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SAMMANFATTNING 

Syfte med denna undersökning har varit att belysa tidigarelärares uppfattningar av demokrati-

uppdraget i 2000-talets skola. Vi har noggrant valt ut forskningsfrågor för att uppnå syftet. Vi 

har genomfört kvalitativa intervjuer med fem lärare riktade mot tidigare år. Frågorna grundar 

sig i det syfte vi vill belysa. Resultatet består av delar av intervjuerna som vi valde att lyfta 

fram utifrån våra forskningsfrågor. Vi har lyft fram skillnader och likheter mellan de olika 

intervjupersonernas svar. Resultatet har visat att demokratiuppdraget består av olika delar, de 

delar som de intervjuade lärarna har lyft fram är bland annat samhällskonstruktion, klassråd, 

kommunikation och inflytande. Demokratiuppdraget har kommit till uttryck både ofta och 

mer sällan beroende på vilken del lärarna har syftat på. Lärarna belyste olika vägar till ett 

demokratiskt klassrum och hur de arbetar med det. Lärarna resonerade kring att 

demokratiuppdraget handlar om att eleverna får inflytande och ansvar. De diskuterade kring 

att vara en ledare med auktoritet och en demokratisk lärare. De tog även upp svårigheter med 

arbetet med demokratiuppdraget. 

 

Nyckelord: Demokrati, uppdrag, inflytande, ansvar och kommunikation. 
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1 INLEDNING 

Inom ramen av Pedagogik med didaktisk inriktning C vill vi i vårt uppsatsarbete belysa lära-

rens demokratiuppdrag. Demokratiuppdraget innebär att fostra demokratiska medborgare. 

Historiskt sett har kunskapen i skolan alltid värderats högre än fostran och omsorgen av ele-

verna. Det är intressant då John Dewey (1916/1997) anser att demokrati är en 

grundförutsättning för att vi ska fungera tillsammans i ett samhälle. Demokratiuppdraget är en 

viktig del som måste arbetas med för att kunna arbeta med kunskapsuppdraget. Då vi snart är 

färdigutbildade lärare inom de tidigare åren har vi funderat och diskuterat sinsemellan om vad 

vårt uppdrag att fostra och utbilda demokratiska medborgare innebär. I Lpo 94 står det att:  

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk  

vardaglig handling (s.8). 

 

Vi ser demokratiuppdraget som en kunskap om hur samhället är konstruerat samtidigt som det 

är förhållanden mellan människor. Vi vill förtydliga innebörder och belysa hur lärare 

uppfattar demokratiuppdraget på 2000-talet. Demokratiuppdraget är ett brett område och kan 

vara svårt att komma underfund med. Demokratiuppdraget uttryckt i vardaglig handling kan 

innefatta bland annat att visa respekt, hänsyn, ansvar, inflytande, ordningsregler, rösträtt och 

att vara med och bestämma tillsammans. Kärnan i demokratins funktion i skolan är kommu-

nikation och möten (Modigh & Zackari 2000). Vi tar upp relevant litteratur, till exempel 

Tomas Englund (2000) som lyfter det deliberativa samtalet, vilket är en typ av 

samtalsdemokrati som används för att stärka demokratin och låta varje elev höras. Även Olga 

Dysthe (1995) skriver om demokrati i skolan. Hon beskriver det dialogiska klassrummet 

vilket är ett samspel mellan lärare och elever som hon anser bör utgöra en grund för ett 

demokratiskt klassrum. För att ta reda på hur tidigarelärare uppfattar demokratiuppdraget gör 

vi en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. 
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1.1 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Vi vill belysa lärares demokratiuppdrag utifrån de lärare vi har intervjuat. Syftet är att belysa 

tidigarelärares uppfattningar av demokratiuppdraget i 2000-talets skola. 

För att belysa syftet har vi undersökt följande forskningsfrågor: 

 Vad innebär demokrati i skolan för läraren? 

 Hur beskriver lärare sitt arbete med demokratiuppdraget? 

 Hur menar lärare att ett demokratiskt klassrum skapas? 

 Vilka svårigheter menar lärare att det finns med att genomföra demokratiuppdraget? 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för en del av lärarens demokratiuppdrag. Det vi vill 

belysa är demokratiuppdraget i 2000-talets skola. Lärare och elever påverkas av att samhället 

är i ständig förändring. Demokratiuppdraget innefattar bland annat omsorg och fostran, vilket 

består av exempelvis relationer, moral och ansvar.  Vi börjar med att belysa 

demokratiuppdraget i ett historiskt perspektiv och kort om vad demokrati innebär. Vidare 

beskriver vi vägar till ett demokratiskt klassrum. 

  

2.1 Demokratiuppdraget i historisk belysning 

Laila Gustavsson (2008) skriver att skolan historiskt sett har varit uppdelad i två skolformer: 

läroverket och folkskolan. Hon jämför dessa två skolformer och menar att läroverket utbil-

dade eliten medan folkskolan utbildade massan. I folkskolan handlade undervisningen mer 

om tillsyn och uppsikt än om kunskapsbildning. Joakim Landahl (2006) påpekar att under 

1900-talets första hälft ville skolan uppfostra eleverna, men man såg inte till varje enskild 

individ utan bara till massan. Han menar att rollen som fostrare alltid har funnits som en del 

av lärarens arbete, men att den har tagit olika uttryck. Under 1900-talets första hälft var lära-

ren en auktoritet och det skulle finnas en respekt hos eleverna. Englund (1992) anser att i 

början av 1900-talet skulle skolan ge eleverna kunskap om samhällets konstruktion samt att 

de skulle uppfostra de till att ta ett samhällsansvar. Fredrik Modigh och Gunilla Zackari 

(2000) skriver i en publikation från skolverket, Värdegrundsboken - om samtal för demokrati 

i skolan, att under efterkrigstiden blev demokratiuppdragets syfte att säkra ett demokratiskt 

samhälle. Samhällskunskap infördes som ämne och eleverna skulle genom det få insikt och 

reflektera över samhällsutvecklingen. 1946 års skolkommission bidrog till att en medborgar-

skola skapades vilket innebar att alla elever fick rätt till samma utbildning. Skolans främsta 

uppdrag blev att skapa demokratiska medborgare. Två stora händelser under andra hälften av 

1900-talet visar på den förändrade synen på elever och utbildning. Till exempel så blev det 

1958 förbjudet att aga barn i skolan och 1989 började FN:s konvention om barnets rättigheter 

gälla. Därmed blev det mer fokus på barnets rättigheter, vilket avspeglar sig i demokratiupp-

draget. Under 1990-talet uppmärksammades demokratiuppdraget på nytt (Modigh & Zackari 

2000). Demokratiuppdraget har konstruerats olika beroende på vilken syn samhället har haft 

på elever och utbildning (Landahl 2006). Modigh och Zackari (2000) anser att demokratiupp-
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draget har funnits i alla läroplanerna men förändringar i samhället medförde att demokrati-

uppdraget har förändrats.  Landahl (2006) belyser att lärarens arbete fortfarande är detsamma, 

men förändringar i samhället påverkar hur skolan ser ut.  

 

2.2  Demokratiuppdraget under 2000-talet 

Genom att skolan har förändrats har det fört med sig att lärarna har fått större ansvar. Det är 

lärarna som avgör hur målen ska uppnås och de har ett väsentligt större ansvar för verksam-

hetens utformning och utveckling. Lärarna får ansvara för den lokala måltolkningen, de lokala 

kursplanerna, de lokala utvärderingarna och organiseringen av egna läroprocesser (SOU 

1999:63). Demokratiuppdraget har haft en låg status jämfört med kunskapsuppdraget. 

Beroende på hur samhällets traditioner och syn på kunskap har setts genom tiderna har 

demokratiuppdraget fått olika mycket uppmärksamhet (Modigh & Zackari 2000). En tolkning 

är att de olika uppdragen konkurrerar med varandra men Modigh och Zackari (2000) menar 

att demokratiuppdraget är en grund till hela verksamheten. Demokratiuppdraget är något som 

bland annat handlar om etiska och moraliska förhållningssätt, vilket är en förutsättning för 

demokrati (Modigh & Zackari 2000). I Lpo 94 bland uppnåendemålen för grundskolan 

betonas betydelsen av att eleverna ”känner till grunderna för samhällets lagar och normer och 

vet om sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhället” (s.10).   I Lpo 94 står det 

även att:  

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande  

demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska  

arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den 

skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar (s.5)  

   

Lpo 94 genomsyras av demokratiuppdraget. I SOU 1999:63 kompletteras lärares uppdrag 

med ett större ansvar kring uppfostran och värdegrund än tidigare. Lärare förväntas ha 

kunskap om den enskilde elevens intressen, kunskaper, erfarenheter, sociala bakgrund samt 

ungdomars kulturella och sociala uttrycksformer.  

