att dessa yttras. Undervisningen ska också bedrivas genom 
demokratiska arbetsformer för att skapa aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare 
(Skolverket, 2018). Detta är bara en liten del av vad läroplanens del 1 och 2 lyfter gällande 
demokrati och trots detta har de lärare vi tidigare mött svårt att beskriva hur de arbetar för 
att främja den demokratiska utvecklingen hos eleverna.  

Held (1997) lyfter att demokrati är ett brett begrepp som förutom politiska beslut 
också innefattar aspekter som jämlikhet, frihet och rättvisa och på grund av just begreppets 
vidd har det flera betydelser och definitioner. Därför vill vi i denna uppsats öka kunskaper 
om hur arbetet med demokrati i årskurs 1-3 ser ut genom att intervjua åtta 1-3 lärare för att 
se hur de anser att de uppfyller de krav på arbete om och genom demokrati som finns i 
rådande styrdokument.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur lärare i årskurs 1-3 anser att de 
bedriver sin undervisning om och genom demokrati inom so-ämnet. Syftet uppnås genom 
att vi besvarar de tre forskningsfrågorna:  

 

1. Hur tolkar lärare i årskurs 1-3 demokrati som begrepp? 

 

2. Hur anser lärare i årskurs 1-3 att de ger elever det grundläggande innehåll om demokrati 
som läroplanen anger?  

 

3. Hur anser lärare i årskurs 1-3 att de ger elever den undervisning genom demokratiska 
former som läroplanen anger?  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden redovisas tidigare forskning, rådande styrdokument samt en överblick av hur 
demokratin i skolan ser ut. 

 

2.1 Demokratibegreppet i relation till skolan  

Henriksson Persson (2018) framhåller att demokratibegreppet kan förstås på två olika 
nivåer, ett ytligt perspektiv samt ett djupare. Det ytliga perspektivet innebär att demokrati 
är ett styrelseskick där det ska finnas allmän rösträtt och medborgare ska utbildas för att 
fördjupa kunskaper. Demokratibegreppet kan också förstås ur ett djupare perspektiv där 
demokrati handlar om tillvaron tillsammans med andra och där demokratin kan ses som 
en erfarenhet som delas tillsammans med andra. I det djupare perspektivet är 
styrelseformen alltså inte det viktigaste, utan det är samverkan med varandra. 

Fortsättningsvis menar Grahn (2011) att demokrati är ett begrepp vars 
betydelse hela tiden förändras och förnyas. Det leder till att eleverna genom skolans 
utbildning bör formas till flexibla individer som är mottagliga för förändringar. Att 
samhället är demokratiskt betyder att alla grupper i samhället besitter kunskap om hur de 
ska kommunicera för att tillsammans skapa och uppnå gemensamma mål, trots att alla 
grupper inte håller med varandra.  

Med demokratibegreppet förklarat kan detta sedan tolkas ur ett 
skolperspektiv. Persson (2010) skriver att demokrati i undervisningen inte bara handlar 
om vad lärare anser att demokrati är utan också hur de väljer att använda sig av demokrati 
i undervisningen. Det finns olika former och olika syften som lärare arbetar med demokrati 
i sin undervisning och vid frågan om vad lärare känner att de behöver utveckla sin 
kompetens inom blev svaren jämställdhet och delaktighet. Persson (2010) har även 
kommit fram till att både pedagoger och staten kan ha olika tankar kring hur 
demokratiuppdraget i läroplanen ska tolkas, men att det inte behöver betyda någonting 
negativt utan betraktas som en styrka för demokratin. Demokrati i skolans verksamhet är 
det som sker i klassrummet och de relationer som finns där, menar Elvstrand (2004).  
 

2.2 Skolans demokratiuppdrag 

Orlenius (2010) menar att en förutsättning för demokrati är att inte alla har samma åsikter 
då de är delade åsikter och ståndpunkter där argument lyfts fram för att analyseras och 
diskuteras. När dessa olika synvinklar möts sker utveckling. Orlenius (2010) lyfter också 
att undervisning om demokrati till stor del syftat till demokratins politiska system. Han 
lyfter också att det är först när eleverna får delta i en aktiv demokratisk process där 
centrala och grundläggande demokratiska värden stimuleras som eleverna utvecklar en 
demokratisk medvetenhet. Detta skiljer sig stort från det enformiga arbetet kring 
traditionella demokratins uppbyggnad. För att skapa en mening med arbetet kring 
demokrati är det viktigt att det finns ett mål formulerat för arbetet, dock är det viktigt att 
läraren har i åtanke att alla elever kommer ha en egen tolkning av målet, men detta mål 
fungerar som ett riktmärke för arbetet. 

Dagens svenska samhälle (2019) är mångkulturellt, där med finns det en risk 
att placera gamla lösningar på nutida problem. Att Sverige är mångkulturellt leder till att 
många olika uppfattning och bakgrunder blandas och diskuteras. Detta leder till en 
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utveckling av kunskap och kännedom vilket är positivt för en utveckling av den 
pedagogiska verksamheten. Då föräldrar i dagens samhälle har allt mindre tid för sina barn 
så har de vuxna som befinner sig i skolverksamheten en allt större och viktigare roll i 
elevernas liv. Dagens elever öppnar för diskussioner och vill ställa frågor kring aktuella 
samhällsfrågor vilket leder till att vuxna får allt svårare att besvara eleverna i deras frågor 
(Orlenius, 2010). 

Lelinge (2011) har i sin avhandling diskuterat huruvida eleverna känner sig 
delaktiga och vilken sorts inflytande de har över sin skolgång. Eleverna i studien menar att 
de får flest möjligheter till inflytande vid aktiviteter som ligger mellan fritid och skola, det 
vill säga raster och speciella händelser som utflykter. Vid “vanlig” lektionstid upplevs 
undervisningen som styrd och eleverna får inte några större möjligheter till förändring 
lektionens upplägg. Studien påpekar även att bara för att eleverna blir inbjudna till att bli 
mer delaktiga, vid exempelvis klassråd, betyder inte det att elever automatisk känner sig 
mer inkluderade. 

Orlenius (2010) skriver att skolans demokratiska uppdrag inte är helt tydligt 
och att det finns en debatt gällande elevers demokratiska fostran. Ska eleverna anpassas till 
det redan etablerade samhället och verka som trogna samhällsmedborgare eller ska 
eleverna fostras till samhällskritiska och innovativa medborgare? Lärarens sätt att tolka 
elever och deras åsikter kan leda till att lärare placerar eleverna i olika fack. En lärare kan 
anse att en elev är odemokratisk på grund av dess åsikter medan en annan lärare kan 
uppfatta samma åsikt som att eleven har ett demokratiskt medvetande och engagemang 
(Orlenius, 2010). Ett fungerande socialt samspel i klassrummet är som tidigare nämnts, en 
viktig faktor. 
 

2.3 Styrdokument – vad säger läroplanen, värdegrunden och 
det centrala innehållet om demokrati? 

 

2.3.1 Innehåll 

De enda kursplanerna som lyfter ett arbete med demokrati är de tre so-ämnena religion, 
historia och samhällskunskap. Alla tre kursplaner lyfter i syftet att undervisningen ska ge 
elever förmågan att reflektera om och befästa kunskap kring de värden och principer som 
betecknar ett demokratiskt samhälle. Eleverna ska också genom undervisningen utveckla 
en förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande samhällsmedborgare 
och genom undervisningen förmedla och pröva sina ställningstagande i relation till andra. 
Eleverna ska även ha möjlighet att genom so-undervisningen reflektera över mänskliga 
rättigheter men också demokratiska principer, beslutsprocesser, arbetssätt och värden 
(Skolverket, 2018).  I det centrala innehållet för so-ämnena återfinns följande delar 
rörande demokrati: 

”Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets 
rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).” 

”Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.” 

”Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, 
könsroller, jämställdhet och relationer.” (Skolverket, 2018 s. 225). 
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2.3.2 Förhållningssätt 

Det är inte bara i kursplanen för so-ämnena beskrivs vikten av att arbeta demokratiskt. 
Skolan ska utöver detta vila på en demokratisk grund men också ge eleverna kunskap och 
förståelse för grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. 
 Under rubriken elevers ansvar och inflytande står det att alla elever ska få 
möjlighet att påverka, ta ansvar och vara delaktiga. Läraren ska förbereda eleverna inför de 
rättigheter och skyldigheter som finns i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2018). 
Demokrati är alltså en stor del av läroplanen, inte bara kursplaner, och ska genomsyra hela 
skolverksamheten.  
 

2.3.3 Arbetssätt 

Läroplanens värdegrund och uppdrag lyfter dock att det inte räcker med att undervisa om 
demokratiska värderingar utan undervisningen måste genomföras genom demokratiska 
arbetssätt för att skapa aktiva och delaktiga samhällsmedborgare. I läroplanens del 2, 
övergripande mål och riktlinjer, står det att skolans mål är att varje elev ska kunna bilda 
och ge uttryck för egna åsikter grundade på grundläggande demokratiska värderingar. Där 
står också att alla som arbetar i skolan ska utgå från ett demokratiskt arbetssätt och efter 
genomgången grundskola ska alla elever besitta kunskaper om mänskliga rättigheter, 
demokratiska värderingar men också normer, lagar och regler (Skolverket, 2018).  

