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SAMMANFATTNING 

Susanne Andersson & Oskar Erixon  

Demokrati – Får våra barn och elever ta del av den? 

En studie av några pedagogers demokratiska arbete på en förskola och en grundskola  

 

Democracy – May our children and students take part of it? 

A study of some pedagogues democracy work in a preschool and an elementary school 

 

                                      Antal sidor: 41 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i en förskola och en grundskola arbetar 

med demokrati. Styrdokumenten beskriver tydligt att barn och elever ska ha möjlighet till att 

påverka och vara delaktiga i undervisningen och vi vill se hur pedagogerna arbetar för att 

skapa ett demokratiskt klimat.  

 

För att skapa oss en bild av demokratin i praktiken använder vi oss av kvalitativ metod då vi 

intervjuar och observerar några pedagoger i en förskola och en grundskola. Vi kopplar samman 

tidigare forskning med vårt insamlade material för att få fram ett resultat.  

 

Vårt resultat visar att pedagogerna vill skapa ett demokratiskt klimat i sin verksamhet men de 

upplever en del svårigheter vilket påverkar barnens och elevernas delaktighet. Pedagogerna har 

överlag goda ambitioner med sitt demokratiska arbete även om det i den här studien 

framkommer en del brister.     
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Inledning 

Intresset för att göra den här studien grundar sig i att vi läste kursen Allmänna 

utbildningsområde 5 på lärarprogrammet vid Linnéuniversitet i Växjö hösten 2010. Där 

handlade delkurs 1 om demokrati och lärande. Vi fick då upp ögonen för vikten av att 

pedagoger och lärare i förskola och skola arbetar demokratiskt. Som blivande pedagoger är 

det viktigt att vi har en god kunskap och förståelse för vår roll som förebilder och vad vårt 

demokratiuppdrag vilar på. Under utbildningen har vi tagit del av föreläsningar och litteratur 

som belyst ämnet demokrati och vi vill fördjupa oss ytterligare i ämnet.   

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett olika former av ledartyper som mer 

eller mindre har varit öppna för elevinflytande. Olika pedagoger samarbetar olika mycket med 

barnen och eleverna. Vi vill se om pedagogerna i förskolan arbetar utifrån Läroplanen för 

förskolan (2006) vilket innebär att de ska ha ett demokratiskt arbetssätt som inbjuder och 

uppmuntrar barnen till att delta och vara aktivt medverkande. Vi vill även se hur pedagogerna 

i skolans tidigare år arbetar utifrån Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2006) med de demokratiska principerna att kunna påverka, 

ta ansvar och vara delaktiga vilket ska omfatta alla elever i grundskolan.  

 

Vår tolkning av läroplanen är att barnen och elevernas inflytande alltid ska vara stort och att 

deras ansvarstagande successivt ska öka ju äldre de blir. Genom litteratur har vi fått 

uppfattningen att elevernas inflytande minskar ju högre upp i åldrarna de kommer. Christer 

Ferm (1993) skriver i boken Demokrati i praktiken att elevinflytandet minskar successivt 

under hela skolgången och att barnen har mest inflytande i förskolan och minst i gymnasiet. 

Ferms bok är skriven år 1993 och forskningen som han bygger sitt uttalande på är ännu äldre. 

Vi undrar därför om det har skett en förändring eller om det har fortsatt i samma bana. I vårt 

arbete kommer vi försöka ta del av pedagogernas syn på elevinflytandets förändring. Vi vill 

även se hur de arbetar för att följa läroplanens riktlinjer som tydligt beskriver att eleven ska 

”successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning” (Lpo 94 2006:13).  

 

Vi anser att arbetet behandlar ett intressant område då vi lever i ett demokratiskt samhälle där 

förskola och skola har en viktig funktion. Alla pedagoger bör arbeta utifrån ett demokratiskt 

förhållningssätt och den här studien riktar sig till både blivande och verksamma pedagoger. 
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Demokrati i praktiken    

Britta Jonsson & Klas Roth (2003) skriver i boken Demokrati och lärande att ”vårt 

samhällssystem bygger på demokrati, vilket innebär att varje medborgare i sina olika roller i 

livet, som ung, medelålders, gammal, yrkesmänniska, konsument, idrottsutövare, 

semesterfirare etc., måste ha en underbyggd bild av demokratins idé och funktion i olika 

sammanhang” (s.15). I Sverige har vi under lång tid haft en fungerande demokrati som strävar 

efter att alla människor ska få utvecklas och uttrycka sina åsikter. Vi lever gemensamt i vårt 

samhälle där vi på ett eller annat sätt måste arbeta tillsammans för att bibehålla och ständigt 

utveckla demokratin.  

 

Både i Lpfö 98 (2006) och Lpo 94 (2006) står det inledningsvis att de ”vilar på demokratins 

grund” (s.3, s.3). I allt arbete i förskola och grundskola ska demokratin och dess innebörd 

genomsyra hela verksamheten. I läroplanen för förskola och grundskola står det tydligt att 

verksamheten ska vara en plats dit alla är välkomna oavsett kön, religion eller annan 

trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning hos elev eller 

anhörig. Vidare står det att de vuxnas förhållningssätt är av stor betydelse när det kommer till 

att förmedla respekt och förståelse för de skyldigheter och rättigheter som ett demokratiskt 

samhälle vilar på.  

 

Demokrati är en ständig process som utvecklas och förändras över tid. Skolan ska inte föra 

över sin demokratisyn utan i samspel med eleverna låta dem erövra och bli medvetna om sin 

del i vårt demokratiska samhälle (Ferm 1993). All personal i förskola och skola ska ha ett 

gemensamt arbetssätt som grundar sig på läroplanens värdegrund. Alla ska arbeta utifrån ett 

demokratiskt förhållningssätt och visa respekt och medmänsklighet mot varandra, barnen och 

hemmet (Lpfö 98 2006 & Lpo 94 2006). Mikael Alexandersson (1999) skriver i boken 

Styrning på villovägar ”om demokrati är svårt i teorin, är det alldeles säkert än mer 

komplicerat i praktiken. Demokrati kräver tålamod, självkritik och tolerans” (s.93). 

Pedagogerna i förskolan och lärarna i grundskolan har huvudansvaret för det demokratiska 

arbetet och ska ta tillvara på barnens och elevernas tankar och idéer och uppmuntra dem till 

att ta initiativ. Ferm (1993) menar ”att lärarexamen egentligen bara är som ett körkort, som 

ger dig rätt att gå ut och bygga din pedagogik tillsammans med din klass” (s.13).      
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Syfte - Frågeställningar 

Syfte  

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur några pedagoger och lärare på en förskola 

och en grundskola arbetar med demokratiuppdraget och hur de arbetar för att skapa ett 

demokratiskt klimat. Vi avgränsar arbetet till hur pedagogerna i förskolan och lärarna i 

grundskolan planerar och utvärderar verksamheten i relation till demokratiuppdraget som står 

beskrivet i läroplanen för att kunna diskutera hur barnens och elevernas inflytande kommer 

till uttryck i de olika verksamheterna. Vi vill även diskutera hur barnens och elevernas 

inflytande förändras från förskolan upp i skolan.  

 

Frågeställningar 

- Vad har pedagogerna för demokratisyn? 

- Hur planerar pedagogerna arbetet för ett demokratiskt klimat?  

- Hur genomför pedagogerna arbetet för ett demokratiskt klimat i sin barn- och 

elevgrupp? 

- Vilken syn har pedagogerna på förändringen i barns och elevers inflytande under 

skoltiden? 

- Utvärderar pedagogerna sitt demokratiska arbete? 
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Begreppsdefinition  

Pedagog 

Vi kommer vidare i vårt examensarbete att använda oss av ordet pedagog då vi läser till 

förskollärare respektive lärare för skolans tidigare år. Vid tillfällen då vi enbart använder oss 

av ordet lärare betyder det att avsnittet i texten inriktar sig mot grundskolan. Då vi menar 

pedagog som arbetar i förskolan skriver vi förskola för att förtydliga det. När vi använder 

pedagog verksam både på förskola och skolans tidigare år skriver vi förskola och grundskola 

för att tydligt visa vad vi menar.  