Skolan ska förmedla grundläggande värden, seder och kunskaper och tillsammans med 

hemmen verka för att utveckla eleverna till demokratiska medborgare. Lpo 94 beskriver 

elevernas ansvar och inflytande som en del av demokratiuppdraget, ”De demokratiska 

principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever” (s.13). 
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Skoldemokrati har på många håll blivit detsamma som elevinflytande.  Demokratiuppdraget 

är ingen kunskap som mäts i skolan och kan komma i skymundan pågrund av det (Modigh & 

Zackari 2000).  

 

2.3 Demokrati som livsform 

John Dewey (1916/1997) belyser att utbildning är en del av demokrati som livsform där det 

centrala är kommunikation och interaktion. Genom mötet och kommunikation blir kunskaper 

gemensamma. Han diskuterar relationen mellan kunskap och makt och att det då måste finnas 

en gemenskap. Han skriver om för att skapa demokrati så måste det finnas ett gemensamt mål 

och en gemensam referensram. Han menar att det inte går att överlämna kunskap från en 

person till en annan, utan att det skapas utifrån en gemensam förståelse och dess 

kommunikation. Genom kommunikation får man en vidgad förståelse. Vidare diskuterar han 

kring hur vi skapar demokratiska värden. Han menar att lärare måste utgå från varje elevs 

behov och intresse för att skapa demokrati och ordning. Lärare kan inte tvinga en elev till att 

göra något om denne inte har förståelse eller känner sig delaktig i det han gör. Dewey 

(1916/1997) menar att lärarens uppgift är att vägleda eleven på rätt spår. Dewey skriver ”Vi 

glömmer att även om vi kan leda en häst till vattnet, kan vi inte tvinga den att dricka […]” 

(s.62). Med detta vill han säga att om en elev inte kan se konsekvenserna för sitt handlande är 

det svårt att vägleda eleven på rätt spår. Vi kan inte tvinga barnet dricka vatten om vi inte kan 

förklara varför denne måste dricka vatten. Genom att ge uppskattning på det positiva och att 

eleven får ett intresse finns det möjlighet att eleven utvecklas (Dewey 1916/1997). 

Gemensamma aktiviteter bidrar till ett socialt medvetande. Dewey (1916/1997) anser att: 

demokrati inte bara är en social livsform bland andra fungerande sociala livsformer; 
den är själva förutsättningen för att förnuftet fullt ut ska komma till sin rätt vid 

lösningen av sociala problem (s.24).  

 

Det kan förstås som att ingenting kan fungera om inte demokratin finns där och att demokrati 

skapar förutsättningar att lösa problem. Demokrati i klassrummet är en förutsättning för en 

fungerande miljö och är grundläggande för att skapa demokratiska medborgare (SOU 

1999:63).  

Demokrati kan handla om förhållandet mellan människor, demokratiska värden, respekt för 

människovärdet och varje människas frihet och en förutsättning för det är samtalet (Modigh & 
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Zackari 2000). Dewey (1916/1997) säger ”En demokrati är mer än en styrelseform, den är i 

första hand en form av liv i förening med andra, av gemensam, delad erfarenhet” (s.127).  

Genom utbildning utvecklas det demokratiska samhället. Demokrati innebär mer än bara ett 

arbetssätt, det är något som sker hela tiden (Dewey 1916/1997). Modigh och Zackari (2000) 

skriver att skolan bör arbeta med demokratiuppdraget på så sätt att det genomsyrar hela 

verksamheten. De anser att lärare måste agera demokratiskt under hela undervisningen och 

inte bara under en viss tid. Demokrati är en förutsättning för att skapa lust och motivation till 

att lära.  

 

2.4 Lärarnas förhållande till demokratiuppdraget 

Modigh & Zackari (2000) skriver att demokratiuppdraget inte ses som kunskap som går att 

mäta och därför diskuteras och utvärderas arbetet med demokratiuppdraget inte i samma 

omfattning som kunskapsuppdraget. De anser att båda uppdragen går hand i hand.  De nämner 

också att arbetet med demokratiuppdraget tar lång tid att utveckla och att det utvecklas genom 

pedagogiska diskussioner och reflektioner. Gustavsson (2008) skriver att lärare har mindre tid 

idag till att diskutera lärandeprocessen och lärandets innehåll. Hon menar att den enskilde 

läraren lämnas åt sina egna funderingar. Modigh och Zackari (2000) menar att alla lärare bör 

koppla demokratiuppdraget till hela skolans verksamhet. De menar att genom att kunna arbeta 

med demokratiuppdraget behövs det en annan pedagogik än den traditionella.  Den traditio-

nella undervisningen ger inte plats till samtal om demokrati, vilket kan minska elevernas lust 

och förståelse att lära. Den traditionella pedagogiken innebär ofta att läraren överför en 

kunskap från läraren till eleverna. Modigh och Zackari (2000) poängterar också att det inte 

bara handlar om att demokratiuppdraget ska ske under lektionstid utan även under hela 

verksamheten. De menar att läraren är en förebild för eleverna och kan därför inte bara lära ut 

demokrati, de måste agera utifrån skolans demokratiuppdrag.  

Arja Paulin (2007) har studerat de svårigheter som nyutexaminerade lärare möter under första 

tiden i sitt yrke och enligt henne upplever lärare en undran och en otydlighet över 

läraruppdragets innebörder just för att det är tolkningsbart. Medan Inger Assarson (2007) 

skriver att det är nödvändigt att ha en tolkningsmöjlighet i lärarens uppdrag för att kunna 

skapa bästa möjliga förutsättningar för läraren och eleven. Modigh och Zackari (2000) skriver 

om att lärare saknar redskap för att kunna arbeta med demokratiuppdraget. Paulin (2007) 

skriver att lärare upplever en brist på kunskap främst när det handlar om sociala problem och 
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relationer då de inte har den kunskap som de skulle önska. De sociala problemen är de mest 

framträdande problemen i klassrummen och lärare upplever att det tar mycket av fokus från 

lärandeprocessen. Det kan bero på att läraren använder sig av den traditionella pedagogiken 

och är inte van att arbeta med demokratiuppdraget. Modigh och Zackari (2000) menar att 

samtal är det viktigaste redskapet för att arbeta med demokratiuppdraget i 2000-talets skola. 

Demokrati tar form genom samspel och kommunikation. Lärare kan inte bara lära ut 

demokrati de måste agera i enighet med demokratiuppdraget tillsammans med eleverna. 

Ibland kan både lärare och elever ha svårt att konkretisera demokrati, men genom samtal och 

reflektion ökar möjligheterna till vidare förståelse. Christer Ferm (1993) skriver att om en 

lärare ska kunna vara ett stöd när eleverna utvecklas till demokratiska medborgare måste 

läraren kunna vägleda dem.  

 

2.5 Det deliberativa samtalet – ett redskap för demokrati i skolan 

Modigh och Zackari (2000) skriver att skolan är samhällets största mötesplats där elever, 

föräldrar och lärare med olika bakgrund möts. Skolan speglar samhällets värderingar och 

kommunikation är en förutsättning för demokrati i skolan. Modigh och Zackari (2000) menar 

skolorna saknar redskap för att arbeta med demokrati och de skriver att samtal är ett redskap. 

Vidare skriver de att ett demokratiskt klassrum måste involvera eleverna genom 

kommunikation. Englund (2000) diskuterar det deliberativa samtalet, han anser att läraren i så 

stor mån ska använda sig av det deliberativa samtalet då det är en förutsättning för ett 

demokratiskt förhållningssätt. Det deliberativa samtalet har olika kriterier, bland annat tar han 

upp att alla ska respektera varandra och låta alla komma till tals. Alla ska i möjligaste mån 

komma överens. Några av hans kriterier för det deliberativa samtalet är: 

a) samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme, 

b) att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra, 

det handlar bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument 

c) inslaget av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller 
åtminstone komma till temporära överenskommelser (s.6). 