 

2.4 Demokratisk kompetens  

Dahlstedt och Olson (2013) skriver att demokratisk kompetens enligt Skolverket handlar 
om att kunna reflektera och bearbeta ett innehåll utifrån de grundläggande värdena. 
Kompetensen handlar också om att kunna vara med i demokratiska beslut och att kunna 
påverka i olika processer. En förutsättning för elevers fortsatta lärande är den 
demokratiska kompetensen. Lelinge (2011) framhåller att den demokratiska kompetensen 
är kontextbunden, det vill säga att eleverna använder sin demokratiska kompetens olika 
beroende på vilket sammanhang som de ställs inför. Det är viktigt att eleverna redan i 
tidiga åldrar får en förståelse för demokratins grundläggande principer. Författaren 
fortsätter med att om lärarna får eleverna mer intresserade i samhällsfrågor är 
sannolikheten större att eleverna utvecklar sin demokratiska kompetens vidare.  

För att kunna utveckla den demokratiska kompetensen krävs en fungerande 
demokratiundervisning. Henriksson Persson (2018) menar att demokratiundervisningen 
kan uppstå först tillsammans med eleverna då det uppstår en ömsesidig respekt mellan 
lärare och elever men också elever emellan. Elevers demokratiska deltagande kan ses från 
två olika perspektiv. Dels utifrån att elever ses som blivande demokratiska medborgare, 
dels utifrån att elever ses som redan aktiva demokratiska aktörer. Det handlar dock inte om 
att välja ett perspektiv, utan de båda perspektiven kompletterar varandra och kan sedan ge 
eleven möjlighet att utveckla demokratiska kompetenser.  
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2.5 Demokratiskt arbetssätt 

Persson (2010) skriver att för att en demokratiskt undervisning ska kunna ske krävs 
kompetenta och utbildade lärare som i mötet med eleverna har ett demokratiskt innehåll. 
Henriksson Persson (2018) skriver att demokratiska arbetssätt kan se ut på olika sätt, både 
formellt inflytande men också via spontana undervisningssituationer. Henriksson Persson 
(2018) diskuterar att lärare ofta anser demokratiuppdraget som viktigt men att de 
samtidigt önskar mer stöd om ämnet i sin undervisning. Lärare menar också att de kan 
känna en osäkerhet om vad demokratiundervisningen innebar.  

 

2.5.1 Varierande demokratiskt arbetssätt 

Vinterek (2010) menar att lärare behöver bedriva en varierad och medveten pedagogik för 
att undervisningssituationer som möjliggör ett demokratiskt förhållningssätt hos eleverna 
ska uppstå. Att elever vill uttrycka tankar och åsikter, lyssnar, visar tolerans och respekt, 
har god självkänsla och tror på sig själva är tecken på ett demokratiskt klassrumsklimat. 
Dessa kännetecken kopplas till lärarens förhållningssätt, förmåga att planera 
undervisningen och lärarens handlingar. Genom att läraren uppmuntrar och skapar 
tillfällen för eleven att utveckla dessa förmågor så främjas elevernas demokratiska 
förhållningssätt. Persson (2010) resonerar om ett arbete gällande demokratiskt genomförs 
bäst när det är ämnesövergripande teman, gärna i kombination av estetiska former. Även 
praktiska former av demokratiarbete och att låta eleverna möta nya personer, som forskare 
eller politiskt aktiva, kan visa sig ha positiv inverkan på elevernas demokratikunskaper. 

 

2.5.2 Formellt demokratiskt arbetssätt 

Broman (2009) skriver däremot att en skola måste ha en organisation med möjlighet för 
elevdemokrati och elevdeltagande för att kunna leva upp till demokratiuppdraget. Lärare 
menar att kraven på direkt elevinflytande påverkas av många faktorer som försvårar eller 
omöjliggör denna typ av elevinflytande.  

Lelinge (2011) talar om klassråd som en plats där kommunikation och förhandlingar 
sker och där de bästa argumenten får störst gensvar. För att en kommunikativ handling, 
såsom ett klassråd, ska fungera och utvecklas krävs det att deltagarna upplever det som 
legitimt, alltså berättigat och effektiv. Detta kräver en fungerande demokratisk miljö 
eftersom det påverkar huruvida beslut kommer upplevas som rättvisa. För att detta ska 
fungera krävs det att deltagarna upplever att de har inflytande, alltså att det deltagarna 
säger och gör är värt något. Ett demokratiskt krav är att alla deltagare har samma 
rättigheter att uttrycka sina åsikter, att alla deltagare är jämställda. Det har dock visat sig 
att det bara är en liten andel av eleverna som visar intresse och engagemang i klassråd och 
detta tros bero på en oklarhet i hur stort inflytande elever och lärare bör ha i 
klassrådstillfällen. Det är viktigt att eleverna tar eget ansvar i arbetet med klassråd då det 
gynnar den demokratiska processen. Att eleverna känner självständighet, har en chans att 
driva frågor och att eleverna tillåts vara kritiska är av stor vikt för en god demokrati. 
Henriksson Persson (2018) menar att demokratiundervisningen kan uppstå först 
tillsammans med eleverna då det råder en ömsesidig respekt mellan lärare och elever men 
också elever emellan.  
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2.6 Demokratiskt undervisningsinnehåll  

Henriksson Persson (2018) skriver att so-ämnenas innehåll gällande demokrati i lågstadiet 
är begränsade och främst innefattar klass- och elevråd. Den tidigare forskningen som har 
gjorts angående detta ämne har också begränsats till att omfatta högstadiet och gymnasiet. 
Det som dock framkommit är att so-ämnenas undervisningsinnehåll ska bidra till att 
eleverna får den demokratiska kompetens som krävs för att bli aktiva demokratiska 
medborgare. För att uppnå detta finns det en del olika undervisningsmöjligheter. Till 
exempel talar Alkestrand (2006) om arbetet med skönlitteratur för att främja elevers 
demokratiska kompetens. Genom att ta hjälp av skönlitteratur för att beröra demokratiskt 
innehåll blir inte innehållet beroende av lärarens egna uppfattningar och åsikter. Genom 
litteraturen kan olika demokratiska delar och åsikter beröras och diskuteras. Henriksson 
Persson (2018) menar också att den hållbara utvecklingen kan ligga till grund för att 
undervisa eleverna inom demokrati, då det finns en hel del diskussionsmöjligheter som 
ligger till grund för ämnet och den hållbara utvecklingen kan diskuteras i ur många 
synvinklar.      

Dewey (1997) menar att ett demokratiskt samhälle har större behov av att ha en 
strukturerad och konsekvent undervisning än samhällen med styrelseskick som inte 
präglas demokrati. Människor som lever i ett demokratiskt samhälle måste känna till hur 
deras handlingar påverkar andra människor och hur världen är uppbyggd och fungerar. 
Säljö (2014) menar att praktisk och teoretisk undervisning måste mötas och samspela, 
detta är ett krav för att kunskapen kan tas in av människan.  
 

3  Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet som studien vilar på pragmatismen. Grahn (2011) skriver att 
pragmatismen utgår ifrån att det praktiska och det teoretiska inte ska vara två skilda delar, 
utan att de ska samverka med varandra i undervisningen. Undervisningen ska också enligt 
pragmatismen bidra till att eleverna ska kunna leva och klara sig gott i samhället samt att 
samhället de lever i ska eleverna känna en vilja och lust att påverka. Pragmatismen anses 
som ett relevant perspektiv då den demokratiska utbildningen är en social process med 
målet att eleverna ska utbildas vidare och växa till att bli demokratiska medborgare (Dewey 
1997). En av de stora företrädarna för pragmatismen är John Dewey. Dewey (1997) menar 
att ett samhälle som präglas av ett socialt samspel och en god utbildningen leder till ett 
större intresse demokratiskt intresse. Fortsättningsvis anser Dewey att även om ett land 
har allmän rösträtt kan det inte bli framgångsrikt om inte dess invånare har en god 
utbildning. Medborgare kan endast få intresse och engagemang av demokrati genom 
utbildning. Demokrati är mer än bara en styrelseform. Demokrati är en gemensam 
erfarenhet delad med andra. 

Dewey (1997) skriver att samhället är ständigt i förändring. Därför är det av 
stor vikt att medborgare utbildas till att kunna ta initiativ och att kunna anpassa sig i nya 
situationer. Utan en möjlighet att kunna vara anpassningsbar och acceptera förändringar 
leder det till ett samhälle i allmän förvirring.   