 

Barn/elev 

I förskolan benämns inte barn som elever medan grundskolan använde sig av ordet elev. I vårt 

arbete kommer vi att använda oss av både barn och elev för att beskriva förskolans barn och 

grundskolans elever. Står det barn och elever i texten betyder det att vi menar både barn och 

elever i förskola och grundskola. Då det enbart står barn handlar avsnittet om 

förskoleverksamhet och då det står elev handlar det om skolans tidigare år.   

 

Läroplanen  

Mycket av vår information om hur förskola och grundskola ska arbeta har vi tagit ifrån 

Läroplanen för förskolan – Lpfö 98 (2006) och Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94 (2006). De är förskolan och 

grundskolans styrdokument och ska ligga som grund för allt arbete som bedrivs. Här står 

riktlinjer, mål och förhållningssätt uppdelade på pedagog, arbetslag, rektor och verksamhet.  

 

Verksamhetsförlagd utbildning  

Verksamhetsförlagd utbildning är den praktik som görs under lärarutbildningen och den 

förkortas VFU.    
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Tidigare forskning och litteraturgenomgång  

Inledningsvis vill vi beskriva några korta delar ur litteratur som tar upp hur förskola och skola 

bör arbeta med demokratiuppdraget. Samhället och skolan fokuserar som Kennert Orlenius 

(2001) skriver i boken Värdegrunden – finns den? på att demokrati är att vi alla ska vara 

överens och komma fram till gemensamma tankegångar. Demokrati ska inte handlar om att 

vara överens utan om att ”uppmuntra oenighet” (s.202). Utveckling i vårt samhälle sker 

genom att vi har olika ståndpunkter och att vi argumenterar och för fram våra olikheter. 

Människor behöver bli eniga om vad de är oeniga om (Jonsson & Roth 2003). Ann Åberg & 

Hillevi Lenz Taguchi (2005) skriver i boken Lyssnandets pedagogik att ”om barnen ska förstå 

ett demokratiskt förhållningssätt måste vi på allvar bjuda in barnen och tro på barnens 

förmågor” (s.65).   

 

I det här avsnittet tar vi del av tidigare forskning och litteratur som är kopplad till vårt ämne. 

Den forskning och litteratur vi tagit del av anser vi är relevant gentemot våra frågeställningar. 

För att förstå dagens förskola och skola och pedagogers arbete för att skapa ett demokratiskt 

klimat lyfter vi inledningsvis förskolan och skolans historia och hur det pedagogiska arbetet 

har utvecklats. För att få kunskap om varför pedagoger arbetar som de gör har vi också 

fördjupat oss i skolans dubbla uppdrag. Vi beskriver även några olika demokratiuppfattningar 

som finns i vårt samhälle och som kan spegla förskolan och skolans arbete. För att få svar på 

frågan om pedagogernas syn på förändringen i barns och elevers inflytande tar vi upp och 

belyser skolkulturer, barnsyn och elevinflytande. Slutligen för att svara på frågan hur 

pedagoger arbetar med utvärdering skriver vi om ledarstilar och att vara en reflekterande 

praktiker.  

 

Historik 

Magnus Söderström (2010-10-25) talade under sin föreläsning om att skolans utformning 

härstammar från kyrkan och det går att se stora likheter i hur de arbetar inom organisationen. 

Kyrkan är en plats där folk samlas precis som skolan och som alla har någon form av relation 

till. Prästens ord ses som en sanning precis som barnen och eleverna förväntar sig att skolans 

lärare ska ha kunskap inom sina ämnen. Den traditionella skolans lokaler går också att 

jämföra med kyrkans där prästen står längst fram och förmedlar tankar till församlingen som 

sitter som passiva mottagare. Skolan har idag i allt större utsträckning brutit sig loss från 

kyrkans utformning då elever arbetar i grupper och har ett större inflytande över lektionerna. 
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Läraren är inte heller enbart en kunskapsförmedlare utan eleverna är medskapare i sitt 

kunskapsintag.    

 

Förskola 

Skolverket (1998) skriver i Jord för växande att den första småbarnsskolan startade i Sverige 

år 1836. Den byggde då på pedagogiska idéer främst från Tyskland och England. 

Pedagogiken grundade sig på barnpsykologisk forskning och det är först under vårt sekel som 

förskolepedagogiken i allt större omfattning har utvecklats. Småbarnsskolan sågs som ett 

komplement till hemmet. Orlenius (2001) skriver att den blev en hjälp för socialt utsatta 

familjer och främst ensamstående mödrar. De här inrättningarna byggdes helt på välgörenhet 

och ideellt arbete. Under 1900-talets början uppstod så kallade barnträdgårdar som fick sitt 

namn från tyskans kindergarten och precis om tidigare byggdes verksamheten upp genom 

välgörenhet. Den här typen av välgörande verksamhet fortsatte i Sverige fram till 1960-talet 

då bristen på arbetskraft gjorde att tillsynsfrågan blev väldigt aktuell. De som under den här 

tiden var ansvariga för samhället och dess utveckling blev nu tvingade att sätta sig in i frågor 

kring barnomsorg. Skolverket (1998) skriver att det tillsattes en barnstugeutredning år 1968 

som fick igång en diskussion omkring barnomsorgen och dess betydelse för familjer och 

barnens utveckling. Pedagogiken började nu formas till att sätta barnen i centrum och det blev 

”en genomgång av förskolans mål, organisation, innehåll och arbetssätt” (s.17). Under 1980-

talets början växte det fram en syn på pedagogik där barnen gjordes mer delaktiga i 

verksamheten och dess utformning. År 1985 la regeringen fram ett förslag om en förskola för 

alla vilket var en tydlig markering att förskolan skulle vara en plats för alla barn. Förskolan 

började nu ta form mot den verksamhet som vi har i Sverige idag och som har en tydlig roll i 

barnens lärande och utveckling.             

 

Pedagogen 

Skolverket (1998) skriver att den tidiga versionen av förskolan enbart var en plats för omsorg 

och lek där fokus inte låg på barnens utveckling och lärande. Det var en form av förvaring då 

barnen inte skulle springa fritt omkring på gator och torg. Förskolläraren blev ett komplement 

till hemmet och var som en form av moder till barnen. Den stora skillnaden mellan förskola 

och skola var att förskolan inte var en plats med sträng disciplin. Då det inte bedrevs något 

kunskapsutbyte behövde personalen som arbetade heller inte ha någon utbildning. Under 

1900-talet har det skett olika reformer som har belyste vikten av det pedagogiska arbetet i 

verksamheten. Förskolepedagogiken fick större fokus och utvecklades.  
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I barnstugeutredningen år 1968 blev pedagogernas arbetssätt en viktig fråga. I och med det 

här har personalens utbildning kommit allt mer i centrum. På förskolor i Sverige idag sker inte 

enbart ett omsorgsarbete utan också ett kunskapsutbyte där barnens utveckling sätts i fokus. 

Pedagogerna ska arbeta utifrån läroplanen och se till att alla barnen får sina behov 

tillgodosedda och ta tillvara på barnens lust och vilja att lära.  

     

Skola 

Skolans ursprung kommer som tidigare nämnt från kyrkan. Under 1800-talets början var de 

flesta av kyrkans företrädare tveksamma till ett införande av en folkskola som skulle vara 

obligatorisk. Dock tvingade det dåvarande jordbrukssamhället fram en förändring i och med 

att den sociala oron ökade. Folkskolan inrättades i Sverige år 1842 och var under sina första 

75 år en religionsskola där skolans verksamhet ytterst handlade om fostran till gudstro och 

kristet liv och livsföring. Ett centralt mål i folkskolans verksamhet var vid den här tiden att 

barn och elever skulle lära sig att följa de normer och regler som gällde för vuxenvärlden utan 

att ifrågasätta dem (Orlenius 2001). 

 

Folkskolan var i sin början som institution en del i ett socialt projekt. I städerna var det nästan 

enbart barn från den lägre samhällsklassen som deltog vilket satte en stämpel på folkskolan 

som något för fattiga. År 1919 genomgår folkskolan en förändring som kan ses som ett 

trendbrott. Då infördes en ny undervisningsplan där det mest anmärkningsvärda var att antalet 

timmar för kristendomskunskapen halverades och ämnet fick en mer allmänkristlig inriktning. 