 

Det deliberativa samtalet är ett arbetssätt som främjar demokratin och utvecklar elevernas 

demokratiska kunskaper. Strävan med det deliberativa samtalet är att få insikt, tolerans och 

respekt för skilda uppfattningar. I ett problem där olika sidor klarläggs kan meningsfullt 

lärande skapas. Med det deliberativa samtalet kan en eftertänksamhet utvecklas. En 

förutsättning är också att samtalet är något som berör båda parterna. Englund (2000) menar att 
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det är upp till läraren att avgöra när deliberation kan göras möjlig. Möjligheten för det 

deliberativa samtalet är större i dagens skola jämfört med den traditionella då det handlade 

mer om att överföra kunskap. Lärarens uppdrag i det deliberativa samtalet är att låta alla 

skilda synsätt få komma till tals och respekteras. I den traditionella undervisningen som ofta 

består av en monolog kan det vara svårt att ge eleverna utrymme. Modigh och Zackari (2000) 

skriver att skolan inte har tagit till vara på sin förutsättning att vara en demokratisk 

mötesplats. För att kunna göra det måste kommunikationen ligga till grund för all verksamhet.  

 

2.6 Det dialogiska klassrummet - ett demokratiskt klassrum 

Demokratiuppdraget kan uppnås genom kommunikation och ett sätt är ett dialogiskt klassrum. 

Dysthe (1995) visar att ett dialogiskt klassrum är en förutsättning för ett demokratiskt 

klassrum och det utgör grunden för ett demokratiskt samhälle. Ett dialogiskt klassrum innebär 

att eleverna lär tillsammans med lärare och andra elever. Hon skriver om att inneha en 

konstruktivistisk syn på kunskap vilket innebär att:  

kunskapen konstrueras eller skapas på nytt av varje enskild individ; eftersom den 

vävs samman med det som individen vet och kan sen tidigare, kommer kunskapen 
att variera beroende på vem det är som lär sig. (s.46)  

 

Det går inte att föra över eller ta över någon annans kunskap, utan den konstrueras i 

interaktion med andra individer. Kunskap utvecklas genom att information tas emot och 

tolkas och förstås tillsammans med den kunskap man bär med sig sen tidigare. Vidare bildas 

en ny förståelse och man lär sig något (Dysthe 1995). I Lpo94 står det att det inte går att 

undervisa om demokrati utan det måste användas som ett arbetssätt genom verksamheten. 

Dysthe (1995) skriver om hur man kan arbeta för att åstadkomma ett dialogiskt klassrum, hon 

nämner användning av autentiska frågor, uppföljning i samtal, att ge eleverna positiv respons 

och kontroll i klassrummet. Ett dialogiskt klassrum bygger på en interaktion bland lärare och 

elev och bland eleverna. Det blir tydligare för eleverna att se samband och undervisningen 

känns mer meningsfull. Dysthe (1995) anser att undervisningen borde ta hänsyn till elevernas 

tidigare erfarenheter och kunskap och hon beskriver att lärare ofta utgår från sina egna 

referensramar. Gemensamma referensramar kan skapas genom att använda sig av dialog. 

Genom att ha ett dialogiskt klassrum skapas förutsättningar för ett demokratiskt klassrum.  
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Dysthe (1995) förklarar att ett dialogiskt klassrum endast fungerar efter att ha skapat ordning 

och struktur i klassen. I Lpo 94 står det i skolans värdegrund och uppdrag att ”Skolans uppgift 

är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (s.3). Genom ett dialogiskt klassrum kan eleverna 

utvecklas självständigt. 

 

2.7 Förutsättningar för att genomföra demokratiuppdraget 

Paulin (2007) skriver att nyutexaminerade lärare upplever bristfälliga kunskaper när det 

handlar om att leda en grupp, de har svårt att handskas med ledarrollen. Hon skriver att de 

flesta av lärarna i hennes studie har problem med att skapa arbetsro och ordning i klassen. De 

vill ha auktoritet men samtidigt ge en trygghet och se till elevernas individuella behov. Med 

auktoritet anser vi att läraren har skapat ordning genom en demokratisk process, på så sätt vill 

vi lägga ett positivt klang i ordet. Läraren har då en ledande roll men inte genom att köra över 

eleverna. I barnkonventionen står det att en auktoritär hållning inte är lämplig, vuxna måste 

vara extra försiktiga att inte kränka deras integritet (SOU 1997:116). Vi anser att läraren kan 

vara en auktoritet, en ledare, men inte genom att vara auktoritär. Lärarna har ansvar för att 

eleverna ska ha det bra i skolan, en förutsättning för att det ska fungera är att eleverna måste 

lyssna på läraren och läraren på eleverna för att klassrummet ska fungera.   

Kristina Björk Erlandsson (1996) jämför den demokratiska lärarrollen med den auktoritära 

och problematiserar att ett demokratiskt ledarsätt kan kännas otydligt både för lärare och för 

elever. Hon diskuterar problematiken med att vara en demokratisk lärare utan att vara för 

otydlig och sätta gränser utan att vara för auktoritär. Ferm (1993) diskuterar kring tre olika 

ledartyper, bland annat om den demokratiska läraren och den auktoritära. Han anser att 

läraren befinner sig någonstans mellan dessa motpoler. Han diskuterar den förändrade 

lärarrollen, från att varit allvetare, mot att blivit en vägvisare och att det är viktigt att få 

eleverna att förstå innebörden av det. Ursprunget till dilemmat är att läraren har gått från den 

auktoritära lärarrollen till att vara en vägvisande pedagog.  Ferm (1993) förklarar att genom 

att läraren ger eleverna ansvar med en demokratisk ledarroll skapar det mer ordning i klassen 

och effektivitet i klassen. Dysthe (1995) beskriver att oerfarna lärare ofta är rädda för att tappa 

kontrollen när de ger eleverna inflytande och ansvar. Samtidigt som de kan ge eleverna för 

mycket eget ansvar innan eleverna fått erfarenheter och struktur för sitt lärande. Hon skriver 

också att eleverna måste veta syftet med arbetet och att de får vara delaktiga i målsättningen. I 
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Lpo 94 står det att skolans uppgift är att låta varje elev ta ansvar för sitt eget lärande och 

Dewey (1916/1997) skriver att alla människor vill lära sig. Ferm (1993) formulerar sig så här: 

Man måste vara en demokratisk ledare med auktoritet för att kunna förverkliga 

läroplanen. Den lärare som vill lyckas måste också ha en syn på elever, som utgår 

ifrån att de vill lära sig och har en egen inneboende drivkraft (s.25). 

 

Ferm (1993)  skriver om elevinflytande om att elever ofta inte förstår vad inflytande innebär. 

Han påstår att om läraren skulle fråga eleverna om de vill ha inflytande så skulle eleverna 

troligen svara nej. Men ställer läraren en mer konkret fråga så vill eleverna självklart vara 

med och bestämma. I skolvärlden förstås ofta demokrati som elevinflytande, Modigh och 

Zackari (2000) skriver att formen ofta blir viktigare än innehållet av inflytande. Susanne 

Linnér (2006) reflekterar över att elever oftast får lära sig demokratiska värden i form av 

klassråd. Hon anser att demokratin oftast inte integreras i ämnesundervisningen. Liksom 

Linnér menar Englund (2000) att skolans demokratiuppdrag inte behöver sättas emot 

kunskapsuppdraget. Linnér (2006) beskriver att kommunikation är det som är grunden för den 

demokratiska kompetensen i samhället.  
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3 METOD  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den kvalitativa forskningsansatsen, som vi har valt 

till vår undersökning. Vidare visar vi hur valet av metod har påverkat undersökningen. Vi har 

utgått från Vetenskapsrådets etiska principer (2003) och avslutningsvis diskuterar vi hur vi 

har beaktat dessa aspekter i vår undersökning.  

 

3.1  Val av metod 

När vi hade preciserat vårt syfte och kommit fram till vilka forskningsfrågor vi ville belysa 

och med tanke på vilken data vi ville få fram ansåg vi att en kvalitativ forskningsmetod skulle 

passa vår undersökning bäst.  En kvalitativ metod ger möjligheter att gå djupare. Medan en 

kvantitativ metod kan upplevas som för låst och styrande och med lite utrymme för alternativ 

med tanke på syftet. En kvantitativ metod i form av en enkätundersökning skulle inte skapa 

möjligheter att ställa vidare frågor eller att klargöra eventuella missuppfattningar kring en 

fråga (Repstad 2007). Då vi behöver data som beskriver egenskaper istället för till exempel 

storlek och mängd, valde vi att använda oss av kvalitativ metod. 