Dewey (1997) skriver att det pragmatiska perspektivet handlar om att 
interaktion och kommunikation som fokus i utbildningen kan ses som en demokratisk 
livsform. Dialoger och samtal där jämställda personer diskuterar anses som viktiga punkter 
inom pragmatismen. Dewey (1997) poängterar att utbildningens roll i demokratin har två 
olika syften, både att ge kunskaper inom ämnet och utbilda den medborgerliga 
kompetensen. Vidare menar han att lärare har det yttersta ansvaret vid 
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demokratiundervisningen och att den bör utformas utifrån elevnära aktiviteter och att 
metoden bör göra eleverna intresserade av ämnet. Det finns annars en risk att göra 
eleverna likgiltiga inför ämnet, vilket är den direkta motsatsen till vad 
demokratiundervisningen ska syfta till. 
 

4 Metod 

I detta kapitel kommer de olika delarna som rör arbetet med metod diskuteras. I avsnitt 4.1 
Metodologi kommer de metodologiska valen att diskuteras. Dessa metodologiska val har 
skett med stöd av metodlitteraturen. I avsnitt 4.2 Genomförande kommer utförandet av 
metoden presenteras. Sist i detta kapitel kommer avsnitt 4.3 forskningsetik presenteras. 
Här beskrivs hur de forskningsetiska principerna tillämpats.  

 

4.1 Metodologi 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ forskning bygger på ord 
eller synliga analyser. Anledningen till att studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod 
är att den ofta innefattar få informanter men allt mer djupgående och detaljerade 
beskrivningar. Dessa djupgående beskrivningar är enbart möjligt med ett färre antal 
informanter. När forskning sker kvalitativt placeras fokus på “nära data” och detaljer vilket 
leder till att dessa studier ofta är småskaliga. Kvalitativ forskning iakttar saker i dess 
kontext, sammanhang, och visar på vikten av samband och faktorer som kan komma att 
påverka. Kvalitativ forskning innebär också att forskningsfrågorna inte bör eller kan 
formuleras innan datainsamlingskedet. I kvalitativ forskning ses arbetet som en 
framväxande och upprepande process (Denscombe, 2018).  
 En kvantitativ forskningsmetod i sin tur fokuserar på siffror och analyser som 
undersökningsmetod. Kvantitativ forskning syftar ofta till storskaliga undersökningar där 
resultat statistiskt sett är mer tillförlitliga och generaliserande. Denna forskning fokuserar 
ofta på särskilda variabler att studera. Kvantitativ forskning brukar också ha en bestämd 
forskningsdesign och en analysprocess vilken är tydligt åtskild från 
datainsamlingprocessen. Redan i början av undersökningen formuleras forskningsfrågor, 
sedan sker datainsamlingen och därefter sker analysen (Denscombe, 2018).  
 För att på bästa sätt få svar på våra forskningsfrågor utgår denna uppsats från 
en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att valet av en 
kvalitativ metod är att den ger störst chans att få relevanta svar utifrån våra 
forskningsfrågor med en öppenhet för att frågorna kan komma att förändras och nya 
perspektiv kan uppstå. Syftet är att se hur lärare tänker, arbetar och reflekterar i sitt arbete 
och då är denna metod mest lämpad. Målet är inte ett stort antal informanter ska ge ytlig 
information utan djupgående svar och åsikter efterfrågas.  
 En semistrukturerad intervju ger intervjuaren möjlighet att få utförliga svar av 
informanten. Den semistrukturerade intervjun inleds med öppna och allmänna frågor vilka 
finns formulerade i en mall. Frågorna kan därefter anpassas utifrån informanten, dess 
bakgrund, situation och miljön vilket leder till att diskussionen blir öppen och informanten 
tillåts svara spontant. Här kan intervjuaren ställa följdfrågor, och svar som är 
betydelsefulla för studien kan lyftas fram och vidare diskuteras (Denscombe, 2018). Att 
använda denna typ av intervjuform leder till att alla intervjuer blir unika, informanten, 
intervjuaren och den rådande situationen är faktorer som påverkar. En svaghet med att 
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använda semistrukturerade är om intervjuaren väljer att ställa olika typer av följdfrågor. 
Detta kan leda till att informanterna inte har samma möjlighet att besvara frågorna och 
intervjuarens intresse blir en påverkansfaktor. Trots detta är bedömningen att 
semistrukturerade intervjuer är de som är mest lämpade för studien.  
 

4.2 Genomförande 

I detta avsnitt kommer genomförandet av studien att beskrivas. Urval, Datainsamling, 
Databearbetning och Databearbetning kommer att diskuteras.  

 

4.2.1 Urval 

Studiens urval är riktat mot legitimerade lärare i årskurs 1-3. Informanterna är åtta lärare 
på två olika grundskolor i två olika kommuner. Skolorna är valda utifrån vad Denscombe 
(2018) menar är ett bekvämlighetsurval då vår verksamhetsförlagda utbildning tidigare har 
ägt rum på skolorna. Anledningen till bekvämlighetsurvalet är främst tidsfaktorn under 
studien. Efter urvalet av skola skickades missivbrev ut och sedan kontaktade frivilliga 
informanter oss och intervjuer bokades.  

 

4.2.2 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden som användes var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
åtta lärare. Informanterna fick intervjufrågorna skickade till sig innan, för att deras svar 
skulle få mer eftertanke. Varje intervju tog cirka 15 minuter och intervjuerna genomfördes 
på respektive lärares arbetsplats. Eftersom vi använde semistrukturerade intervjuer hade 
informanterna möjligheten att prata fritt om ämnet. Intervjuerna spelades även in. 
Informanterna informerades om att intervjuerna är anonyma och att det inspelade 
materialet kommer att raderas efter att transkriberingen genomförts. Att informanterna är 
anonyma och ingen information går att spåra stärker även deras trovärdighet.   

 

4.2.3 Databearbetning 

Databearbetningen började med att alla inspelade intervjuer transkriberades och utsagor 
togs fram. Efter en genomgång av utsagorna skapades kategorier som utsagorna delas in i, 
tolkning av demokratibegreppet, skolans demokratiuppdrag, Undervisa om demokrati 
och Undervisa genom demokrati. Dessa kategorier valdes med en tydlig koppling för att 
sortera in forskningsfrågorna som denna studie bygger på. När det finns underrubriker 
kunde sedan lämpliga citat plockas ut för att representerar empirin.  

 

4.2.4 Tolkning av empiri 

Den insamlade och bearbetade datan har sedan att tolkas ur ett pragmatistiskt perspektiv. 
Med hjälp av det pragmatiska perspektivet har vi tolkat, förstått och tilldelat mening till 
empirin. De kategorier där empirin tolkas ligger sedan till grund för svaren på våra aktuella 
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forskningsfrågor. Dessa kategorier bildar tillsammans en helhet och denna helhet bör vara 
sammanhängande, allmänt formulerad och rimlig för att därigenom uppfylla Tivenius 
sanningskriterier (2015).  
 Vår empiri består av fyra kategorier som speglar delar som informanterna lyft 
som viktigt kopplade till våra forskningsfrågor. För att besvara forskningsfrågorna har vi 
tittat utifrån valda teoretiska perspektivet. Empirin besvarar våra forskningsfrågor.  
 

4.3 Etiska överväganden 

Denna studie har haft sin grund i tre forskningsetiska principer; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 
Informanterna har fått ta del av studiens syfte via ett utskickat missivbrev. Informanterna 
får också veta att det som sägs i intervjuerna endast ska användas i forskningssyfte. I 
missivbrevet nämns också att informanterna får när som helst under studiens gång avbryta 
sin medverkan. Enligt konfidentialitetskravet kommer inga skolor eller lärarna att nämnas 
vid namn. Efter att det insamlade materialet har använts i studien och blivit godkänt 
kommer transkriberingen och inspelningen att raderas. Enligt Vetenskapsrådet (2017) har 
vi också informerat vart någonstans studien kommer att publiceras så att informanterna 
kan ta del av det slutliga resultatet. 

 

5 Resultat 

I detta kapitel kommer 5.1 Empiri, vilket består av tre underrubriker, 5.2 Tolkning, där vi 
tolkat empirin för att besvara de aktuella forskningsfrågorna och 5.3 
Resultatsammanfattning, där resultatet sammanfattats för att sedan tas med till 
resultatdiskussionen, att presenteras.  

 

5.1 Empiri 

I tre underrubriker kommer empirin presenteras utifrån de utsagor som tagits fram utifrån 
de åtta genomförda intervjuerna. Empirin har kategoriserats upp utifrån våra tre 
forskningsfrågor,  Hur tolkar lärare i årskurs 1-3 demokrati som begrepp?, Hur anser 
lärare i årskurs 1-3 att de ger elever de grundläggande innehåll om demokrati som 
läroplanen kräver? och Hur anser lärare i årskurs 1-3 att de ger elever den undervisning 
genom demokratiska former som läroplanen kräver?. Dessa kategorier baseras på de 85 
utsagor vilka bildar studiens data.   

 

5.1.1 Hur tolkar lärare i årskurs 1-3 demokrati som begrepp?  

Demokrati som majoritetsbeslut 

Lärarna menar att demokratibegreppet inte handlar om att alla ska få sina viljor igenom 
utan att det bygger på ett majoritetsbeslut. Däremot ska alla ha möjlighet och rätt att göra 
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sina röster hörda. Även om alla elever ska ha möjlighet att göra sina röster hörda menar 
lärarna att eleverna inte kan vara delaktiga i alla beslut. 