Folkskolans kyrkliga inriktning ersattes under 1900-talets första hälft av en mansstyrd 

inriktning. Skolans undervisning präglades då av kulturkonservatism och utgjorde som 

institution en samhällsbevarande kraft (Orlenius 2001).  

 

År 1962 gavs den första läroplanen ut och först då integrerades flickor i folkskolans 

verksamhet då en gemensam grundskola kom till. Det var först i läroplanen som utkom år 

1980 som vikten av jämställdhet mellan könen markerades i mål och riktlinjer för skolans 

verksamhet (Orlenius 2001). De här värderingarna finns kvar i dagens läroplan som kom år 

1994. I kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag i Lpo 94 (2006) står följande ”Människors 

okränkbarhet, individers frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden skolan skall gestalta och 

förmedla” (s.3). 
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Läraren 

Den svenska skolans begynnelse var tillsammans med läraren kyrkans förlängda arm och 

kunde nå alla barn och ungdomar. Grunden i lärarens kompetens var vid den här tiden 

gudsfruktan och moral (Orlenius 2001). Lärarens roll i skolan har under tidens gång 

förändrats. Jesper Juul & Helle Jensen (2003) skriver i boken Relationskompetens i 

pedagogernas värld att förr i tiden agerade lärare och elever i en form av rollspel tillsammans 

där eleverna hade stor respekt och rädsla för den auktoritära läraren. Barnaga var vanligt 

förekommande i skolan fram till år 1958 då barnaga ströks ur skolförfattningen. Henry 

Egidius (2005) skriver i boken Att vara lärare i vår tid att läraren under 1980- och 90-talet 

kom att bli mer som en mentor för sina elever. Lärarens uppdrag blev att vägleda sina elever 

och vara en inspirationskälla. Dagens lärare ska vara med i elevernas kunskapsintag och 

uppmuntra dem till att våga pröva nya tankegångar. Sara Irisdotter (2006) skriver i sin 

avhandling Mellan tradition, demokrati och marknad att lärarna anses vara konservativa då de 

inte ser positivt på den förändring som skolan ständigt kräver. Läraren ska arbeta utifrån Lpo 

94 (2006) och tillsammans med sina elever komma fram till gemensamma regler för hur 

arbetet i klassrummet ska gå till. Skolans normer ska ligga som grund för lärarens arbete 

tillsammans med eleverna. Läraren ska även ha ett nära samarbete med hemmet för att bidra 

till god fostran.     

 

Skolans dubbla uppdrag 

Lena Fritzén (2003) skriver i artikeln Ämneskunnande och demokratisk kompetens – en 

integrerad helhet? om skolans dubbla uppdrag, kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. 

Skolan arbetar utifrån en lång rad traditioner och det finns motsättningar mellan de här två 

uppdragen som ibland också kan konkurera mot varandra. Genom att integrera normer och 

värden tillsammans med kunskap skapas en helhet som är gynnsam för den pedagogiska 

praktiken. För att skolan ska länka samman kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget krävs 

en förändrad syn i att inte förmedla kunskap om demokrati utan arbeta med att leva i 

demokrati. I Lpfö 98 (2006) står det skrivet att ”förskolan skall erbjuda barnen en god 

pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (s.4). I Lpo 94 

(2006) står beskrivet att ”skolan skall präglas av omsorg om individen […] förmedla de mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver” 

(s.5). Christer Fritzell (2003) skriver i artikeln Demokratisk kompetens att demokrati bör ses 

som en konkret kvalitet i det pedagogiska arbetet och inte som en separat aspekt. 
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Demokratiuppfattningar 

Elit- och deltagardemokrati 

Vid Tobias Bromanders (2010-08-31) föreläsning definierade han demokrati som folkets styre 

av gemensamma angelägenheter. En problematisk del enligt Bromander (2010-08-31) är vem 

som får delta i demokratin. Han ställer under sin föreläsning demokratisynerna elitdemokrati 

och deltagardemokrati mot varandra.  

 

Elitdemokrati innebär att man inte ser politik som något alla människor ska hålla på med. De 

som har kunskaper inom specifika områden ska också besluta över dessa. Alla beslut som tas 

ska baseras på kunskap och inget annat. Allmän rösträtt ses inte som något positivt i den 

elitdemokratiska demokratisynen då alla medborgare inte anses ha den expertis som krävs 

inom de områden som berörs i folkomröstningar (Bromander 2010-08-31).  

 

Deltagardemokrati är elitdemokratins motsatts. Bromander (2010-08-31) talade om att man 

här anser att alla medborgare aktivt ska delta i styrningen av samhället och att politik inte får 

överlåtas till en intresserad minoritet. Landets medborgare ska vara delaktiga i beslut som 

fattas eftersom demokrati är något som pågår ständigt och inte bara vid omröstningar vart 

fjärde år. Förskolan och skolan har gått ifrån ett mer elitdemokratiskt tankesätt då pedagogen 

med all sin kunskap bestämde över barnen och elever till att låta dem vara mer delaktiga och 

då fungera som en deltagardemokrati. Det står tydligt beskrivet i läroplanen för förskola och 

grundskolan att barn och elever ska vara delaktiga i undervisningen och dess utformning. 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Lpfö 98 2006:11). ”Skolan skall 

sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” (Lpo 94 

2006:13). ”Skolan skall sträva efter att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande 

över sin utbildning och det inre arbetet i skolan” (Lpo 94 2006:13). 

 

Pedagoger och arbetslag i förskolan och läraren i grundskolan har ett ansvar mot dagens 

läroplaner att låta barn och elever vara delaktiga och påverka undervisningen i verksamheten. 

”Arbetslaget skall se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka 

verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen av verksamheten” (Lpfö 98 

2006:11).  
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”Läraren skall tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda 

eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 

demokratiskt samhälle” (Lpo 94 2006:13-14).  

 

”Public good” ”Private good” 

Vidare talade Bromander (2010-08-31) om ”public good” och ”private good” perspektiven. I 

Tomas Englunds kapitel i boken Demokrati och lärande står det skrivet att ”public good” 

kom till under efterkrigstiden och innebar att grundskolan skulle arbeta för ett 

jämlikhetsskapande där eleverna hade en kollektiv identitet (Jonsson & Roth 2003). Att arbeta 

och agera utifrån ett ”public good” perspektiv blir att se på samhället som en helhet där 

människor ingår i ett kollektiv. Människor har ingen egen identitet där deras privata åsikter är 

av intresse utan välfärden produceras offentligt. Det sker kollektiva lösningar och den 

enskilda människan har inte stor möjlighet till valfrihet (Bromander 2010-08-31).  

 

I ”private good” perspektivet läggs fokus på den enskilda människans önskemål om att göra 

val som gynnar hans eller hennes utveckling. Demokratiuppfattningen är individcentrerad och 

människan har stor valfrihet och kan skapa individuella lösningar. Som Bromander (2010-08-

31) säger kan alltså välfärden genom ”private good” perspektivet också vara privat.  

 

Bromander (2010-08-31) talade vidare om att förskolan och skolans uppdrag är att skapa goda 

samhällsmedborgare där barnen växer upp med en balans mellan ”private good” och ”public 

good” och förstår vikten av att hävda sig själv men också ta hänsyn till andra. Lpfö 98 (2006) 

och Lpo 94 (2006) beskriver att förskolan och grundskolan ska vara en plats där barn och 

elever får stå i centrum, ta plats och uttrycka sina egna tankar och idéer vilket främjar ”private 

good” tänket där den enskilda människans behov står i centrum. Men förskola och skola 

måste också arbeta efter ”public good” och vara en plats där barn och elever lär sig att lyssna 

på varandra och kan se sig själv som en del i ett större sammanhang (Bromander 2010-08-31). 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” 

(Lpfö 98 2006:9). Men verksamheten ska också ”bidra till att barnen utvecklar en förståelse 

för sig själv och sin omvärld” (Lpfö 98 2006:8).  