Efter valet av kvalitativ metod valde vi mellan intervju och observation. Pål Repstad (2007) 

konstaterar att vid användandet av endast observationer kan det vara svårt att förstå den 

innebörd som lärarna lägger i sitt agerande. En observation kan göra att man enbart ser ytan 

och inte bakomliggande orsaker eller förklaringar. Handlingar kan tolkas på olika sätt men 

genom att göra en intervju med lärare tydliggörs det varför de gör som de gör. För att uppnå 

vårt syfte kan det därför vara mer effektivt att göra intervjuer än observationer. När det inte är 

en miljö som ska studeras utan en mer specifik fråga kan intervjuer vara en form att föredra 

(Repstad 2007). Observation är en lämplig undersökningsmetod om syftet är att studera ett 

beteende, medan en kvalitativ intervju undersöker människornas syn på sin tillvaro (Kvale 

1997).  
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3.2 Urval 

Vi valde att intervjua lärare med inriktning mot tidigare år för att det är med elever i dessa 

åldrar vi hoppas arbeta i framtiden. Vi kontaktade rektorer på olika skolor via mejl och telefon 

för att få tillstånd att utföra intervjuer med lärare på deras skolor. Vi valde skolor som vi var 

bekanta med sedan tidigare. Skolorna är belägna i en mindre ort, en mindre stad och i en 

större stad.  Vi valde att göra en pilotintervju och därefter intervjua fem lärare. Steinar Kvale 

(1997) skriver att man ska intervjua så många som möjligt för att få svar på en fråga.  

 

3.3 Skapande av intervjufrågorna 

Efter att ha tagit del av ämnet skapade vi intervjufrågor utifrån syftet och forskningsfrågorna. 

Frågorna grundar sig i syftet vi vill belysa. Vi skapade en intervjuguide som vi hade som 

grund under våra intervjuer. Repstad (2007) skriver att en intervjuguide inte är något som 

intervjuaren starkt håller sig till, utan snarare ett stöd för att få med de ämnesoråden som ska 

belysas i arbetet. Vid användandet av kvalitativ intervju menar Repstad (2007) att man bör 

vara flexibel. En intervjumall bör gå att justeras och man kan ändra innehållet efter hand vid 

behov. Beroende på intervjupersonen och olika förutsättningar kan vissa frågor behöva ändra 

form. Kvale (1997) skriver att en kvalitativ intervju är som ett hantverk, då det inte finns en 

strikt mall om hur man ska gå till väga. Att använda en kvalitativ intervjumetod känner vi är 

mest lämpat för syftet.  

Vi gjorde en pilotintervju innan vi intervjuade de fem lärarna för att se om vår intervjuguide 

uppfyllde svaret på våra forskningsfrågor. Den genomfördes med en verksam lärare som vi 

känner väl. Repstad (2007) menar att genom att prova sin intervju kan frågorna bli bättre. 

Kvale (1997) skriver att genom att öva sin intervjuförmåga skapar man större förutsättningar 

för en avslappnad och givande intervju. Det visade sig att några av frågorna till en början var 

otydliga och inte höll en röd tråd till vårt syfte, vilket hjälpte oss med justeringarna i 

intervjuguiden.  

Annika Eliasson (2006) skriver att genom att använda sig av ett vardagligt språk i en 

undersökning blir det lättare att svara på frågan. Vi skapade några frågor att inleda vår 

intervju med innan de huvudsakliga frågorna ställdes. Detta gjorde för att skapa ett avslappnat 

samtalsklimat (se bilaga 2 intervjuguide). 
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3.4 Undersökningens genomförande 

Vi valde att inte skicka ut våra intervjufrågor innan intervjutillfället för att få spontana och 

uppriktiga svar. Vid utlämnande av intervjufrågorna innan intervjutillfället kan det bli att de 

försöker komma med det svar de tror förväntas komma med. Vi valde att spela in intervjuerna 

med mp3-spelare, efter intervjupersonernas godkännande, då endast vårt minne inte var 

tillförlitligt. Detta var för att underlätta vårt kommande arbete med analyseringen. Vi märkte 

ibland att när vi stängde av mp3-spelaren så ville intervjupersonerna prata mer om ämnet. 

Repstad (2007) skriver att den intervjuade ibland vill lägga till något kring det som talats om i 

intervjun efter att inspelningen har avslutats. Även detta kan användas i analyseringen. På 

vissa av intervjuerna upplevde vi att de kände sig obekväma när vi spelade in, till exempel 

kunde de titta på mp3-spelaren under samtalet och ibland fråga om vi inte skulle stänga av 

den när intervjun var färdig. Det intervjupersonerna sa efter inspelningen frågade vi om vi 

fick använda oss av i undersökningen och skrev snabbt ned vad de hade sagt, strax efter 

intervjuns avslut. 

Då vi inte hade någon tidigare erfarenhet av att intervjua kände vi en trygghet i att båda två 

deltog vid intervjun. Jan Trost (2005) påpekar att om man är ovan som intervjuare kan det 

underlätta om man är flera intervjuare som deltar. Genom att intervjua de enskilda 

intervjupersonerna tillsammans, kunde vi ta stöd av varandra när vi tolkade och analyserade. 

Det som skulle kunna ses som en nackdel är att den intervjuade känner sig i underläge, då det 

är intervjuaren som kontrollerar situationen (Kvale 1997, Trost 2005). Vi valde att dela upp 

det på så sätt att en av oss ansvarande för intervjuguiden och den andra höll sig mer i 

bakgrunden. Den som höll sig i bakgrunden kunde ställa frågor som glömts bort eller som 

spontant dök upp, samt iaktta intervjupersonens kroppsspråk. Utifrån kroppsspråket kunde vi 

se om de var besvärade av inspelningen, vilket kan påverka resultatet då de inte vågar öppna 

sig. Vi upplevde intervjuerna som ett samtal kring ämnet, utan att intervjupersonen kände som 

att det var två mot en. Kvale (1997) skriver att det finns olika slags samtal, han skriver bland 

annat om det vardagliga samtalet och den professionella intervjun. I den professionella 

intervjun finns det en maktsymmetri med att intervjuaren styr samtalet. Vi startade 

intervjuerna med att ställa frågor om till exempel tid i yrket och storlek på klassen. För att få 

ett flyt i samtalet valde vi att inte avbryta intervjupersonen om denne till exempel kom in på 

fråga tre redan under fråga ett (Repstad 2007).   
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3.5 Bearbetning och analysering av intervjuerna 

Efter intervjuerna transkriberades materialet. Repstad (2007) skriver att man lär känna sitt 

material under transkriberingen. På så sätt börjar analysarbetet redan då. Vid transkriberingen 

formade vi texten genom att skriva ut de delar som var relevanta ordagrant. De delar som inte 

svarar på forskningsfrågorna lät vi bli att skriva ut. Vid de delar som utelämnades gjorde vi en 

hänvisning till inspelningen, om vi skulle behöva återgå till det. Repstad (2007) skriver att 

beroende på vad syftet är kan man behandla materialet olika mycket. Till exempel tog vi bort 

mummel, hostningar och ändrade talspråk till skriftspråk. Vi tog även bort våra medhållande 

ljud, som ”mmm”. När transkriberingen var färdig gick vi vidare med analyseringen av våra 

intervjuer och valde ut delar av dem som kunde hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor. 

Vi gick till väga med vårt analysarbete på så sätt att vi började med att jämföra de olika 

intervjusvaren med alla våra intervjupersoner. Vi hittade likheter och skillnader mellan dem 

och sedan sammanställde vi deras svar utifrån våra forskningsfrågor. Vi diskuterade de olika 

svaren och valde att ta med de delar som var väsentligt för syftet.   

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Vi följde de krav som Vetenskaprådets forskningsetiska principer (2003) ställer på forskning 

inom humaniora och samhällsvetenskap. Det är fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När vi frågade lärarna om de 

ville delta i vår intervju så berättade vi om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi 

informerade våra intervjupersoner om vad vår studie handlade om och informerade om att 

deras medverkan var frivillig (se bilaga 1 informationsbrevet). Vi informerade även dem om 

att uppgifterna inte kommer att användas i något annat syfte än till vår c-uppsats. Vi berättade 

också att vi inte skulle benämna vare sig skola eller personer vid namn i uppsatsen och inte 

heller vid transkriberingen. Vid avslutandet av arbetet så raderas all konfidentiell data. 