Det är lite sådär att i Sverige kallar vi demokrati att man kan ha en representativ  
demokrati, alla är inte med och bestämmer allting. 

 
Demokrati är det som vi alla har i vårt land i alla fall. Att man har möjlighet att säga 
sin mening men att man inte alltid får sin vilja igenom men att man har möjlighet att  
säga vad man tycker och tänker. Det är för mig demokrati.  

 
Jag tolkar det lite som att man ska få vara med och fatta vissa beslut, men kanske inte  
alla. Och inom vissa ramar. Men sen tycker jag också det handlar mycket om värderingar,  
att vi ska förmedla goda värderingar.  

 

Lärarna fortsätter med att demokratibegreppet inte enbart handlar om röster och viljor, 
utan hur vi människor beter oss mot varandra. Alla elever har lika värde och detta är en 
kunskap som bör formuleras till eleverna. En grundläggande respekt för andra elever och 
lärare ska befästas hos alla elever.  

 
 
           Jag tolkar det utifrån att, hur alla barns lika värde, att alla människor har  
             lika värde. Generellt tänker jag att demokrati är, absolut i det stora, att vi har  
             rätt att uttrycka de åsikter vi har. Det tycker jag är den viktigaste demokratiska  
             rättigheten vi har. 
 
             Det är väl att jamen att alla ska få vara med och bestämma, att man ska få göra sin  
             röst hörd och att man ska.. det handlar ju om den här respekten och det är ju inte  
              bara att barnen ska ha respekt för oss lärare utan vi måste ju också vara bra förebilder  
              för eleverna och visa hur man ska bete sig och visa respekt gentemot dem. 
 

Sen läste jag någonstans att göra det meningsfullt för eleverna. Och att barn får berätta.                
Och då precis så lyssnar lärare och respekterar vad dom säger, likaväl som dom ska lyssna        
på oss.  

 

 

Elevers demokratiska rättigheter och skyldigheter 

Lärarna pratar också om att en stor del av demokratiuppdraget är att lyfta alla elevers lika 
värde och hur eleverna ska vara mot varandra i och utanför klassrummet. Detta arbete 
genomsyrar all verksamhet och rätten till att lära lyfts flera gånger.  

 

Vi jobbar varje dag med hur man ska vara mot barnen emellan, mot vuxna,  
att man ska lyssna på alla, förebygga mobbning, kränkande behandling alltså  
allt det där och det tycker jag går ju in i demokrati för att det är ju motsatsen  
till.. alltså om det skulle förekomma är det ju motsatsen till demokrati. Det är  
ju det man jobbar mest med i ettan tycker jag och säker hos… 

 
Alla har ju rätt till att lära.  
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Lärarna pratar om vikten av att fånga upp händelser och lösa konflikter på plats. 
Eleverna ska se och känna att lärarna ser dem och finns där när situationer uppstår. 
Att dessa konflikter uppmärksammas och löses på plats tillsammans med eleverna är 
ett steg på vägen mot en god demokratisk medborgare. Relationen mellan elev - elev 
och elev - lärare är en viktig del i eleven demokratiska utveckling 
 

  Man fångar ju upp om det hänt något. Det har ju jag fått tips, jag är ganska 
 nyexaminerad, och från handledare och sånt att man ska inte lämna utan har  

det hänt något så ska man ta upp det och då blir det alla dom här lärande…   
alltså det blir ju ett lärande om man kämpar emot att har de hänt något på rasten  
att man tar de direkt. Och då blir det ju att man får goda värderingar tillsammans,  
att man “sådär gör vi inte för att…”. Och att man jobbar mot det varje dag hela tiden.  

 

Eleverna måste känna till såväl sina rättigheter som skyldigheter. Eleverna ska besitta 
kunskap om att de har rätt att göra sina röster hörda och uttrycka sina åsikter men det är 
av stor vikt att eleven lär sig avgöra vad som är rätt och vad som är fel och när eleven inte 
bör uttrycka sina åsikter. Eleven har inte rätt att säga något för att skada eller trycka ner en 
annan elev och det är något som eleven måste lära sig förstå.  

 

Då tror jag man kommer in på det här, vi pratar så mycket om vilka rättigheter  
man har men man har väldigt många skyldigheter också. Att man upplyser  
eleverna om att… för att man... Du vill ha lugn och ro i klassrummet, ja det är din  
rättighet. Men vad har du för skyldighet för att få lugn och ro. Vad kan du göra då?  
Nä då måste ju du tänka på att du själv liksom… du räcker upp handen, du pratar  
inte rätt ut att du inte stör dom andra. 

 
Det tycker ändå jag att man pratar ganska mycket om, dagligen egentligen. Vad man  
säger, lite såhär att man också måste tänka sig för. Alla måste få säga vad de tycker  
och tänker men ibland måste man också tänka på att man kanske inte kan säga allting  
till sina kamrater. Man måste tänka till, demokrati är att man pratar om hur vi har det  
i vårt land och att vi faktiskt har möjlighet att få tycka och tänka. Men vissa saker, det  
finns ju grodor som kan hoppa ur munnen. Då måste man tänka till att “var det här så  
bra?” med vissa saker.  

 
Men jag tycker att det är svårt och.. att säga DÅ tänker jag på det. Jag tycker att  
det är något som ingår i hela det pedagogiska arbetet. Att tänka på att alla lika  
värde. eh det här att göra sin röst hörd. Att inkludera alla det är ju också jätteviktigt.  
att känna att alla är med och det är ju inte bara när man bestämmer utan det är ju  
att alla känner att man är inkluderad i gruppen till exempel. 

 

5.1.2 Hur anser lärare i årskurs 1-3 att de ger elever de grundläggande 
innehåll om demokrati som läroplanen kräver?  

Aktuella händelser och begrepp 

När lärarna talade om hur de arbetar om demokrati och vilka faktiska delar gällande vad 
demokrati är som diskuteras i klassen var variationen desto större. Några av lärarna lyfte 
vikten av att prata med eleverna om aktuella händelser och begrepp. 

 

Vi jobbar mycket med det. Vi har något som vi kallar “vad har hänt i  
världen?”. Så då har vi varit i Nordkorea, och berättat om att så här  
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lever människorna där. Vi har varit i Kina, alltså beroende på vad som  
har hänt på dagens eko när jag åker in på jobbet, jag lyssnar varje morgon,  
så tar vi upp det här. Och hela tiden kommer vi tillbaka till att vi bor i ett  
demokratiskt land där man får tycka som man vill. Nu när vi har pratat  
påsk och religion och judendom och alltihopa så dog Jesus på korset men  
vi har pratat om att du får tycka som du vill. I det här landet får du tycka  
som du vill. Du läser bibeln om du vill, du går till kyrkan om du vill men  
målen i år 3 talar om att det här ska jag presentera som lärare. Sen får   

 jag vara vilken ateist jag vill men det är min skyldighet. Så att jag tycker  
att mina barn är jätte medvetna om att man har en rättighet men också en  
skyldighet i ett demokratiskt samhälle. Så plocka in världen och se, hur ser  
den ut? Så får man förstå att “oj, jag får ju leka, får flickorna i Indien göra  
det?”. Det har vi också pratar om, det finns ju jättemycket att plocka in så  
påvisar vilken demokrati man lever i.  

  
Det som var verklighet i höstas var ju valet, så vi hade val. Och vi pratade  
jättemycket om det och vilka som hade varit med, och sina föräldrar och så  
där för det var ju väldigt många som hade och så blev det sån långbänk då  
så det blev ju så att man nämnde det där.  

 
Och vi har ju även, nu tänker jag på FN dagen. Kommer det ju upp med  
värdegrundsarbete. Och det finns ju många olika övningar man då kan rikta  
in sig på. Och då har vi jobbat mycket med barnkonventionen. Barnkonventionen  
har vi tavlor vi jobbar med, en varje dag, att du har rätt att leka när du är barn  
och du har rätt att säga vad du tycker. 

 

Medan andra menar att eleverna i dessa åldrar är för små för att kunna greppa begreppet 
eller inte alls lyft begreppet. Eleverna anses vara för små för att greppa delar av demokrati 
som berörs i världen. Fokus ligger på den enskilda individens demokratiska värderingar för 
att sedan förflyttas allt längre från eleven i takt med att eleven åldras och utvecklas. I de 
klassrum där begreppet inte alls lyfts har lärare inte reflekterat över vikten att belysa 
begreppet.  

 

Alltså i ettan så tänker jag att vi har eleven, sen kan man flytta sig lite utåt  
så att man kommer till gruppen i tvåan trean och sådär. Och i trean även  
Sverige och världen, man tar in andra. Vi har ju inte börjat titta på nyheter  
och funderat så mycket så….Så det finns kanske ett stort behov av att veta  
liksom hur det ser ut på andra ställen. Men just nu tänker jag utifrån eleverna  
och bara utifrån gruppen, klassen och den närmaste, ja att vi respekterar  
varandra och inte plockar in andra delar. Man behöver inte förstå det än.  