 

Bromander (2010-08-31) säger att förskola och skola idag mer arbetar utifrån ett ”private 

good” tänk och alltså har gått ifrån det kollektiva ”public good” perspektivet till det 

individcentrerade perspektivet. Idag kan barnen och eleverna tillsammans med sina 
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vårdnadshavare i allt större utsträckning bestämma vilken skola de vill gå i och är inte styrda 

av kommuner och geografiskt läge. ”Private good” perspektivet bygger alltså på att 

skolsystemet utvecklas utifrån barn eller elever och deras vårdnadshavares prioriteringar och 

intressen (Jonsson & Roth 2003). Bromander (2010-08-31) belyser dock att det kan finnas 

nackdelar då besluten inte fattas av personer som har expertkunskaper vilket kan få 

konsekvenser längre fram för den enskilda eleven. Det kan till exempel vara att ett barn eller 

en elev tillsammans med sina vårdnadshavare väljer en skola med en speciell inriktning då 

intresset finns just för stunden. Sett i ett längre perspektiv kanske det begränsar elevens vidare 

utbildningsval och möjligheter då hans eller hennes intressen kan se annorlunda ut längre 

fram i livet.       

 

Direkt- och indirekt demokrati  

Direkt- och indirekt demokrati är två demokratisyner som står emot varandra. Bromander 

(2010-08-31) talade om att dessa typer av demokrati kan ge sig uttryck i både förskolans och 

grundskolans verksamhet. Direktdemokrati i stort innebär att alla är med och påverkar beslut 

genom att till exempel rösta i en fråga det ska beslutas om. Direktdemokratin förutsätter att 

alla vill vara med och ta ställning i de frågor det ska beslutas om. Det här är förmodligen 

praktiskt omöjligt i exempelvis ett land men kan fungera på en liten grupp människor. 

Direktdemokrati är både tids och resurskrävande vid större omröstningar men den är rättvis 

gentemot deltagarna då alla får bidra lika mycket till beslutet som är grundat på majoritetens 

åsikt i frågan. 

 

Bromander (2010-08-31) talade vidare om att ett alternativ till direktdemokrati är den 

indirekta demokratin. I den här typen av demokrati röstar man på olika representanter som 

sedan får fatta beslut i olika frågor och då representerar många enskilda individers röster. 

Genom att rösta på representanter lämnar man över ansvaret att fatta beslut till någon annan. I 

den här typen av demokrati är valprocessen väldigt viktig då de olika representanterna måste 

ge sina potentiella väljare en klar bild av vad han eller hon står i olika frågor, om det gäller 

någon form av personval. I exempelvis ett riksdagsval måste partiernas representanter tydligt 

informera vad deras parti står i olika frågor så väljarna har något att ta ställning till. Indirekt 

demokrati är betydligt mer kostnadseffektiv då man kan hålla sig till betydligt färre stora 

omröstningar. Skulle direktdemokrati råda i exempelvis Sverige skulle vi få ha en liknande 

procedur som vid ett riksdagsval i varje fråga som riksdagen fattar beslut om idag. 
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Christer Ferm (1993) visar exempel på att dessa typer av demokrati finns i grundskoleklasser 

där det är vanligt att de har klassråd där det sker olika omröstningar. Här används oftast 

direktdemokratin då alla elever röstar på det alternativ de finner lämpligast. En annan 

situation som uppstår på klassråd är när de väljer representanter till elevråd. Då väljer klassen 

oftast, genom en omröstning, en eller flera representanter som för klassens talan i lite större 

diskussioner eller sammanhang som berör alla skolans elever. 

 

Decentralisering/Professionalisering 

Bengt Göransson (2010-08-31) talade i sin föreläsning om att skolans styrning idag har blivit 

mer decentraliserad vilket innebär att makten har förflyttats från stat till kommun och från 

kommun till skola. Personal som arbetar i förskola och skola har mer att säga till om då det 

kommer till den egna verksamheten. Det har alltså skett en professionalisering där sakkunniga 

inom sitt område är experter och bäst lämpade att fatta beslut som gäller deras område. Ett 

problem som kan uppstå är att det blir spänningsfält mellan olika professioner som politiker 

och lärare som både anser att de vet mer och därför borde bestämma.  

 

Deliberativ demokratiuppfattning/deliberativa samtal 

Jonsson & Roth (2003) skriver att skolan år 1980 fick en ny läroplan och intog i och med den 

en deltagardemokratisk fostransidé där medverkan betraktades som centralt och viktigt. I den 

här läroplanen fanns det framträdande deliberativa drag så som att ”skolan skulle hävda 

demokratins värden men samtidigt ge utrymme för ett konfliktperspektiv” (s.52). 

 

Den deliberativa tankegången bygger på demokratins grundläggande idé om pågående möten 

mellan personer med skilda synsätt och framhäver betydelsen av den demokratiska debatten. 

Joakim Krantz (2010-08-30) talade under sin föreläsning om begreppet deliberativ, ordet i sig 

betyder övervägande, överläggning eller rådslag. Vidare talade Krantz (2010-08-30) om att 

något centralt i den deliberativa demokratiuppfattningen är de deliberativa samtalen. De här 

samtalen innebär att skilda synsätt ställs mot varandra och det ges utrymme för olika 

argument. I samtalen visas alltid respekt för de andras synsätt och argument av de övriga 

deltagarna. I Lpfö 98 (2006) står det skrivet att ”förskolan skall sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar” 

(s.9). De deliberativa samtalen ska också innehålla inslag av kollektiv viljebildning vilket 

betyder en strävan efter att komma överens eller åtminstone komma fram till en tillfällig 
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överenskommelse. I Lpo 94 (2006) står det tydligt att ”skolan skall sträva efter att varje elev 

känner trygghet och lär sig ta hänsyn till andra” (s.9). Auktoriteter och traditionella 

uppfattningar ska ifrågasättas under samtalen och i skolan ska de fungera utan direkt 

lärarhandledning eller utan lärares närvaro. För att de deliberativa samtalen ska fungera krävs 

att alla medverkande deltar i samtalet och gör sina synpunkter och sina åsikter hörda. Skolan 

ska som det står beskriver i Lpo 94 (2006) ”sträva efter att varje elev befäster en vana att 

självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och 

etiska överväganden” (s.9).  

 

Skolkulturer 

Ulf Blossing (2003) skriver i boken Skolförbättring i praktiken om fyra olika skolkulturer den 

individualistiska, balkaniserade, påtvingade kollegiala och den samarbetande kulturen som är 

direkt förankrade med olika ledarskap. De fyra olika kulturerna visar på fyra arbetssätt som 

kan komma att präglar pedagogen.  

 

Inledningsvis skriver Blossing (2003) om den individualistiska skolkulturen som innebär att 

pedagoger arbetar var för sig och bygger sin undervisning på det sätt som han eller hon tycker 

vara det mest effektiva. Arbetslaget samtalar inte omkring undervisningen och de reflekterar 

och utvärderar inte verksamheten tillsammans.  

 

I den balkaniserade skolkulturen möts pedagoger inom olika ämnesområden för att arbeta och 

utforma aktiviteter och lektioner tillsammans. Blossing (2003) talar om att det kan skapas en 

maktkamp mellan pedagoger i de olika grupperingarna om vilka ämnen som är viktigast och 

utger högst status. Det kan visa sig då ekonomiska bidrag ska fördelas och det skapas här 

ingen vi-känsla där alla pedagoger arbetar mot gemensamma mål. Fokus tas då ifrån barnen 

och elevernas intressen om vad som vore bäst för deras skull. 

 

Blossing (2003) skriver vidare att i den påtvingade kollegiala kulturen har skolan tydliga 

regler och fastställda tider då olika ämnen ska planeras tillsammans. Det tvingar samman alla 

pedagoger och även om det sker med goda avsikter att förskola och skolan ska bli en enhet 

kan det också skapa en negativ inställning hos pedagogerna. 
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I den samarbetande kulturen arbetar pedagogerna mot gemensamma mål där barnen och 

eleverna ständigt ligger i fokus. Blossing (2003) skriver att pedagogerna då sammankopplas 

av sitt gemensamma uppdrag och fokus läggs på barnen och eleverna. Utifrån Lpfö 98 (2006) 

eller Lpo 94 (2006) arbetar de fram verksamhetsmål som de sedan arbetar med under en 

längre eller kortare tid. Det står beskrivet i Lpfö 98 (2006) att verksamheten ska vara 

uppbyggd omkring barnen och allt arbete ska ske för barnens bästa. Genom det här 

arbetssättet arbetar arbetslaget tillsammans och utvecklar varje barn och elev på bästa sätt.        