 

3.7 Reflektioner kring metoden 

När vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna till intervjupersonerna innan kan det ha 

påverkat kvalitén av svaren. Om de hade fått tid till att reflektera över frågorna skulle det ha 

kunnat ge djupare tankegångar. Vi ser att vår underökningsmetod skulle kunna ha gjorts 

annorlunda på så sätt att undersökningen skulle ha kunna skett i en större omfattning, vi skulle 
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gärna ha kompletterat våra intervjuer med att observera lärarnas arbete med 

demokratiuppdraget. Då anser vi att det hade blivit en mer rättvis bild på hur de egentligen 

arbetar med det. När vi har intervjuat lärarna har vi fått lita på det dem har sagt. Ibland kan det 

vara så att den intervjuade tror att den arbetar på det sättet som den berättar för oss 

intervjuare, men om det verkligen är så vet vi inte förrän vi verkligen observerar dennes 

arbete med demokratiuppdraget under en längre period. Leif Isberg (1996) menar att det inte 

bara handlar om vad man säger utan också hur man gör. Det kan även vara så att vi förstår 

demokratiuppdraget på olika sätt. Detta skapar en osäker bild kring det vi intervjuat om. Till 

exempel sa många lärare i våra intervjuer att demokrati handlar om respekt och uppfostran 

medan andra såg demokratiuppdraget som att rösta om saker. Beroende på hur lärarna ser på 

demokratiuppdraget har vi fått olika svar på om hur de arbetar med demokratiuppdraget. Vi 

upplevde även att framför allt att två av våra intervjupersoner var lite reserverade, eller ville 

säga det dem trodde var det rätta svaret. Till exempel tittade en lärare under intervjun ofta på 

mp3-spelaren och försökte referera till läroplanen kring demokratiuppdraget och sa även efter 

intervjun att hon nu skulle börja arbeta mer med demokratiuppdraget. Under en annan intervju 

märkte vi även att läraren inte gärna ville säga vad som helst när vi spelade in. När vi 

avslutade vår intervju, frågade hon om vi hade stängt av mp3-spelaren och pratade gärna 

vidare om saker hon inte riktigt vågade säga med mp3-spelaren igång.  
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4 RESULTATREDOVISNING 

Här kommer vi att belysa de intervjuades uppfattningar kring demokratiuppdraget och hur de 

arbetar med det. Vi kommer att använda oss av våra forskningsfrågor som rubriker och där-

under delar av de intervjuades svar. Det vi väljer att belysa ur intervjuerna har anknytning till 

våra forskningsfrågor. Lärarnas svar kan uppkomma i flera kategorier detta beroende på hur 

vi tolkar deras svar. Kategorierna har valts utifrån de olika svar vi fått från lärarna, om vad 

demokratiuppdraget kan innebära. Vi har valt att ta ut några citat från intervjuerna men 

mestadels har vi sammanfattat vad de har sagt. Det har vi gjort för att det ska vara lättare att 

förstå texten. Vi har intervjuat fem personer och följande kommer vi att ge en kort 

presentation av våra informanter. 

 

4.1 Intervjupersoner 

Samtliga lärare har en lärarexamen och har klasser mellan år 1-6. Elevantalet i klasserna vari-

erar mellan 17 och 25 stycken elever. Samtliga lärare arbetar i arbetslag och vissa samarbetar 

med andra klasser. Några av lärarna har tillgång till extra resurser flera dagar i veckan medan 

andra inte är i behov av det. 

 

4.2 Vad innebär demokrati i skolan för läraren?  

 

Demokrati i skolan som kunskapsstoff 

Lärarna tar upp olika aspekter av sätt att se på demokrati i skolan. En del av demokrati i skolan 

sker i form av samhällskonstruktion och klassråd. En av lärarna arbetar med 

demokratiuppdraget på så vis att hon försöker göra eleverna medvetna när de är med om 

demokratiska beslut till exempel när de röstar eller diskuterar. Hon vill ge eleverna en djupare 

förståelse om demokrati genom att dra paralleller till samhället i övrigt. Demokrati är bland 

annat när lärarna drar paralleller till hur samhället fungerar, att människorna är en del av 

samhället och kan vara med och påverka. 
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Demokrati som umgängesform  

Vi ser det som att samtliga lärare anser att demokrati för dem är något som sker i vardagen 

hela tiden. De ser då demokrati som något socialt, till exempel om hur man ska uppföra sig 

mot varandra, att ha en fungerande miljö. En lärare säger att ”demokrati är någonting som 

alltid finns med i allting du gör, det är en grund […] någonstans handlar det om vett och 

etikett”. En annan lärare menar att demokrati är att skapa trygghet genom att de vuxna är 

tydliga och sätter regler. Läraren är en slags vägvisare och tillsammans arbetar klassen för 

gemensamma mål. Vissa av lärarna pratar också om att alla människor är olika och att 

demokrati innebär att lära eleverna ta hänsyn till det. En av lärarna berättar att 

demokratiuppdraget är automatiskt hela tiden. Demokrati ses som en del av det dagliga livet. 

En av lärarna säger att när hon tänker på demokratiuppdraget så tänker hon på värdegrunden, 

att visa respekt, hänsyn och att acceptera varandra. En lärare försöker visa eleverna att 

demokrati inte handlar om rättvisa på så sätt att alla ska ha precis lika utan ”[…] det är liksom 

don efter person och efter behov”. Det handlar om att det ska fungera så bra som möjligt för 

alla. 

 

En av lärarna försöker visa på mångfalden i samhället och i skolan och hon säger ”Det är 

också viktigt att de får veta och lära sig från början att vi är olika, att vi gör olika saker, alla 

arbetar inte med allt på samma nivå, att vi ändå visar att så här är det. Det är viktigt”. 

 

Demokrati genom kommunikation och lyssnande 

Lärarna tar också upp demokrati i form av dialog och diskussion vilket är något som oftast sker 

spontant. Lärarna lyssnar och respekterar elevernas idéer och i den mån det är möjligt 

accepteras idéerna. En lärare säger att hon lyssnar på eleverna och hon menar att ”klart man 

alltid är med och nappar” men hon säger att hon även försöker få med delar som hon tycker är 

viktiga. Hon gav ett exempel på att eleverna ville gå på utflykt och att hon då ordnade så att de 

kunde gå på utflykt en gång i veckan men att hon tillade saker som hon tyckte var viktigt.  

 

En lärare berättar att det alltid är dialog när eleverna varit i konflikt, då pratar de till exempel 

om hur de kunde ha gjort det på ett annorlunda sätt. ”Man måste sätta upp mål åt dem, så att 

de har möjlighet att tänka och göra rätt”, detta gör hon för att få fungerande miljö där man tar 

hänsyn till varandra.  
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En lärare hävdar att det viktigaste i klassrummet är dialogen, utan den kan du inte få en bra 

klassrumsmiljö. Hon upplever att hennes elever kan tala och diskutera i klassrummet och hon 

tror att det beror på hur man är som lärare. Genom att eleverna får vara med och bestämma 

och diskutera skapar hon ett demokratiskt klassrum. Hon säger att ”demokrati är någonting 

som alltid finns med i allting du gör, det är en grund […] någonstans handlar det om vett och 

etikett”.   

 

Demokrati i form av inflytande och ansvar 

Lärarna tar upp olika aspekter av sätt att se på demokrati i skolan. Lärarna nämner bland annat 

inflytande. Demokrati för en av lärarna innebär bland annat att eleverna har inflytande över sin 

skolgång. Demokrati kan vara när eleverna får vara med och bestämma till viss del. En av 

lärarna berättar att det kan handla om omröstningar och lottningar när de tar gemensamma 

beslut. Demokrati kan vara att eleverna får jobba med det dem vill men hon säger att ”ibland 

måste jag bestämma för att det ska fungera”. Hon försöker så mycket som möjligt att få med 

eleverna i planeringen av skolarbetet, demokrati för henne handlar om en fungerande miljö.  

Genom att lärarna vägleder eleverna får de stegvis mer och mer ansvar. En lärare tycker ändå 

att eleverna har en stor möjlighet att påverka även om hon måste bestämma mestadels så kan 

alltid eleverna säga vad de tycker och att hon lyssnar och försöker se till deras behov.  

 

Demokrati i form av konflikthantering 

En av lärarna menar att hon diskuterar kring problem som uppstår och hon menar att hon 

agerar som en vägvisare åt eleverna. Hon berättar att de har diskussioner efter raster, fyra- fem 

gånger i veckan för att lösa konflikter och de har utvärdering lika ofta efter lektionstid. En 

annan av lärarna säger att demokrati i form av diskussioner främst sker när det handlar om 

konfliktlösningar eller när beslut ska tas i klassen. 
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4.3 Hur beskriver lärare sitt arbete med demokratiuppdraget?  