 
Jag har inte tagit upp själva ordet och begreppet demokrati så vi har pratat  
om det men däremot så kan jag tänka mig att om man jämför med något  
extremt som det absolut inte är demokrati och då känns det som att det skulle  
vara en enkel introduktion i så fall att man pratar om just begreppet. För det  
tror jag att jag skulle kunna göra bättre inne hos mig. Att man verkligen tar  
upp ordet demokrati och diskuterar det för att då blir det ju att man inte bara  
gör det utan man får det i ett sammanhang och man vet ju själv att ja men de  
är ju det vi jobbar med. Det är ju lite självklart när vi förmedlar dom här, det  
blir ju en del av vardagen, istället för att man jämför det och så. Nej vi har inte  
pratat om begreppet demokrati än.  
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Mångkulturell undervisning 

Några av lärarna talar även om det mångkulturella samhället som Sverige idag är. De 
menar att de demokratiska värderingar som skolan förmedlar till eleverna kan skilja sig 
från de värderingar eleverna får förmedlade hemma vilket dels gör det svårt för eleverna 
att greppa, dels leder till att det skolan förmedlar kan hamna i bakgrunden hos eleven när 
den möts av en annan tro och uppfattning i hemmet.  

 

Och svårt därför att dom har ofta en annan tro hemifrån. Vi som har många  
somaliska barn, där vi pratar om att alla flickor och pojkar är lika mycket värda.  
Men när dom kommer hem så är det inte så, för flickorna är inte ute och leker  
utan de städar och sopar och bäddar och tar hand om bebisarna och pojkarna  
spelar fotboll och håller på med datorn. Och dom gapskrattar när jag säger “är  
ni med och hjälper till hemma?” “nä de gör mina systrar”. Så då är det redan  
borta på 100 meter hem. För det är deras starka tro hemma så det är en skev  
bild vi ger dem här. Ja det blir lite kulturkrockar. Det vi förmedlar mot deras kultur.  

 
Ja när de går hem till sina egna hem. Så att det är ett viktigt uppdrag som ligger  
hos oss men det är inte alltid så lätt att nå fram till alla. Framför allt när det är  
en så mångkulturell skola som vi ändå har.  

 

Det mångkulturella ska ses som en möjlighet till att ge eleverna en ökad förståelse för 
varandra och för olikheter i världen. 

 

Jag tänker på våran mångfald också, det vidgar ju mycket av vårt tänkande.  
Och att vi måste vidga vårt tänkande gör ju också att vi utvecklas. Just i  
demokratin så utvecklar vi ju demokratin också. Genom att vi måste tänka  
på ett mycket större sätt. Än man kanske tänker på en skola där man inte  
har den här mångkulturen. Det är en ganska stor skillnad. Än om man inte  
har någon mångkultur och kanske har en (1) gäst på skolan som är från en  
annan kultur typ. Det blir större på något vis. 

 

5.1.3 Hur anser lärare i årskurs 1-3 att de ger elever den undervisning 
genom demokratiska former som läroplanen kräver?  

Upplevd tidsbrist 

Lärarna talar vidare om att skolan vilar på en läroplan vars innehåll måste följas. Att 
läroplanen är det rådande styrdokumentet påverkar elevernas möjlighet att aktivt påverka 
innehållet. Läroplanen vilar på demokratiska grunder men formulerar också många tydliga 
och viktiga delar som ska bearbetas i skolan. Alla dessa mål och delar leder till att lärarna 
har begränsat med tid för att skapa demokratiska aktiviteter och det leder till att i flera fall 
får det demokratiska arbetet ske när tillfällen ges istället för att lärarna har möjlighet att ta 
tid till det demokratiska arbetet.  

 

Även om läroplanen vilar på demokratiska grunder så måste man ju förklara  
vad det är och att dom kan vara med och påverka. 

 
Ja man tar ju upp saker och ting som har hänt så de får den här demokratiska  
grunden, hur man ska vara mot varandra och funkar inte det kan de ju inte  
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bygga vidare med kunskaperna heller. Så det är ju en grund hela tiden som måste  
finnas. Det finns hos oss medvetet hela tiden men att sätta fingret på exakt på vad  
man gör är svårt. Så det finns ju hela tiden i vårt uppdrag och i våra lärandemål hela  
tiden också i undervisningen.  

 
Det finns ju en läroplan som vi följer, som vi bör följa. Så är det ju. Och där kan  
man faktiskt få med sig eleverna. Man kanske styr upp det ämnesvis och sen så kan  
man när eleverna blir lite äldre, visst kan man göra små saker i ettor och förskoleklass  
och man får rösta om saker och ting och man kan ha slutna omröstningar till  
exempel. Man kan få räcka upp en hand och sitta med huvudet i bänken och man  
ska rösta fram någon som är elevrådsrepresentant eller så. Sen kan man ju senare  
tänka till att man alltså “hur vill ni redovisa det här? Vill ni redovisa genom en  
powerpoint eller hur vill ni jobba med det?” Det tycker jag att man kan ha i skolan.  

 

Lärarna lyfter också att det inte enbart handlar om de lärandemål som finns formulerade i 
kursplaner och värdegrunden utan att arbetet med demokrati genomsyrar hela 
verksamheten och under hela skoldagen. Allt ifrån att genomföra klassråd till att bringa 
reda i konflikter efter en rast ses som ett demokratiskt arbete.  

 

Och det är ju hela dagen, hela skoldagen är ju egentligen. Där man behöver  
tänka på att va demokratisk och tänka på demokrati. Det är ju liksom allt  
från att undervisa i klassrummet till att ställa upp i matkön eller vara ute på rasten. 
Att visa att alla har lika värde. 

 
Ja det gör vi också hela tiden så det går ju egentligen in under hela skoldagen.  
Det är ju inte att man har ett speciellt de att “nu jobbar vi med demokratiska  
arbetsformer” utan det går ju in i alla skolans ämnen hela tiden.  

 

Anpassat inflytande efter ålder 

Inflytandet som eleverna har i skolan ökar i och med att de blir äldre. Lärarna anpassar hur 
stor påverkan eleverna ska utefter mognad och kunskap. Att eleverna utvecklas och åldras 
gör att de är mer benägna att fatta beslut och ta ett större ansvar i såväl skolan som 
vardagen. Större krav och förväntningar gällande eget ansvar ställs på eleven ju äldre 
eleven är. 

 

Med stigande ålder ska man ju förstå att det är ju majoritetens beslut som  
gäller. Man måste förstå vad det är man får vara med och påverka. Jag som  
har små barn kan ju säga att nu får du välja två kamrater vid matbordet och  
så det dom dagen efter “de jag valde”. Men eleverna får inte bestämma  
skolarbetet fullt ut. 

 
Med den åldersgrupp vi har så får man ju anpassa vad man klarar av med  
demokrati. Och att man får uppgifter så man känner att det här gick vi i land  
med. Ibland så ska man bara med och rösta om saker och ting som det inte blir  
något med. Det har vi ju sett när man tex. önskar mat och sådana där saker som  
dom får göra, och så säger dom “de kom aldrig det där som jag sa”. Det är bra  
om det är saker så man kan se ett resultat av. 

 
Om du går i första klass så måste man ju fortfarande vara den som lägger upp  
att det här är vad du ska kunna lära dig, därför att… tänker jag. Alltså att man  
säger det för man måste ha med det demokratiska hela tiden att “du lär dig därför  
att det är ett lärande för livet”. 
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Klassråd 

Ett tydligt exempel som flera av lärarna lyfte gällande arbetet genom demokrati är arbetet 
med klassråd. Vissa av lärarna menar att klassråd är en viktig del i den demokratiska 
utvecklingen medan andra genomförde dem då de är ett krav från skolverksamheten. 
Genom klassråd får eleverna kunskap om begrepp såsom majoritetsbeslut och 
omröstningar.  

 

Vi har ju gjort det lite grann, tex ibland när vi har klassråd så kanske vi gör  
olika omröstningar. Att dom har en chans att påverka saker och ting. Och så  
röstar vi om saker och ting och då får man finna sig i att “nu blev det de här  
för majoriteten valde de här” och då får de finna sig i att det blir ett demokratiskt  
beslut. Man börjar lyfta in ordet men sen är det ju lite svårtolkat för dem.  
Men vi börjar ändå prata om det. 

 
Vi har börjat lite grann med klassråd men det blir liksom att vi har samling  
varje dag och det blir också ett sätt att man pratar mycket värdegrund men  
de åligger oss ju att vi ska ha lite klassråd så vi har ju haft ett par stycken i den  
formen också.  

 
Det är ju viktigt. och där är det ju lättare tycker jag, klassråd, elevråd, alltså  
när man tar upp saker. Annars när vi har vanliga lektioner då gäller det ju  
att man tänker på det här över lag. När dom ska svara eller gå ut eller alltså,  
du måste ju behandla alla lika och att DU visar att dom har samma värde. 