 

Barnsyn 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver att ”bilden av barnet ligger till grund för den 

pedagogiska verksamhet vi bygger” (s.59). Pedagogens barnsyn är det sätt som pedagogen 

förhåller sig till barnen och kommer att avspeglar hela verksamheten. Alla människor har 

omedvetet eller medvetet en barnsyn som kommer att prägla hur deras möte med barn och 

elever blir. Birgitta Kennedy (1999) skriver i boken Glasfåglar i molnen att om en pedagog 

ser barns brister och behov krävs det att hon eller han finns närvarande och ständigt förklarar 

och berättar för att skapa ordning i barngruppen. Den vuxne anser sig då veta allt och ha som 

uppgift att förmedla sina kunskaper till barnen. Barnen ges genom den här barnsynen ingen 

möjlighet till att använda sina förmågor där de får tänka själva och använda sin fantasi för att 

arbeta sig framåt och komma med egna lösningar och svar. Pedagogen kan också precis som 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver se på barnet som kompetent och som har förmågor och 

en lust till att utforska och lära. Genom den här barnsynen följer pedagogen Lpfö 98 (2006) 

som belyser vikten av att ta tillvara på barnens naturliga lust till att lära och utvecklas utifrån 

sina egna förmågor. Beroende på vilken barnsyn pedagogen har kommer det att hämma eller 

främja barnens och elevernas lärande.     

 

Kennert Orlenius & Airi Bigsten (2002) skriver i boken Den värdefulla praktiken att det är 

viktigt att visa barnen respekt och genom att respektera barnen och deras tankar utvecklas de 

också till trygga individer som vet att pedagogen finns nära till hands men att de ges utrymme 

att själva ta plats och förstå värdet av att deras närvaro ger mening åt omvärlden. ”Omsorg 

skapar förutsättningar för trygghet, och trygghet är en förutsättning för självständighet” (s.19). 
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Elevinflytande 

Christer Ferm (1993) beskriver hur lärarens syn på eleverna påverkar deras inflytande. 

”Elevernas inflytande i skolan beror främst på vilken inställning man som lärare har till dem 

och till kunskap och inlärning” (s.73). Skolverket definierar elevinflytande på följande sätt: 

 

Både skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen ger eleverna rätt till 

inflytande. I skollagen och i läroplanerna betonas betydelsen av elevernas ansvar 

och inflytande i skolan. Elevernas rätt till inflytande och ansvar gäller både 

undervisningens utformning och innehåll och förhållandena i skolan och 

arbetsmiljön i vid mening. För eleverna är det viktigt att konkret kunna se att 

deras inflytande ger resultat i frågor som rör deras vardag. 

(http://www.skolverket.se/sb/d/1330/a/2476)  

 

I Lpfö 98 (2006) och Lpo 94 (2006) finns ett antal riktlinjer och mål för hur pedagoger, lärare 

och övrig personal i förskola och grundskola ska arbeta för att barn och elever ska få ansvar 

och inflytande över sitt lärande. Lpfö 98 (2006) belyser vikten av att ”varje barn skall ges 

möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. 

Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa” (s.4). Lpo 

94 (2006) skriver att ”skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 

förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter 

till sådana” (s.4).     

 

Ferm (1993) skriver att i skolarbetet måste en lärare utgå från vad som är målet för 

verksamheten. Utifrån det här kan läraren bestämma vilka metoder som är bäst lämpade och 

vilka resurser som krävs för att nå målet. Läraren måste utgå från läroplanens mål och det 

innebär att valet av metoder och förhållningssätt styrs utifrån den. ”En förutsättning för att nå 

målen är att de som ska färdas mot dem känner delaktighet i resan och kan påverka 

färdvägen” (s.75). Här belyser Ferm (1993) vikten av att eleverna är delaktiga i sitt eget 

lärande. Mats Danell (2006) skriver i sin avhandling På tal om elevinflytande att olika 

offentliga utredningar som gjordes under 1980- och 90-talet visade att elever inte hade så stort 

inflytande som de förväntades ha. I en nationell utvärdering av grundskolan som gjordes av 

skolverket år 1992 kom det fram ”att skolans fostran till demokrati fått ett begränsat 

genomslag” (s.17). När det kommer till medbestämmande om resor, val av elevutrymme och 

grupperingar vid arbete visade det sig att eleverna hade stort inflytande till skillnad från vid 

frågor gällande undervisningen där besluten och dess planering oftast genomfördes utan 

http://www.skolverket.se/sb/d/1330/a/2476
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elevernas deltagande. Irisdotter (2006) skriver att lärare kan ha svårt att förändra sin egen 

undervisning och i stället arbetar med elevvård på allmänt och kollegialt plan. I Lpo 94 (2006) 

står det tydligt att undervisningen ska utvärderas tillsammans mellan lärare och elever då 

skolan ska ge eleverna medansvar för en ökad delaktighet.     

  

Ledarstilar  

Christer Stensmo (2008) beskriver i boken Ledarskap i klassrummet tre olika former av 

ledarskap i en klass auktoritärt, demokratiskt och låt gå ledarskap. Det auktoritära ledarskapet 

innebär att ledaren själv bestämmer arbetssätt, uppgifter och samarbetspartners. Ledaren ger 

steg-för-steg-instruktioner och utvärderar deltagarna individuellt. Det demokratiska 

ledarskapet innebär att deltagarna tillsammans förhandlar fram arbetssätt genom 

gruppdiskussioner. Gruppens deltagare uppmuntras att ta ansvar för planering och 

genomförande av uppgifterna samtidigt som ledaren finns där och ger stöd och tips i deras 

arbete. Ledaren låter deltagarna bestämma hur de ska lösa uppgiften och hur de väljer att 

samarbeta. När ledaren sedan utvärderar och bedömer är han eller hon neutralt fokuserad på 

uppgifterna. Det så kallade låt-gå-ledarskapet innebär att ledaren överlåter besluten om vad 

och hur någonting ska göras och lägger sig i så lite som möjligt i gruppens arbete. 

 

Stensmo (2008) skriver vidare i boken om en studie som gjordes av Kurt Lewin där lärare 

med de här olika ledarstilarna fick ta hand om grupper med 11-åriga pojkar som hade till 

uppgift att tillverka masker i papier-maché. Han studerade ledarskapet och dess effekt på 

gruppens dynamik, både när läraren var närvarande och frånvarande. Studien visade att i den 

auktoritärt ledda gruppen var deltagarna apatiska och visade lite entusiasm för arbetet. Dock 

var gruppen högproduktiv när läraren var närvarande. När läraren inte var närvarande var 

situationen en helt annan då eleverna ofta kom i konflikt med varandra, var frustrerade och 

lågproduktiva. I den demokratiskt ledda gruppen arbetade deltagarna entusiastiskt och 

högproduktivt oavsett om läraren var närvarande eller frånvarande. I den låt-gå-ledda gruppen 

hade deltagarna svårt att förhandla sig fram till vad de skulle göra och hur de skulle gå 

tillväga. Gruppens deltagare var förvirrade, frustrerade och lågproduktiva. 
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Reflekterande praktiker    

Alexandersson (1999) skriver att pedagoger ska vara reflekterande praktiker som ständigt 

ställer sig själv frågorna vad, hur och varför de gör som de gör. Det ska finnas ett bestämt 

syfte med de aktiviteter som görs och det ska ständigt finnas ett intresse att arbeta fram 

effektivare och mer givande lärandesituationer. Reflektionen utgör en grund för den 

kunskapsutveckling som pedagogen gör och blir pedagogens sätt att förstå sin egen praktik. 