 

Demokrati i skolan som kunskapsstoff 

En av lärarna berättar att när hon undervisar så handlar det inte om att eleverna ska göra det 

hon säger. Hon förespråkar inte envägskommunikation. Hon beskriver att hennes 

demokratiuppdrag är att vägleda och att ge eleverna redskap och verktyg. Hon berättar att 

eleverna har stor möjlighet att påverka, mer och mer kan hon låta dem få bestämma över sin 

dag. Hon beskriver elevernas kunskap med ”att om man inte har den fyllda ryggsäcken med 

kunskap är det svårt att förvänta sig att kunna ta mer kunskap”. De behöver mer kunskap för att 

kunna påverka mer. Hon förklarar att för att eleverna ska kunna ta eget ansvar behöver de 

kunskap kring det. En annan av lärarna försöker ge sina elever redskap för att se vilka olika sätt 

man kan tillgodogöra sig kunskaper. 

En av lärarna säger att hon sällan diskuterar demokrati, men om de gör något som är tydligt 

demokratisk försöker hon uppmärksamma eleverna på det. Exempel på det kan vara klassråd, 

kostråd och elevråd. 

Kunskap och demokrati utvecklas hand i hand, vilket är något vi ser i en av lärarnas uttalande 

när hon säger ”Det måste fungera för att det ska kunna utvecklas, den andra kunskapen”. Hon 

menar att demokratiuppdraget är en grund för kunskapsuppdraget. En lärare berättar att hon 

arbetar med demokratiuppdraget på så vis att hon inte skiljer på kunskapsuppdraget och 

demokratiuppdraget. Hon anser att det blir en helhet tillsammans. Lärarna menar att kunskap 

måste erhållas för att utveckla demokratiuppdraget samtidigt som de ser att kunskap inte går 

att erhålla om demokratiarbetet inte fungerar.  

 

Demokrati som umgängesform 

Under denna forskningsfråga fann vi inget svar som hörde till denna kategori. Under 

intervjuerna kom vi inte på några passande följdfrågor som kanske hade kunnat svara på 

forskningsfrågan och svar om demokrati som umgängesform.  

 

Demokrati som kommunikation 

En lärare berättar att hon inte förespråkar envägskommunikation. Hon menar att hennes 

demokratiuppdrag innebär att vägleda och ge eleverna verktyg. Vi förstår det som att hon inte 

bara lyssnar på vad barnen har att säga utan också försöker hjälpa dem med att genomföra det. 
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En annan lärare tar upp att det ofta diskuteras i klassen kring moral och etik. Medan en annan 

lärare säger att hon sällan diskuterar demokrati, men om de gör något som är tydligt 

demokratisk försöker hon uppmärksamma eleverna på det. 

 

Demokrati i form av inflytande och ansvar 

En lärare säger att eftersom hennes elever fortfarande är ganska unga har de inte lika mycket 

inflytande över utförandet av kunskapsinlärningen som när hon arbetar med äldre elever. Det 

skiljer sig från grupp till grupp om eleverna klarar av att ta mer ansvar själva. Hon tycker att 

eleverna får vara med och bestämma till viss del och ibland får de välja att arbeta på ett annat 

sätt än de brukar göra.  

En annan lärare lyfter fram att i en del klasser fungerar det att eleverna får vara med och 

påverka medan andra elevgrupper kan uppleva det som rörigt. En del blir trygga av att det är 

förutbestämt hur de ska arbeta. Hon arbetar med inflytande på så sätt att om en elev ”fixar 

grejer schysst så kan den bestämma något annat, vad den kommer på”. Hon förklarar att om 

en elev kan ta ansvar för uppgiften den har fått så skapar det också förutsättningar för eleven 

att få mer frihet under ansvar. En annan lärare berättar också att eleverna har stor möjlighet att 

påverka och att mer och mer kan hon låta dem bestämma över sin dag. Vi tolkar det som att ju 

mer kunskaper och redskap eleverna har får de mer inflytande.  

En av lärarna arbetar med demokratiuppdraget genom att låta eleverna vara delaktiga i sin 

undervisning. ”Ibland har de ju valmöjligheter, fast då kanske det handlar mer om val än 

inflytande”. Vi förstår lärarna som att de menar att storleken på inflytande beror på hur vana 

eleverna är att ta ansvar. Det kan vara svårt att ge eleverna ansvar innan de har fått 

erfarenheter och struktur för sitt lärande. Det vi kan se som problematiskt är att lärarna kanske 

inte vet hur mycket ansvar eleverna kan ta om det inte vågar prova och därför inte ges så 

mycket ansvar de skulle kunna ha. 

 

Demokrati i form av konflikthantering 

Flera av lärarna ser demokrati som ett sätt att få klassrummet att fungera, allt från praktiska 

lösningar till konflikter. En av lärarna säger att lärararbetet består mycket av konflikthantering 

och social träning men hon menar att det är något som måste få ta tid. Hon berättar även att det 

ofta beror på vilka grupper man har. I en mindre välfungerande grupp blir det mer 

diskussioner. Det blir då mer arbete med demokratiuppdraget i vardagen i sådan grupp. 
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En av lärarna säger att den sociala delen tar väldigt stor plats och att det är något man får 

jobba mycket med. Hon uttrycker sig så här: ”Det måste fungera för att de ska kunna 

utvecklas, den andra kunskapen”. Med det menar hon att den sociala delen måste fungera för 

att kunskap ska kunna förvärvas. Den sociala träningen får ta den tid den behöver. 

 

4.4 Hur menar lärare att ett demokratiskt klassrum skapas? 

 

Alla lärare hade ganska olika svar på hur ett demokratiskt klassrum skapas, en vill att de ska 

vara mer ämnesinriktat och på så vis skapa tid till demokratiuppdraget, medan en annan lärare 

pratade om att vara en ledare för att kunna arbeta med demokratiuppdraget. Några andra 

lärare tyckte att genom att förändra gruppen eller göra mindre klasser skulle ett demokratiskt 

klassrum skapas.  

 

Demokrati i skolan som kunskapsstoff 

En av lärarna tror att om hennes skola i år 1-6 förändras till mer ämnesinriktat så kommer det 

att finnas mer tid till alla mål som ska uppnås. När hon har arbetat ämnesinriktat har hon 

upplevt att det har funnits mer tid till att planera vilket har bidragit till ett mer demokratiskt 

klassrum. 

 

Demokrati som umgängesform  

En lärare berättar att hon måste vara en ledare för att hon har många elever från olika miljöer 

och bakgrunder. ”Det behövs regler och organisation och så plus att det fungerar bäst när det 

är strukturerat och de vet vad som gäller, men så klart måste det finnas valmöjligheter inom 

ramen”.  

En annan lärare berättar att hon tror sig vara en demokratisk ledare fast ibland måste hon vara 

mer bestämd. Hon säger att ”i vissa grupper måste man vara otroligt fyrkantig” vidare säger 

hon att ibland måste hon vara mer tydlig och strukturerad och att det handlar om 

gruppsammansättningen. Hon tror att en lösning kan vara att ändra grupper som inte fungerar 

ihop, men att det inte finns pengar till det.  
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Flera av lärarna ser möjligheter med att ha mindre grupper för att kunna skapa ett 

demokratiskt klassrum. I några av fallen tänker vi oss att de inte har reflekterat så mycket över 

sitt arbete med demokratiuppdraget för att det har fungerat relativt bra och därför har de inte 

några praktiska lösningar. Demokrati ses ofta som en del av värdegrunden och det är något 

som är självklart för lärarna. 

 

Demokrati som kommunikation 

En lärare lyfter fram att det är skillnad på att vara auktoritet och auktoritär, hon säger ”man 

kan vara en auktoritet utan att… Då tror jag att man har lyckats och då kan man även ta med 

demokratin”. Hon säger att det kan bero på hur man är som person. Vidare pratar hon om hur 

hon skapar en öppen dialog mellan henne och eleverna ”jag tror att det är att ha respekt för 

barnen, eller ha respekt för människor, utan att köra över dem och att vara lyhörd och se till 

deras behov”. Hon konstaterar att de har en gemenskap och kan vara öppna med varandra 

samtidigt som hon har den ledande rollen ”men ändå så har man den här auktoriteten”. Hon 

lyfter fram betydelsen av att lyssna på eleverna och skapa en dialog samtidigt som hon 

behåller en auktoritet. Flera av lärarna konstaterar att den ledande rollen har betydelse för det 

demokratiska klassrummet. Att ha en öppen dialog och mindre grupper har betydelse för 

demokratiuppdraget. De huvudsakliga arbetena med demokratiuppdraget för dessa lärare är 

att de lyssnar, för en dialog och har en ledande roll. 