 

Integrerad demokrati under skoldagen 

Det demokratiska arbetssättet genomsyrar hela skoldagen, inte bara vid so-ämnena utan 
allting runtomkring. Flera vardagliga händelser såsom rasten och vägen till matsalen styrs 
genom demokratin. 

 

Vi har värdar som tar hand om lite mer, torka borden i matsalen, de får dela  
ut böcker i klassrummet å sånt. Och det rullar vi på så att det blir ett par nya  
varje vecka. Så att man jobbar ju med det hela tiden även om barnen kanske  
inte kan svara på att dom tycker att vi jobbar demokratiskt men hos oss pedagoger  
finns det ju hos oss.  

 
Och det här när vi har “önskegympa” som vi kallar det, då är det ju, där känner  
de verkligen att de är med och bestämmer. Och där är det bara att gilla läget  
även om det har varit tre grabbar, det kan ju bli det tre veckor i rad, och det är  
fotboll så är det bara att gilla läget på det då om de har önskat det. Det är ju inte  
hela lektionen utan det är en lek då men där tror jag dom känner att de verkligen  
är delaktiga. Det tror jag.  

 
Ett sånt här jätte konkret exempel det är ju man får ju varje klass får ju fylla i en  
matlista vad man önskar att vilja äta. Det blir ju också väldigt då, då måste dom  
ju rösta. Och man måste skriva upp och skicka in till matsalen.  
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Disciplin och arbetsmiljö  

Några av lärarna lyfte även rätten att tala och att ge alla elever talutrymme som viktiga 
delar i arbetet genom demokrati och demokratiska arbetsformer. För att uppfylla det 
använder lärarna sig av olika föremål för att tydliggöra vem av eleverna som får prata. När 
en elev håller föremålet ska de andra eleverna rikta all sin uppmärksamhet mot denna. 

 

Vi har också så på morgonsamlingen att vi har en fjäder som går runt så att  
man får prata en i taget. Jag vet inte om någon annan har de? Och det har vi  
också av demokratiska skäl eftersom det annars är vissa barn som pratar hela  
tiden. Så man får bara prata när man har fjädern. Och vill man inte lyfter man  
den bara vidare. Jättebra system, du fångar så lätt och ser vem som aldrig säger  
något.  

 
Jag brukar ibland ha en liten boll efter lov eller sådär, så jag skickar runt den och  
då får man välja att prata eller att skicka vidare men inte varje morgonsamling.  

 Det är ju ett visst elevinflytande de får i den här.  
 

Samlingarna ger ju jättemycket, alltså man kommer ju in på världen. Om det hänt  
något, konflikter. Och då passar man på att ta det för dom kan ju ha med något  
hemifrån som inte känns. Alltså som vi måste diskutera och prata om så samlingarna  
är ju, de ger jättemycket. De lär sig lyssna på varandra, turordning. Allt sånt, demokratiska 
arbetsformer.  

 

För att kunna ha ett demokratiskt arbetssätt pratar lärarna om hur stämningen och 
strukturen bör se ut i klassrummet för att det ska fungera. Från första till sista dagen krävs 
det att eleverna vet vad som gäller i klassrummet, för att sedan kunna övergå till ett friare 
arbete. Detta leder till en trygghet hos eleverna vilket gynnar dem i deras utveckling och 
arbete.  

 

Och man får vara jätte fyrkantig första tiden i ettan för att få in allt det här.  
Alltså du måste ha jätte stränga håll regler. För att det ska bli bra för alla …  
Skulle du fråga eleverna en och en så vill alla ha det så. Dom vill inte att det  
ska vara pratigt och flamsigt och snurrigt och man inte vet vad man ska göra  
eller jag får krypa på golvet. Alltså dom vill ha ramar att stå på eller hålla sig  
inom.  

 
Om det inte är någon trygghet. Alltså allting inom hela demokratibegreppet,  
det går liksom inte att jobba med då. För om du inte kan sätta ner foten och säga till,  
då är det kört. Då är det liksom…tack och godnatt! 

 
Så tycker jag att den biten är skitviktig och har du inte den att stå på, alltså  
värdegrunden i botten och stå på då, då är det ju omöjligt att stå och undervisa  
sen 

 
 

5.2 Tolkning av empiri  

Forskningsfrågorna  Hur tolkar lärare i årskurs 1-3 demokrati som begrepp?, Hur anser 
lärare i årskurs 1-3 att de ger elever de grundläggande innehåll om demokrati som 
läroplanen kräver? och Hur anser lärare i årskurs 1-3 att de ger elever den undervisning 
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genom demokratiska former som läroplanen kräver?  kommer i följande avsnitt att 
bearbetas och empirin kommer tolkas med hjälp av det teoretiska perspektivet 
pragmatismen, beskrivet i kapitel 3.  

5.2.1 Demokratibegreppet tolkat av lärare 

Lärarna talar om demokrati som ett begrepp som innefattar att alla individer ska ha 
möjligheten att göra sina röster hörda men att beslutet blir majoritetsgrundat. Detta 
stämmer överens med hur Dewey (1997) resonerar att undervisningen bör ha inslag som 
visar att enskilda individer i klassrummet har en påverkan och att det kan ske 
förändringar. En annan del lärarna lyfter som viktig är att demokratibegreppet även 
innefattar människors bemötande av andra individer. Eleverna ska enligt lärarna känna till 
allas lika värde, visa respekt och lyssna på varandra både i och utanför klassrummet. 
Arbetet med demokrati genomsyrar alltså lärarnas hela verksamhet vilket Grahn (2011) 
menar är relevant eftersom pragmatismen har en tydlig koppling till hur lärare och elever 
bemöter varandra, då teorin handlar om det sociala samspelet dem emellan. Arbetet är 
något som lärarna menar att de måste göra parallellt och tillsammans med de rådande 
styrdokumenten. Lärarna menar att arbetet med demokrati genomsyrar hela 
verksamheten. Lärarna lyfter att läroplanen vilar på en demokratisk grund och utifrån 
styrdokumenten menar lärarna att eleverna ska tilldelas en demokratisk grund där 
eleverna känner till vikten av att visa respekt och att eleverna har ett inflytande som växer 
vartefter eleverna blir äldre. Dewey (1997) menar att undervisningen och dess mål måste 
anpassas efter hur eleverna är och befinner sig kunskapsmässigt och att det är en process 
inför framtiden. Detta gör att ur ett pragmatiskt perspektiv är inte skolans styrdokument 
och läroplan det enda avgörande för en god demokratisk undervisning. 

 

5.2.2 Att arbeta om demokrati 

När lärarna talade om hur de arbetar om demokrati, såsom fakta om vad demokrati 
är och hur en omröstning går till, var svaren mer varierade. Några av lärarna lyfte 
vikten av att tala om aktuella händelser och begrepp. De talade om att de tillsammans 
med eleverna pratade om nyheter, historiska händelser som är demokratiskt viktiga 
såsom andra världskriget och valet i Sverige. Andra lärare menar på att eleverna är 
för små för att tala om dessa delar. De lärarna menade i sin tur att de utgick från 
individnivån och att nyheter och världen är för komplex och avlägsen för eleverna. En 
tredje grupp lärare hade inte pratat om demokrati med sina elever men menar att 
detta kommer att hända i framtiden. Grahn (2011) resonerar om att demokratin ska 
få vara en process för eleverna, där kunskaperna ständigt ska utvecklas vidare och 
framåt. Pragmatismen handlar inte om att demokratiundervisningen ska lära ut hur 
ett idealsamhälle ser ut, utan vilka redskap som behövs för att vara demokratisk. 
Detta är något som några av lärarna lägger stor vikt på, medan andra valt att fokusera 
på annat. Lärarna lyfte också det mångkulturella samhället vi lever i idag. När de 
talar om det mångkulturella samhället så talar de om att de demokratiska värderingar 
som skolverksamheten förmedlar till eleverna ofta skiljer sig från de värderingar 
eleverna möter i hemmet. Detta ska göra det svårare för eleverna att greppa det 
skolan förmedlar enligt lärarna. Lärarna menar också att på grund av just denna 
mångfald leder till att tankar utvecklas och på så vis utvecklas även demokratin och 
därmed även elevernas demokratiska kompetens. Dewey (1997) förklarar att ett 
samhälle i förändring behöver medborgare med demokratisk kompetens. Eleverna 
bör i ett pragmatiskt perspektiv få ta del om omvärlden för att lära sig att världen och 
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samhällen förändras och en kunskap om detta leder till en acceptans och ett mer 
öppet sinne.  
 