Alexandersson (1999) skriver att ”reflektion är idag en strategi för kunskapsutveckling och 

verksamhetsutveckling i skolan” (s.24). Människor gör ständigt tolkningar omkring det som 

sker omkring dem och ny kunskap kopplas samman med äldre. Det blir ett sätt att förstå 

världen och se kopplingar och samband. ”Att reflektera över erfarenheter, innebär att ge 

mening och betydelse åt erfarenheten (s.26). En fördjupad reflektion innebär att det 

uppkommer nya idéer och en förståelse som skapar nya kunskaper och handlingsmönster. En 

reflekterande praktiker ska kunna ge svar på varför aktiviteter är utformade som de är och vad 

som är det tänkta syftet. Då en aktivitet inte är reflekterade över blir den enbart baserad på 

vana eller en känsla vilket inte skapar mening åt de barn och elever som pedagogen möter.  

Skolverket (1998) skriver att den reflekterande praktikern är en person som tillsammans med 

arbetslaget skapar ett klimat och har ett förhållningssätt som bygger på: 

 

Synen på barnet som medskapare av sin egen kunskap förutsätter en syn på den 

vuxne som medskapare av kunskap, där den vuxne går i dialog med barnet och 

intar en reflekterande hållning till den egna rollen och barnens läroprocesser. I 

pedagogiskt arbete består den vuxnes arbete till stor del i att kunna lyssna, se och 

lära sig av det som barnen säger och gör – att hålla barnens frågor, hypoteser, 

teorier och fantasier vid liv och följa hur de söker svar och skapar mening i sin 

tillvara. Det handlar också om att vägleda, skapa situationer och utnyttja 

tillgällen som kan utmana barnens tankar och teorier. (s.49-50)                                                                                                 
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Sammanfattning 

I det här stycket kommer vi att ta upp några väsäntliga delar ur den litteratur och forskning vi 

har tagit del av. Förskolan och skolan har olika ursprung och förskolan var från början en 

plats där barnen ”förvarades”. Personalens uppgift var enbart att ta hand om barnens fysiska 

behov och pedagogiken fanns inte med som en naturlig del. Skolan härstammar från kyrkan 

och läraren var kyrkans förlängda arm för att kunna nå barn och elever. Pedagogikens 

utveckling och roll i verksamheterna har under 1900-talet senare hälft utvecklats och 

genomgått ett antal reformer. Idag har pedagogiken en central och viktig roll i både förskola 

och skola och ligger som grund för läroplanernas utformning.  

 

Förskola och skola arbetar efter en lång rad traditioner och då det kommer till skolans dubbla 

uppdrag; kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget, som båda är centrala delar i 

verksamheterna, uppstår det ibland motsättningar. För att verksamheterna ska länka samman 

uppdragen är det viktigt att pedagogerna inte har en syn att de ska förmedla kunskap om 

demokrati utan att de tillsammans med barnen och eleverna arbetar med att leva i en 

demokrati. All verksam personal ska, oavsett personlig demokratiuppfattning, förhålla sig till 

läroplanernas värdegrund och arbeta för att varje barn och elev självständigt utvecklar egna 

ståndpunkter och etiska överväganden. Deliberativa samtal och ett demokratiskt ledarskap bör 

ligga till grund för pedagogernas arbete för att barnen och eleverna ska våga uttrycka sina 

tankar och funderingar och förstå sitt värde i ett demokratiskt klimat. Som grund för 

pedagogernas arbete ligger deras barnsyn och deras syn på elevinflytande. Barnsynen 

avspelas i det sätt pedagogerna förhåller sig till barnen och eleverna och är avgörande för hur 

mötet kommer att bli. Elevinflytandet är en central del och allt eftersom barnens ålder öka ska 

de successivt ha ett större inflytande över den egna utbildningen.  

 

För att ständigt utveckla det demokratiska arbetet är det viktigt att pedagogen är en 

reflekterande praktiker som ständigt reflekterar över sin ledarstil och hur mycket de släpper in 

barnen och eleverna i verksamheten. Att vara en reflekterande praktiker innebär att 

pedagogerna tillsammans med sitt arbetslag och sin barn eller elevgrupp skapar ett 

demokratiskt klimat där skolans demokratiuppdrag har en central roll.   
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Metod 

Som Alan Bryman (2001) skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder arbetade vi utifrån 

kvalitativ metod då vi gick ut på en förskola och en grundskola och gjorde intervjuer och 

observationer. Den kvalitativa metoden bygger på orden och tolkningen av det som sägs och 

då vi ville få djupa svar från våra intervjupersoner valde vi den här metoden. Kvalitativ metod 

ger utrymme för reflektion hos intervjupersonerna där den som intervjuar finns med i 

processen och kan utmana och vidareutveckla svaren. I observationer finns också ett stort 

utrymme för tolkning där pedagogernas handlande går att koppla med deras intervjusvar. Ur 

det insamlade materialet dras sen slutsatser som ger ett utförligt svar. För att få fram vårt syfte 

och få svar på våra frågeställningar om hur pedagogerna arbetar med demokratiuppdraget och 

hur de planerar, utvärderar och reflekterar över sitt arbete ville vi träffa pedagoger, barn och 

elever då det hade varit svårt att söka information enbart genom ett större enkätutskick. Om vi 

hade valt att göra ett större enkätutskick hade vi arbetat utifrån kvantitativ metod vilket inte 

var vårt syfte. Kvantitativ forskning ger oftast statistikresultat som gäller en större grupp 

människor men lämpar sig inte för frågor som kräver ett djupare svar. I kvantitativ metod 

finns inte möjligheten till observationer vilket var något som vi ville göra.     

 

För att få svar på hur pedagoger arbetar med demokratiuppdraget och hur de arbetar för att 

skapa ett demokratiskt klimat gjorde vi intervjuer med några pedagoger på en förskola och 

några lärare på en grundskola. Vi fick deras syn på hur de planerar arbetet i verksamheten och 

vad de har för tankar och funderingar omkring ämnet demokrati och att arbeta för och i ett 

demokratiskt klimat. Vi gjorde även observationer ute på förskolan och grundskolan för att se 

hur verksamheten fungerar i praktiken och försöka få svar på varför våra intervjuade 

pedagoger arbetare som de gör.  

 

Intervju och intervjuguide 

 Vår intervjuguide arbetade vi fram med hjälp av Lpfö 98 (2006) och Lpo 94 (2006) då vi 

ville se om pedagogerna arbetade aktivt med läroplanen. Vi valde att göra intervjuer för att vi 

ville möta pedagogerna i deras verksamhet och genom samtal och öppna frågor göra det 

möjligt för intervjupersonen att ge utförliga svar (Bilaga 1). Syftet med våra intervjuer var att 

se vilken demokratisyn pedagogerna har och hur de arbetar med demokratiuppdraget i det 

dagliga arbetet. Vi ville se om pedagogerna har en medveten tanke omkring ämnet och om de 

reflekterar över sitt eget handlande. För att få utförliga och ärliga svar försökte vi skapa ett 
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gott intervjuklimat och vi valde att inleda med en fråga som är öppen. För att en öppen fråga 

ska ge ett ordenligt svar krävs det att intervjupersonen förklarar och lägger tid på sitt svar. 

Frågornas ordning i intervjun var väl genomtänkta då vi ville följa en röd tråd där frågorna 

löpte in i varandra. Som Bryman (2001) skriver är det viktigt att den som intervjuar är flexibel 

och alltså kan ställa följdfrågor till de svar som intervjupersonerna ger. Det var viktigt för oss 

att intervjupersonerna var delaktiga och vi visade tydligt att vi hade ett genuint intresse för 

deras svar. Det är tre delar som är viktiga att ha i åtanken när man gör en intervju. Arbetets 

syfte och frågeställning ska finnas med i intervjuarens bakhuvud under hela intervjun för att 

behålla fokus på intervjuns grund. Vad som är syftet med intervjun och vad man själv hade 

svarat och tänkt på vid de olika frågorna ska också finnas med i intervjuarens tankar. Språket 

vid intervjuerna är också viktigt och vi försökte vara tydliga och vältaliga för att få fram 

frågans innehåll (Bryman 2001).   