 

Demokrati i form av inflytande och ansvar 

För att skapa ett demokratiskt klassrum behövs inflytande. Undervisningen ska anpassas efter 

elevens intresse men en av lärarna problematiserar att i en stor klass är det svårt att hinna med 

att anpassa utbildningen efter varje elev. Hon förespråkar mindre klasser för att hinna med att 

se till alla elever för att arbeta mer med demokratiuppdraget.  

En av lärarna menar att man skapar ett demokratiskt klassrum genom att göra eleverna 

medvetna om varför de är i skolan. Det i kombination med att ge eleverna ansvar kan vara en 

väg till ett demokratiskt klassrum. 

Demokrati i form av konflikthantering 

En lärare berättar att när hon har haft en mer problematisk grupp har hon behövt arbeta mer 

med värdegrundsarbete och även reflekterat mer över sitt eget arbete.  
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4.5 Vilka svårigheter menar lärare att det finns med att genomföra 

demokratiuppdraget? 

 

Svårigheter med demokrati i skolan som kunskapsstoff 

Lärarna pratar inte om svårigheter med demokratiuppdraget på så sätt att de inte vet hur de ska 

arbeta med det. De kan känna sig begränsade att utveckla demokratiuppdraget utifrån tid och 

styrdokument. De tycker därför att det blir mer effektivt om de styr eleverna mer än de skulle 

behöva. Vi ser att en del av lärarna ibland har ett behov av att ha kontroll för att hinna med 

kunskapsmålen. 

 

Svårigheter med demokrati som umgängesform 

Eftersom styrdokumenten styr undervisningen säger en av lärarna att hon måste bestämma 

mestadels. Det ska finnas utrymme för skoj men när det är tid för att arbeta då ska det vara 

lugnt och skönt. För henne handlar det om att ge och ta, eleverna har förväntningar på henne 

och hon på dem.   

 

Svårigheter med demokrati som kommunikation 

En lärare säger att då skolan har fått ett förändrat uppdrag och utvecklats till en målstyrd 

skola, så känner hon att skolan blir en plats med envägskommunikation. Hon förklarar att då 

hon ibland måste föra en envägskommunikation ger det henne kontroll över situationen och 

mer tid till uppnåendemålen. Hon säger ”för att veta att barnen hänger med så måste man gå 

tillbaka till det här att man kanske styr mer och arbetar, just för att det inte får vara för 

flummigt, för då skenar det iväg. Då får man inte ihop det, det är för mycket mål för att vi ska 

kunna få till det”. Hon förespråkar inte envägskommunikationen men att det blir en 

nödvändighet för att hinna med målen.  

En annan lärare säger att hon skulle vilja ha mer dialog med eleverna vid planering av 

arbetsområden. Hon säger att hon inte riktigt tar sig tid till att låta dem vara med och planera. 

Hon ser det som en brist och tycker att hon skulle kunna bli bättre på att låta eleverna vara en 

del av planeringen. Hon säger att hon inte tänker i de banorna, med att involvera eleverna. 
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Hon känner att det ofta är i efterhand till exempel när man utvärderar som tankarna kring hur 

hon hade kunnat göra annorlunda dyker upp. Hon menar att svårigheterna med 

demokratiuppdraget handlar om att ta sig tid till det.  

En lärare menar att hennes förhållningssätt är att alltid lyssna på eleverna och det skapar ett 

demokratiskt klassrum. Eftersom hon tycker att det är en självklarhet så ser hon inte 

demokratiuppdraget som någon svårighet. Det som kan vara svårt är att samhället utvecklas så 

snabbt, hon anser att det är mycket som konkurrerar med skolan, som fritidsaktiviteter och 

media. Hon säger ”ibland kan man känna att skolan inte är så viktig som skolan skulle behöva 

vara”. Hon menar att lyssnandet är en förutsättning för demokratiuppdraget och ser inga större 

begränsningar.  

 

Svårigheter med demokrati i form av inflytande och ansvar 

En av lärarna berättar att när hon var nyutbildad lärare hade hon svårt att sätta gränser, hon 

ville inte bestämma över eleverna, utan tyckte att de skulle få bestämma själva. Hon säger att 

hon inte var någon ledartyp och tyckte inte om att förbjuda saker för eleverna. Hon säger 

också ”att om man är vag med gränserna så får man kämpa mer med att några tar över ibland 

om man släpper för mycket på gränserna”. Idag sätter hon gränser på så sätt att hon talar om 

för eleverna vad som gäller på lektionstid och hon ser det som en nödvändighet för att det ska 

fungera. 

Att ge eleverna mer ansvar och frihet skulle kunna gynna både läraren och eleverna. Lärarna 

ser svårigheter med att vara en ledare samtidigt som de konstaterar att det är en nödvändighet 

för att ha ett demokratiskt klassrum. En av dem känner att hon skulle kunna involvera 

eleverna genom att ge dem mer inflytande. 

 

Svårigheter med demokrati i form av konflikthantering 

Under denna forskningsfråga fann vi inget svar som hörde till denna kategori. Under 

intervjuerna kom vi inte på några passande följdfrågor som kanske hade kunnat svara på 

forskningsfrågan och svar om svårigheter med demokrati i form av konflikthantering.  
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5 DISKUSSION 

Syfte med denna undersökning är att belysa tidigarelärares uppfattningar av 

demokratiuppdraget i 2000-talets skola. För att uppnå syftet har vi använt oss av 

forskningsfrågor som har varit grunden till vår kvalitativa undersökning. Vi har även använt 

oss av relevant litteratur. Här kommer vi att föra en diskussion kring vårt resultat av vår 

undersökning och knyta an till vår bakgrund samt försöka komma fram till en slutsats.   

 

5.1 Lärarnas arbete med demokratiuppdraget 

Ferm (1993) lyfter fram att demokrati i skolan består av olika delar, han tar bland annat upp 

klassråd, inflytande, ansvar, kommunikation och lyssnande. I resultatet har vi funnit dessa 

olika delar. Beroende på vilken del av demokrati lärarna har haft i åtanke så har det resulterat 

i olika slags svar i intervjuerna. Det är svårt att belysa demokratiuppdraget i helhet utan att se 

de olika delarna. Lärarnas svar kan lätt bli motsägelsefullt om man inte ser de olika delarna. 

Till exempel när lärarna har beskrivit hur ofta de arbetat med demokratiuppdraget kan de i ena 

stunden säga att de inte arbetar så ofta med det med tanke på klassråd, men om de tänker på 

demokratiuppdraget bestående av kommunikation och lyssnande så är det något som sker hela 

tiden.  Att beskriva sitt arbete med demokratiuppdraget kan innefatta många olika aspekter då 

demokratiuppdraget är övergripande och det beror på vilken del man ser till. 

Lärarna arbetar med demokratiuppdragets olika delar men vi tolkar det som att samtliga lärare 

inte har reflekterat över att demokratiuppdraget innefattar olika delar. Därför kan svaren 

ibland kännas motsägelsefulla. Det kan bero på det som Gustavsson (2008) nämner att lärare 

har mindre tid idag till att diskutera. Modigh och Zackari (2000) menar att lärare bör 

reflektera och diskutera kring demokratiuppdraget för att kunna arbeta med det. Om lärarna 

inte reflekterar eller diskuterar utvecklar de heller inga redskap för att arbeta med 

demokratiuppdraget. Lärarna ser att en del av demokratiuppdraget är när det handlar om 

samhällskonstruktioner eller klassråd samtidigt som kommunikation och lyssnande är en 

förutsättning för ett demokratiskt klassrum. När de diskuterade kring inflytande och ansvar 

blev de mer osäkra om det var demokrati.  



26 

 

Lärarna menar att den schemalagda tiden läggs på kunskapsuppdraget medan demokrati-

uppdraget inte har någon schemalagd tid i någon större utsträckning, utan tas upp när lärarna 

tycker att det behövs. Det kan tas upp i form av klassråd eller diskussion på lektionstid. 

Modigh och Zackari (2000) problematiserar om demokratiuppdraget skulle ha en egen tid på 

skolschemat skulle inte det förbättra situationen för demokratiuppdraget. Lärarna ser det som 

positivt med en öppen dialog i vardagen, de menar att de vill att eleverna ska känna sig trygga 

med att ta upp saker när det behövs. Lärarna framhåller kommunikation av det slaget som 

Englund (2000) lyfter fram i det deliberativa samtalet. Lärarna anser att det är viktigt att de 

tillsammans med eleverna lyssnar och respekterar varandras idéer och att de försöker arbeta 

utifrån det. Det är ett sätt att bygga upp en ömsesidig respekt. Dewey (1916/1997) menar att 

kunskap och demokrati går hand i hand för att utvecklas, vilket till exempel Lina förklarar 

som att demokratiuppdraget måste fungera för att kunskapsuppdraget ska kunna utvecklas. 