5.2.3 Att arbeta genom demokrati 

På frågan om hur arbetet genom demokrati genomförs svarade lärarna att klassråd är ett 
tydligt exempel. I arbetet med klassråd talar lärarna om olika omröstningar, att eleverna 
får tydlig chans att påverka beslut och lyfta frågor. Genom dessa klassråd får eleverna 
också kunskap om hur omröstningar går till, vad ett majoritetsbeslut är och eleverna lär sig 
finna sig i en förlust menar lärarna. Dewey (1997) tydliggör att ett land med allmän och lika 
rösträtt inte fungerar optimalt om inte invånarna har en bra utbildning. Den bästa 
utbildningen enligt pragmatismen fås genom att blanda teori och praktik, något som 
klassråd blir ett väldigt konkret exempel på. Andra tydliga exempel på pragmatismen som 
lärarna pratar om var arbetet med veckans värdar, där två elever får hjälpa läraren extra i 
klassrummet, eleverna får önska idrottslektioner och önska maträtter.  
 Att ge alla elever talutrymme var också en viktig del i arbetet genom demokrati 
enligt lärarna. För att garantera detta arbetar några av lärarna med föremål som går runt i 
klassen, när en elev håller i det aktuella föremålet får enbart den eleven prata. Lärarna 
lyfter också att klassen stämning och struktur är av stor vikt för att det demokratiska 
arbetet ska fungera. Grahn (2011) diskuterar hur pragmatismen är uppbyggt på att alla 
människor är olika och har olika värderingar, vilket betyder att pragmatismen syns i 
lärarnas undervisning då alla elever ska få komma till tals och berätta om det dem vill. 
 

5.3 Resultatsammanfattning 

Lärarna menar att demokratibegreppet innefattar att alla ska ha en möjlighet att göra sina 
röster hörda men att majoritetsbeslut ska genomföras. De talar också om vikten av 
bemötandet av olika individer, alla ska bli respekterade, lyssnade på i och utanför 
klassrummet och alla individer ska ha samma värde. Demokratin ska genomsyra hela 
verksamheten och verka tillsammans med de rådande styrdokumenten. Lärarna talar 
också om att läroplanen vilar på en demokratisk grund och eleverna ska få kunskap om 
vikten av att visa respekt i takt med att deras inflytande ökar i stigande åldrar.  
 Det råder delade åsikter om hur och när dem ska undervisa om demokrati. 
Några av lärarna menar att det är viktigt att tidigt lyfta nyheter, historiska händelser och 
sådant som omröstningar och val. Andra lärare menar att eleverna är för små för detta och 
att de utgår från demokratin som direkt rör eleven och att de i stigande åldrar breddar 
fokuset från eleven. Några av lärarna hade inte heller alls reflekterat till arbetet om 
demokrati. Lärarna lyfte också det mångkulturella samhället Sverige idag är och att de 
demokratiska värderingar skolväsendet formulerar till eleverna kan skilja sig från de 
demokratiska värderingar eleverna får formulerade i hemmen. Lärarna ser dock att denna 
skillnad leder till en utveckling av demokratin och inte enbart verkar som ett hinder.  
 Lärarna talar om klassråd som ett tydligt sätt att arbeta genom demokratiska 
arbetsformer. De talar om omröstningar och möjlighet för eleverna att lyfta frågor och fatta 
beslut. Att ge alla elever talutrymme är också en viktig del. För att genomföra detta 
används föremål av olika slag som skickas runt i klassen. Att klassen har en god stämning 
och struktur är även det viktiga delar för att arbetet genom demokrati ska fungera. 
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6 Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer resultatet ställas emot den tidigare forskning som 
presenterats i kapitel 2. Bakgrund. Diskussionen leder sedan fram till en slutsats. Därefter 
diskuteras valet av metod innan studiens pålitlighet och trovärdighet sedan granskas. 
Studien avslutas med ett avsnitt om vidare forskning. 

  

6.1 Resultatdiskussion 

Utifrån den insamlade empirin ser vi att lärare tolkar begreppet demokrati som att alla har 
rätt att göra sina röster hörda men att majoritetens beslut är det som avgör utgången i 
frågor. Lärarna talar om att alla elever inte har möjlighet uttrycka sig i alla frågor men att 
de ska ha rätt att yttra sig. Henriksson Persson (2018) menar att demokrati kan ses ur två 
olika perspektiv, ett ytligt och ett djupare perspektiv. I det ytliga perspektivet diskuterar 
Henriksson Persson (2018) demokrati där det finns allmän rösträtt och där medborgare 
ska få en förståelse för demokratiska styrelseskick. Lärarna lyfter också att begreppet 
demokrati även innefattar hur människor beter sig mot varandra. De talar om allas lika 
värde och en grundläggande respekt för andra människor som lärarna har i uppdrag att 
befästa hos eleverna. Detta är i enlighet med det djupare perspektivet där demokratin är 
samspelet mellan individer och de erfarenheter som delas (Henriksson Persson, 2018). Vi 
ser alltså att lärarnas uppfattning av begreppet demokrati stämmer överens med den 
definition som Henriksson Persson (2018) lyfter i sin licentiatuppsats. Eftersom inte alla 
lärarna såg demokrati på en djupare nivå funderar vi vad konsekvenserna av det kan bli. 
Dessutom ska utbildningen vara likvärdig oavsett skola. Då blir absolut tolkningen av 
demokratiuppdraget i skolan ett problem. För att ge en bättre förutsättning för att 
demokratiundervisningen i skolorna ska bli likvärdig tror vi att en bra start för det är på 
lärarutbildningarna, för att ge alla nya lärare en god förutsättning. 

Lärarna talar även om skolan och dess demokratiuppdrag. De lyfter den 
rådande läroplanen och hur stor betydelse den har för hur mycket eleverna kan påverka 
undervisningsinnehållet. Lärarna lyfter att styrdokumenten vilar på demokratiska grunder 
vilket gör att demokratiska värderingar genomsyrar hela skolverksamheten och därmed 
hela skoldagen. Persson (2010) menar att lärare och staten kan ha olika uppfattningar om 
hur demokratiuppdraget i läroplanen ska tolkas. Detta behöver dock inte betraktas som 
negativt utan som en styrka för demokratiarbetet. Grahn (2011) lyfter demokrati som ett 
begrepp i ständig förändring. Begreppet utvecklas och förnyas hela tiden vilket leder till 
flexibla och mottagliga individer.  

Då demokratibegreppet genomsyrar hela verksamheten är det något som 
behandlas såväl i klassrummet som ute på rasten och i matsalen enligt lärarna. De lyfter 
vikten av att lösa konflikter på plats, visa eleverna sin delaktighet men också vikten av att 
elever känner till både sina rättigheter och skyldigheter. Grahn (2011) menar att elever ska 
besitta kunskap om hur de ska kommunicera för att skapa och uppnå gemensamma mål 
trots att alla grupper inte är överens för att demokrati ska gälla. Vi tror att det har en 
positiv påverkan på eleverna om demokratin är en del av undervisningen på dagligen. 
Eleverna får möjligheten att se hur samhället är uppbyggt och fungerar genom teoretiska 
aktiviteter under skoldagen. Detta tror vi leder till att eleverna får en god grund för 
framtiden. 
                   Lärarna var inte eniga om vilket innehåll som ska undervisas om i årskurs 1-3. 
Några menade att det var viktigt att börja med utgångspunkt från eleverna medan andra 
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ansåg att eleverna från början skulle få en inblick i vad som hände i världen men att 
innehållet ska vara anpassat efter elevens ålder och mognad. Att eleverna tidigt får en 
inblick i omvärlden är något som Dewey (1997) ansåg som positivt. För att kunna leva i ett 
demokratiskt samhälle behöver människorna i samhället förstå hur världen är uppbyggd, 
något som absolut bör pratas om redan i en tidigt ålder. Annat demokratiskt innehåll som 
lärarna valde att undervisa om var valet, FN-dagen och värdegrundsarbete. Förutom detta 
fasta innehåll undervisas demokratin vid spontana tillfällen under dagen, till exempel 
vikten av att räcka upp handen och att lyssna på varandra. Att eleverna både får en 
teoretisk undervisning och en praktisk undervisning menar Säljö (2014) är grunden till att 
kunskapen kan läras in. Vi funderar över vad denna variation beror på. Det finns inga 
tydliga riktlinjer om vilket demokratiska innehåll som det ska undervisas om och det är 
upp till läraren själv att avgöra hur mycket och vilken typ av undervisning som ges. Det 
leder till en stor variation i det innehåll eleverna får möta och vi tror att tydligare riktlinjer i 
kursplanen för samhällskunskap hade lett till att variationen minskade och att eleverna får 
mer kunskap. Henriksson Persson (2018) menar dock att flera lärare känner osäkerhet 
inför vad demokratiuppdraget innebär. 

Persson (2010) skriver att demokratisk undervisning kan ske först när det 
finns utbildade kompetenta lärare. I arbetet genom demokratiska arbetsformer lyfter 
lärarna klassråd. Några av lärarna anser att arbetet med klassråd är en viktig del för 
elevens demokratiska utveckling medan andra menar på att de genomför klassråd då det är 
ett krav från skolverksamheten. I dessa klassråd får eleverna kunskap om bland annat 
majoritetsbeslut och omröstningar. Broman (2009) menar att skolverksamheten måste ha 
en organisation där möjlighet för elevinflytande och elevdeltagande finns för att uppfylla 
demokratiuppdraget. Genom elevledda regelbundna klassråd skapas denna möjlighet. 
Klassråd är en plats där kommunikation och förhandlingar kan genomföras, men för att 
eleverna ska vilja delta krävs det att de känner att deras handlingar bemöts rättvist och 
korrekt (Lelinge, 2011). 