 

Observation och observationsprotokoll  

Våra observationer gav oss en inblick i hur verksamheten fungerar i praktiken och hur 

pedagogens demokratiska arbete bedrivs vid ett lärtillfälle (Bilaga 2). Vi ville se om 

pedagogerna arbetar utifrån Lpfö 98 (2006) och Lpo 94 (2006) för att skapa ett demokratiskt 

klimat där barn och elever har inflytande och är aktiva. Observationsprotokollets syfte var att 

det skulle förstärka det som pedagogerna sa under intervjun. Vi ville se om pedagogerna 

arbetade på samma sätt som de uttryckte i intervjuerna. Observationsprotokollet arbetade vi 

fram då vi tog del av tidigare forskning och litteratur. Bryman (2001) skriver om att vara icke 

deltagande vid en observation och menar alltså att den som observerar inte är med och 

påverkar aktivitetens utgång och vi valde att använda oss av den metoden.    

 

Urval  

Då vi valde våra intervjupersoner gjorde vi ett bekvämlighetsurval vilket resulterade i 

förskola och grundskola belägna i vår närhet. Bryman (2001) skriver att bekvämlighetsurval 

består av personer som finns i anknytning till vår närhet och som finns tillgängliga för 

forskaren. Forskningen som görs blir då inte allmänt representativ utan riktar in sig på en 

mindre grupp. Då fokus i vårt arbete låg på pedagogernas demokratiska arbete och 

pedagogernas syn på demokratiuppdraget valde vi att inte intervjua barnen och eleverna i 

verksamheten. Pedagogerna på förskolan och grundskolan har själva fått ge förslag på 

intervjupersoner. Intervjupersonerna är utbildade pedagoger som arbetade den aktuella dagen 
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och som hade tid och ett intresse av att medverka i intervjun. Vi gjorde ett medvetet val att 

rikta in oss på en mindre grupp och forskningens resultat speglar inte pedagogers arbete över 

lag. Vi intervjuade sex personer varav fem var kvinnor. Anledningen till att merparten av de 

intervjuade var kvinnor är för att de är överrepresenterade på båda verksamheterna men 

framförallt i förskolan där det enbart arbetar kvinnliga pedagoger. Det var tre förskollärare på 

en småbarnsavdelning och tre grundskollärare i årskurs fem och sex och intervjupersonerna är 

mellan 37-60 år. Förskolan är belägen i en mindre stad och grundskolan ligger i en medelstor 

stad, båda i södra Sverige. 

  

Genomförande 

Våra intervjuer gjorde vi var för sig och intervjuerna på förskolan genomfördes i närhet av 

barngruppen vilket utgjorde en viss störning. Intervjuerna på grundskolan genomfördes i rum 

där det inte fanns några störande moment och genomfördes utan avbrott. Alla intervjuerna 

spelades in. Efter avslutade intervjuer gjordes en exakt transkribering på dator. Under våra 

observationer valde vi att vara passiva deltagare och alltså observera aktiviteterna från sidan 

då vi ville se helheten. Vi gjorde våra observationer var för sig och det blev två observationer 

på förskolan och tre på grundskolan. 

 

Bearbetning och analys 

Då vi efterarbetat våra intervjuer och observationer har vi sett det ur en hermeneutisk 

tradition. Som det står beskrivet i Nationalencyklopedin Hermeneutik (2010-11-22) är det vår 

tolkning av intervjuerna och observationerna som är det centrala där vi skapar oss en bild av 

det vi upplevt. Vi tog del av varandras intervjuer för att få en inblick i allas svar. Därefter 

kategoriserade vi frågorna och svaren för att få en tydlig struktur där frågor som berörde 

samma ämnen hamnade tillsammans. Vi hittade likheter och skillnader i svaren och jämförde 

och förde in dem under passande rubrik.     

 

Trovärdighet och äkthet 

Bryman (2001) skriver för att ett insamlat material ska ha en äkthet krävs det att det ger en 

rättvis bild av den grupp människor som undersöks. Intervjupersonerna ska ges möjlighet till 

eftertanke och reflektion för att skapa mening åt undersökningen. För att svaren ska få en hög 

trovärdighet behöver intervjupersonerna ha en förståelse för arbetets syfte. Trovärdigheten har 

sin grund i att det finns en pålitlighet mellan intervjupersonen och den som intervjuar. Svaren 
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vi fått under intervjuerna anser vi ha en hög trovärdighet och äkthet då vi intervjuade 

utbildade pedagoger som alla visade på ett stort intresse för vår forskning.  

 

Etiskt ställningstagande  

Vi följde Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forsknings (2010-11-22) fyra huvudkrav då det kom till våra empiriska 

undersökningar på förskolan och grundskolan. Inledningsvis följde vi informationskravet då 

vi via telefon och e-post tog kontakt med förskolan och grundskolan. Vi gav pedagogerna 

information om syftet med vårt arbete och med våra intervjuer och observationer. Därefter 

följde vi samtyckeskravet där pedagogerna gick med på att de och barngruppen skulle vara en 

del i vår forskning. Våra kontaktpersoner tog kontakt med rektorn på förskolan och 

grundskolan och rektorerna gav sitt godkännande till att vi skulle få göra vår undersökning i 

deras verksamhet. Vi följde sedan konfidentialitetskravet då vi inte kommer att föra 

verksamheternas, pedagogernas, barnens och elevernas namn vidare utan de förbli anonyma. 

Med nyttjandekravet menas att vårt insamlade material från pedagogerna på förskolan och 

grundskolan enbart kommer att i användas i vårt arbete och att verksamheterna, 

intervjupersonerna och de observerade barnen och eleverna kommer att förbli anonyma.   

 

Metodkritik   

Vi valde att arbeta med kvalitativ metod som bestod av att intervjua och observera då det är 

ett effektivt sätt att både se och höra pedagogernas tankar och förhållningssätt (Bryman 2001). 

Pedagogerna vi intervjuade hade ett intresse av vårt arbete men intervjupersonerna på 

förskolan visade under intervjuerna att ämnet är stort och i vissa fall främmande för dem. De 

var också stressade då intervjuerna skedde i anknytning till barngruppen och pedagogerna var 

under tidspress. Vi anser att vi valt en relevant metod och att den kunskap vi fått genom 

intervjuerna har gett oss svar på våra frågor.   

 

Det hade varit intressant att göra fler intervjuer för att få en större bredd på vårt arbete men vi 

är nöjda med de intervjuer och observationer vi har gjort. Då vi valde att ställa öppna frågor 

fick vi en stor bredd på våra svar vilket gör att om frågorna hade ställts till en annan grupp 

pedagoger är det inte säkert att svaren blivit samma. Det är viktigt att komma ihåg att vår 

studie visar våra intervjuade pedagogers arbete med demokratiuppdraget och är inte allmänt 

gällande för hela lärarkåren. Om vi valt att arbeta med kvantitativ metod och då till exempel 
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formulerat fram en enkät kunde vi fått in svar från en större grupp pedagoger. Kvalitativ 

metod ger lite utrymme för tolkning och svaren hade då gett oss statistik som vi kunnat 

sammanställa i form av tabeller och diagram. Undersökningen hade gett en bild som varit mer 

gällande för hela lärarkåren där svaren varit tydligt kategoriserade men det hade inte funnits 

möjlighet till djupare analys.    
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Resultat och Analys 

I vår resultatsdel har vi valt att göra rubriksättning utifrån vår intervjuguide. För att skapa en 

röd tråd i texten har vi bundit ihop frågor som berör samma del under olika rubriker. Har 

pedagogerna i förskolan och grundskolan en likartad bild av ämnet som berörs har vi inte 

delat upp dem efter verksamhet. I de fall de skiljer sig åt har vi valt att börja skriva om 

förskollärarnas syn för att sedan gå vidare med grundskollärarna. För att förtydliga 

pedagogernas tankar och åsikter har vi valt att ta citat från intervjuerna. De har vi skrivit som 

blockcitat för att de ska bli tydliga i texten. Våra observationer har vi valt att ha kvar i den 

löpande texten och markerat med kursiv stil. Efter varje avslutad del gör vi en analys där vi 

koppla samman vår empiriska undersökning med litteratur som står beskriven i arbetets 

tidigare del under rubrikerna Inledning, Bakgrund och Tidigare forskning och 

litteraturgenomgång.  