Beroende på om klassen är mer i behov av social utveckling arbetas det mer med 

demokratiuppdraget i form av kommunikation. Dewey (1916/1997) menar att demokrati är en 

livsform. Vi ser att demokratiuppdraget är något som måste tas itu med och går inte att 

ignorera. Våra intervjupersoner talar om att demokrati sker i vardagen hela tiden, främst de 

delar som rör kommunikation och inflytande. Eleverna får komma med förslag och idéer och 

genom samtal skapar de demokrati. Som Dewey (1916/1997) påvisar att för att skapa 

demokrati så måste det finnas ett gemensamt mål och en gemensam referensram.  

 

5.2 Vägar till ett demokratiskt klassrum 

Lärarna beskrev sig som demokratiska lärare. En av lärarna menar att hon tillsammans med 

eleverna har kommit fram till gemensamma riktlinjer och det är det som gör att de har en 

avspänd klassrumsmiljö med frihet under ansvar. En annan beskrev sig tidigare som en 

demokratisk ledare som inte satte några gränser, vilket kan liknas vid Björk Erlandssons (1996) 

beskrivning av att en demokratisk ledare som kan uppfattas som otydlig för eleverna. Zackari 

och Modigh (2000) menar att för att kunna arbeta med demokratiuppdraget behövs det mer 

kommunikation än vad som ryms i den traditionella undervisningen. Den traditionella 

undervisningen ger inte plats för dialog, vilket kan minska elevernas motivation. Den 

traditionella pedagogiken innebär ofta en monolog där läraren överför kunskap till eleverna. 

Ett arbetssätt med kommunikation och inflytande kan kännas otydligt både för lärare och för 

elever om de inte är vana med det. Lärare kan vara oroliga för att inte kunna följa eleverna i sin 
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utveckling. En av lärarna insåg att hon behövde sätta mer gränser för att skapa struktur och 

trygghet för eleverna. Liksom Ferm (1993) så menar den läraren att hon måste hitta en balans 

mellan att var en auktoritet och en demokratisk ledare. Lärarna såg sig som demokratiska 

ledare som visar vägen för eleverna och följer dem i sin utveckling. Ferm (1993) bekräftar att 

en demokratisk ledare är en vägvisare och det är skillnad på att vara en vägvisare mot att vara 

en traditionell lärare. Genom att ha ett demokratiskt klassrum gynnar det även 

kunskapsuppdraget. Ferm lyfter fram: 

 

Meningen med att gå i skolan är inte att vi ska bli som lydiga papegojor. Skolan ska 

inte bara förmedla fakta från olika områden utan också vara en inskolning till 

vuxenlivet i ett demokratiskt samhälle. Personlig utveckling och fostran blir då 

centrala begrepp (s.77).  

 

 

Isberg (1996) har observerat att lärare kan ha svårt att släppa kontrollen, men om de skulle 

våga ge eleverna mer ansvar så skulle det kunna bli ett fungerande klassrum. Utifrån Dysthe 

(1995) tänker vi oss att lärarna kan vara rädda för att tappa kontrollen och därför styr mer över 

sina elever. Dysthe uppmärksammar att det också kan bero på att det inte fungerar att ge 

eleverna eget ansvar innan de har fått erfarenheter och struktur för sitt lärande. Englund 

(2000) anser att det är upp till läraren att avgöra när deliberation kan göras möjligt. Lärarna i 

vår studie menar att de agerar som vägvisare men att de ändå måste vidbehålla en auktoritet 

för att behålla kontrollen i klassrummet. Ferm (1993) påpekar att lärare måste ha en balans 

mellan den demokratiska läraren och läraren med auktoritet.    

Lärarna i vår undersökning gav eleverna olika mycket inflytande över sina studier.  När 

eleverna gavs mindre inflytande kan det bero på att lärarna inte har funnit ett fungerande 

redskap. Ett fungerande redskap kan vara ett dialogiskt klassrum som Dysthe (1995) skriver 

om, vilket innebär att man har en ständig dialog. Dysthe menar att elever ska vara med i 

målsättningen och förstå varför de gör vissa saker. Det är en förutsättning för att skapa ett 

fungerande klassrum. Ferm (1997) menar att om eleverna ges ansvar och inflytande skapas en 

gemenskap och delkatighetskänsla på så sätt får läraren bättre respons skolarbetet. Utifrån 

Dewey (1916/1997) skapas demokrati genom engagemang och genom att vara motiverad för 

något. Det skapas enklast genom att hjälpa eleverna se varför de gör som de gör och att kunna 

se konsekvenserna för det. 
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5.3 Avslutande reflektioner 

Vi har fått en djupare insikt kring demokratiuppdraget och hur det kan förstås och arbetas med 

som lärare i tidigare år. Demokratiuppdraget är ett komplext uppdrag, vilket kan skapa 

svårigheter för lärare om de inte har reflekterat över vad det innebär. Demokrati i skolan är 

något som bör få tid att utvecklas då det är en grund till lärande. Lärare bör arbeta med 

demokratiuppdraget för att skapa demokratiska medborgare. Som lärare är det en stor 

förutsättning att reflektera och samtala kring demokratiuppdraget för att komma vidare med 

arbetet med demokratiuppdraget. Vår undersökning har visat hur demokratiuppdraget kan 

förstås av lärare i tidigare år, inget uppseendeväckande, men tål att upprepas för att skapa 

reflektion över hur betydelsefullt arbete med demokratiuppdraget är. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning och mer omfattande undersökningar kring lärares uppfattning om 

demokratiuppdrag skulle kunna skapa reflektioner över demokratiuppdraget och utveckla 

redskap för lärare och elever. Det skulle även vara intressant att undersöka hur elever lär och 

förstår demokrati i skolan. Det behövs en fortsatt forskning kring demokrati och utbildning så 

att det uppdateras och inte tas för givet, då ämnet alltid är aktuellt.  
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BILAGA 1, INFORMATIONSBREV VIA E-POST OCH TELEFON 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter på Örebro universitet som nu skriver vår C-uppsats och vi skulle vara 

tacksamma för din hjälp.  

Vårt syfte är att belysa tidigarelärares uppfattningar av demokratiuppdraget i 2000-talets skola 

och är intresserade av hur du beskriver ditt uppdrag. Det skulle vara värdefullt för oss om vi 

fick en möjlighet att ta del av dina erfarenheter och tankar kring detta.  

Vi skulle därför vilja träffa dig för en intervju. Vi ser helst att du är lärare riktad mot yngre 

åldrar. För att vi ska kunna bearbeta vårt samtal, och underlätta vårt efterarbete skulle vi vilja 

spela in vår intervju. Vi följer Vetenskapsrådets etiska rekommendationer vilket bl.a. betyder 

att ditt deltagande är frivilligt och att du som person och den information som du ger till oss 

kommer före, under och efter arbetet vara konfidentiellt.  

 

Vi hör av oss till dig för att tillsammans boka en lämplig tid för en intervju. Eventuellt sker 

intervjuerna i veckorna 47-48. 

Om du har några frågor är du välkommen att ringa till någon av oss.  

Tack på förhand!  

 

Klara Fjällström  

xxxxx@xxx.se 

Telenr: xxx-xxx xx xx 

 

Therése Svedberg 

xxxxx@xxx.se 

Telenr: xxx-xxx xx xx  
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BILAGA 2, INTERVJUGUIDE 

 

Det vi tar upp innan intervjun är: 

 Vi utgår från Vetenskaprådets forskningsetiska principer, vilket bland annat innebär 

att du och skolan är konfidentiell.  

 Frågar om tillåtelse att spela in intervjun. 

 Vårt syfte och forskningsfrågor. 

 Bakgrund kring läraren; antal år i yrket, utbildning, ålder på elever, antal elever osv.  

 

 

INTERVJUGUIDE 

Vad är demokrati i skolan för dig?  

Beskriv demokratiuppdraget?  

Hur arbetar ni med det demokratiuppdraget?  

Vad har eleverna inflytande över i skolarbetet?  

Vilket ansvar ges eleverna för sitt arbete?  

Hur kan du vidareutveckla ditt arbete med demokratiuppdraget?  

På vilket sätt är du en demokratisk ledare?  

Vad finns det för svårigheter med att arbeta med demokratiuppdraget? 

 

 

 

 

 