Lärarna menar att det demokratiska arbetet inte enbart sker i samband med 
so-ämnena utan genomsyrar hela verksamheten och det är därför svårt för dem att lyfta 
exakta tillfällen då arbete genom demokrati sker. Persson (2010) beskriver att arbetet med 
demokrati sker bäst när arbetet sker ämnesövergripande och gärna i kombination med 
estetiska arbetsformer. Henriksson Persson (2018) i sin tur menar att demokratiska 
arbetssätt kan ske i såväl formella som spontana former. Vinterek (2010) anser att en 
varierad och medveten pedagogik är ett krav för att ett demokratisk förhållningssätt ska 
uppstå hos eleverna. Flera av lärarna pratar om en upplevd tidsbrist men om de istället ser 
det demokratiska arbetet som ämnesöverskridande, som går att binda in i flera delar av 
undervisningen tror vi att stressen över den upplevda tidsbristen minskar.  

I arbetet genom demokrati lyfte lärarna också vikten av talutrymme och en tydlig 
struktur. Det är viktigt att eleverna vet vilka regler som gäller i klassrummet och hur 
strukturen fungerar för att de ska känna trygghet menar lärarna. Vinterek (2010) beskriver 
ett gott demokratiskt klassrumsklimat som ett klassrum där eleverna vill uttrycka sig, 
lyssnar på varandra, visar tolerans och respekt. Att dessa delar fungerar är ett kännetecken 
på att läraren har ett gott förhållningssätt, förmåga att planera undervisningen och handla 
korrekt. Demokratiundervisningen ses som positiv när elever och lärare har en ömsesidig 
respekt för varandra (Henriksson Persson, 2018).  
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6.1.1 Slutsats 

Utifrån diskussioner ser vi att det finns en tydlig bild av vilka delar lärarna ser som 
grundläggande i begreppet demokrati och skolans demokratiuppdrag. 
Demokratiuppdraget genomsyrar all verksamhet och skolväsendet vilar på demokratiska 
grunder, trots detta är det svårt att specificera när den demokratiska undervisningen sker. 
Undervisningen om och genom demokrati behövs redan från årskurs 1 för att utbilda 
eleverna till demokratiska och medvetna medborgare. Skolans arbete med demokrati 
måste hela tiden utvecklas och fördjupas då det leder till att utbildningen skapar större och 
bättre möjligheter för eleverna att utvecklas men det råder en viss osäkerhet gällande hur 
undervisningen ska ske. Genom olika tolkningar av demokratin utvecklas och förändras 
innebörden, demokrati är alltså i ständig utveckling och förändring.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. 
Den kvalitativa forskningsmetoden bygger på ord och synliga analyser vilket krävs för att 
besvara våra forskningsfrågor och studiens syfte (Denscombe, 2018). Den kvalitativa 
forskningsmetoden gav oss möjlighet att genom intervjuerna få mer detaljerad och 
djupgående information från informanterna. Att vi valde att genomföra intervjuer var 
avgörande för att kunna besvara våra forskningsfrågor då vi söker svar genom lärarnas 
tankar och åsikter. Valet av just semistrukturerade intervjuer gjorde att informanterna fick 
tala fritt genom att frågorna som ställdes var öppet formulerade. I semistrukturerade 
intervjuer kan frågorna också anpassas och formas utifrån informanten och detta leder till 
att alla intervjuer blir unika (Denscombe, 2018). Detta ser vi som både en för- och nackdel i 
och med att informanternas svar kan förändras utifrån att följdfrågorna kan variera och 
svaren ändras därefter. Vi valde att intervjua åtta informanter då dessa djupgående 
intervjuer och beskrivningar enbart är möjliga med ett begränsat antal informanter. Att 
studien är kvalitativ leder också till att datan bli småskalig. För att få ett ännu djupare 
perspektiv hade vi kunnat fråga fler skolor för en mer lik bild av verkligheten, men 
eftersom vi hade begränsat med tid valde vi att fokusera på de två skolorna vi hade kontakt 
med sedan tidigare.  

Vi hade planerat att intervjuerna skulle ta cirka 30 minuter men de slutade på 
cirka 15 minuter per intervju, någonting som inte har påverkat studiens resultat då 
informanterna kände sig klara med diskussionerna och vi fick tydliga och relevanta svar. 
Efter intervjuerna har genomförts har de transkriberats. Anledning till transkriberingen 
var för att säkerställa att allting viktigt noterades samt att alla utsagor citerades korrekt. 
Efter att intervjuerna transkriberas sorterade vi in de olika utsagorna under våra tre 
forskningsfrågor. Vi valde också att ge informanterna intervjufrågorna i förväg för att vi 
ville ge dem en chans att tänka igenom och grundligt tänka igenom demokratibegreppet 
samt hur de organiserar sin undervisning. Detta är något som kan ha påverkat svaren från 
informanterna, då vi gav dem en möjlighet att “dikta” ihop svar som de tror att vi vill höra. 
 Vi valde att enbart ha intervjuer som datainsamlingsmetod och var därför 
tvungna att begränsa forskningsfrågorna till hur “lärare anser…”, om istället hade utfört 
observationer hade vi kunnat ta reda på hur “lärare undervisar” om demokrati. Det hade 
varit intressant att se om lärares tankar och praktik stämmer överens med varandra.  
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6.2.1 Pålitlighet och Trovärdighet 

Studien utgår från en beprövad metodologi. Valet av en kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer möjliggjorde diskussioner och informanterna hade möjlighet 
att tala fritt om de delar de ansåg vara viktiga. I intervjuerna uppstod även möjligheten för 
följdfrågor och förtydliganden när svar kändes diffusa. Att följdfrågor förändras kan 
komma att påverka reliabiliteten då lärarna möts av olika följdfrågor vilket öppnar till olika 
diskussioner.  

Reflexivitet 

Vi har försökt att vara så objektiva som möjligt för att inte låta våra tidigare erfarenheter 
spegla innehållet i studien. Studien har dessutom tolkats utifrån vårt teoretiska perspektiv, 
pragmatismen, istället för att utgå bara från oss själva. Förutom objektiviteten har vi även 
kommit fram till att det var viktigt att kunna diskutera innehållet tillsammans för att på ett 
korrekt sätt kunna tolka innehållet. 

Sanningskriterier 

Studien har utgått från de tre sanningskriterierna: koherenskriteriet, 
korrespondenskriteriet och rimlighetskriteriet (Tivenius, 2015). Koherenskriteriet uppnås 
genom att studien är baserad på tidigare forskning, fakta och information från 
informanter. Korrespondenskriteriet uppnås genom att studien kopplas till det teoretiska 
perspektivet pragmatismen vilket bidrar med en distans i tolkningen av den insamlade 
empirin. Rimlighetskriteriet uppnås genom att utsagor är korrekt transkriberade och 
presenterade i studien.  

 

6.3 Framtida forskningsfrågor 

För att fördjupa denna studie hade vi valt att få med elevperspektivet. Eftersom vi sökt svar 
på vad lärare anser är det viktigt att också få veta huruvida eleverna känner sig delaktiga i 
arbetet med, om och genom demokrati i skolverksamheten. Även att fördjupa kunskap 
kring hela värdegrundskapitlet i läroplanen är av intresse. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Hur tolkar och uppfattar du innebörden av begreppet demokrati?  

 

Hur tolkar och uppfattar du innebörden av skolans demokratiuppdrag och begreppet 
demokratiska arbetsformer?   

 

Hur arbetar du om demokrati? (Vilket demokratiskt innehåll bearbetar ni?) 

 

Hur använder du demokratiska arbetsformer? Har du några exempel på konkreta exempel 
där du använt demokratiska arbetsformer? 

 

Tycker du att det är viktigt med demokratiska arbetsformer? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Amanda Rådstam och Clara Bagge och läser termin sex på grundlärarprogrammet 
med inriktning F-3 på Mälardalens högskola i Västerås. Nu är det dags för oss att skriva 
vårt självständiga arbete och vi har valt ämnet arbete om och genom demokrati.  

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare menar att de uppfyller de krav och mål som 
finns formulerade kring demokrati i läroplanen. Studien ska också granska hur lärare 
arbetar med demokrati i klassrummet. Vi har granskat litteratur och tidigare forskning och 
vill nu göra en djupare och kvalitativ undersökning för att öka våra kunskaper kring ämnet. 
Vi har därför tänkt intervjua åtta legitimerade lärare i årskurs 1-3. 

 

Vi har 5 frågor och beräknar att intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Vi kommer att 
utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Du är även helt 
anonym i undersökningen, vilket innebär att varken namn eller skola kommer att nämnas i 
studien. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA som du självklart får ta del av.    

 

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta oss eller vår handledare på nedan 
mail. 

Hoppas att vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Amanda Rådstam           arm16002@student.mdh.se 

Clara Bagge                    cbe16002@student.mdh.se 

 

Kamran Namdar              kamran.namdar@mdh.se  
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