  

Vad är demokrati? 

I våra intervjuer har vi fått fram pedagogernas syn på demokratibegreppet.  

 

Pedagogen 

Pedagogerna i våra intervjuer har i stort en samlad uppfattning kring begreppet demokrati. 

Det handlar om att alla människor ska ha valmöjligheter och få göra sin röst hörd. Människor 

ska ha samma rättigheter och få tycka som de vill och ha möjlighet att vara delaktiga och 

medbestämmande i beslut som berör dem. En pedagog skiljer sig från mängden och definierar 

demokrati som:  

 

Frihet under vissa speciella gränser. 

 

Pedagogen talar om att samhället är uppbyggd på lagar som alla måste rätta sig efter och det 

begränsar friheten. Den här pedagogen är den enda som berör handlingar i sitt svar om vad 

demokrati är medan de övriga förknippar demokrati med åsikter och tyckande.       

 

Analys  

Pedagogernas uppfattning om demokrati stämmer bra in på den beskrivning som Orlenius 

(2001) gör om hur samhället och skolan fokuserar på att demokrati är någonting vi alla ska 

vara delaktiga i. Kopplar man det till de olika demokratisynerna som Bromander (2010-08-
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31) talade om kan man se att pedagogerna ser på demokrati ur ett mer deltagardemokratiskt 

perspektiv än ur ett elitdemokratiskt. Pedagogernas syn på demokrati bygger på att alla 

människor har rätt att uttrycka sina åsikter och att man som medborgare har olika 

valmöjligheter i livet. I ett deltagardemokratiskt perspektiv strävar man mot att alla 

medborgare ska ha de här möjligheterna som pedagogerna beskriver men man vill också 

precis som Bromander (2010-08-31) talade om att alla medborgarna ska ta sitt ansvar och 

vara delaktiga i besluten som fattas i exempelvis ett land, vilket pedagogerna inte nämner 

någonting om. 

 

Barn och elevers medvetenhet om demokrati, enligt pedagogerna 

Pedagogerna i förskolan berättar att det är svårt att tala om begreppet demokrati tillsammans 

med barnen och att det istället handlar om att visa vad demokrati innebär i praktiken. 

Tillsammans med barnen arbetar pedagogerna med att verksamheten ska genomsyras av 

respekt och hänsyn till varandra. I intervjuerna lyfts en aktivitet som vi också har varit med 

och observerat. Under en samling tände en pedagog ett stearinljus och plingade i en liten 

klocka. Därefter skickade pedagogen klockan vidare till barnet som satt till vänster om henne 

och barnet fick då plinga i klockan. Barnen uppmuntrades att plinga i klockan och lyssna på 

varandra när de en efter en fick plinga. Några barn plingade länge och högt medans andra 

barn plingade snabbt och tyst. Pedagogen lät barnen sköta klockan själva och visade med 

kroppsspråk och mimik när de skulle skicka klockan vidare. Aktiviteten är relativt styrd men 

pedagogen berättar inte för barnen hur de ska använda klockan och på så sätt får barnen själva 

bestämma. Pedagogerna berättade under intervjun att syftet med övningen är att barnet sedan 

ska skicka klockan vidare i ringens ordning och att alla barnen ska få plinga i klockan och då 

får vara i centrum. En av pedagogerna talar om att övningen med klockan sker utifrån rutiner 

men:  

Även om det finns rutiner så betyder det inte alltid att rutinerna 

är det rätta […] Och att de respekterar det här och ingen 

försöker sätta sig på varandra och va poliser utan man kan tala 

om att nu är det såhär att det går göra på det sättet också även 

om vi brukar göra såhär […] det är okej att göra på olika sätt. 

 

Då pedagogerna arbetar på en småbarnsavdelning är det inte självklart att barnen vill skicka 

klockan vidare och heller inte självkart att de vill lyssna på de andra barnen. Pedagogerna 

berättade att det är viktigt att de samlar barnen och visar dem genom sitt handlande men också 
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genom samtal att alla ska vara delaktiga och de ska respektera och ta hänsyn till varandra. En 

pedagog säger att i barngruppen ska alla få vara delaktiga och få ta lika mycket plats oavsett 

kön, religion eller bakgrund och det arbetar pedagogerna med att främja.   

 

Pedagogerna i grundskolan svarar att eleverna i stort är medvetna om vad demokratibegreppet 

betyder. De känner också till diktatur vilket pedagogerna anser vara demokratins motsatts. 

Pedagogerna talar också om att eleverna har kunskaper om Sveriges demokratiska system, där 

vi röstar om vilka partier som ska ha makten.  

 

Analys  

Förskollärarnas arbete stämmer överens med det som Orlenius (2001) skriver att demokrati 

inte handlar om att vara överens utan om att ”uppmuntra oenighet” (s.202). Pedagogerna talar 

med barnen om att alla kan ha olika sätt att utföra saker på och att det inte finns en rätt väg 

som alla måste följa. Som Jonsson & Roth (2003) skriver behöver alla människor och då även 

barnen på förskolan och eleverna i grundskolan bli eniga om vad de är oeniga om för att 

kunna fungera och vara tillsammans. Pedagogerna arbetar för att barnen och eleverna tidigt 

ska bli medvetna om vad demokrati innebär och att det precis som Orlenius (2001) skriver 

inte handlar om att alla ska vara överens och komma fram till gemensamma tankegångar.  

 

Fritzén (2003) skriver om kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget som är skolans dubbla 

uppdrag. Genom att vara närvarande och göra aktiviteter tillsammans med barnen som lyfter 

upp att alla kan vara olika men har samma värde integreras normer och värden tillsammans 

med kunskap och skapar en helhet. Barnen lär sig att lyssna på varandra och visa hänsyn men 

även hur de ska använda klockan för att den ska göra ifrån sig ljud och hur de sedan skickar 

den vidare och det är gynnsamt för den fortsatta pedagogiska praktiken. Pedagogerna i 

förskolan talar inte om demokratibegreppet utan visar barnen hur det är att leva i demokrati 

där alla är delaktiga tillsammans. Pedagogerna i skolan samtalar med eleverna om vad som är 

demokrati och säger att eleverna har goda kunskaper om vårt demokratiska samhälle.   
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Demokratin i praktiken  

Arbetslaget 

Pedagogerna upplever att de har ett gott samarbete med sina rektorer då deras synpunkter tas 

tillvara på och de får uttrycka tankar och funderingar. De får även vara med och påverka 

beslut genom röstning.  

 

Då känner jag min väldigt fri. Jag känner att man har rätt att 

uttrycka sig […] om man har en åsikt så får man framföra den.  

 

Pedagogerna berättar att det ibland kan vara svårt att komma fram till en lösning som passar 

alla då det är många viljor som tillsammans ska komma fram till ett beslut. En pedagog säger 

i intervjun att det ibland kan vara viktigt att rektorn tydligt markerar vad som anses vara det 

rätta för att på så sätt arbeta framåt. Rektorerna finns med och är lyhörda då de finns en 

strävan efter att tillgodose pedagogernas önskemål. En av pedagogerna i grundskolan påpekar 

att samarbetet mellan pedagog och rektor har förbättrats under de senaste tjugo åren då 

rektorerna har blivit mer lyssnande och mindre bestämmande. Pedagogerna betonar dock att 

möjligheten att påverka blir begränsad då det kommer högre upp på kommunalnivå. En 

pedagog sa att hon känner sig hårt styrd uppifrån och känner att hon har högre ambitioner 

med sin undervisning än hon kan bedriva.   

 

Analys 

Det som pedagogerna berättar om i intervjuerna stämmer överens med det som Göransson 

(2010-08-31) talade om att skolans styrning idag blivit mer decentraliserad. Pedagogerna 

beskriver att mer ansvar har överlåtits till dem att fatta beslut som rör verksamheten. 

Pedagogerna på förskolan och grundskolan har mer att säga till om då det kommer till den 

egna verksamheten. Det har alltså skett en form av professionalisering där sakkunniga inom 

sitt område är experter och bäst lämpade att fatta beslut som gäller deras område. 

Intervjupersonerna beskriver dock samma som Göransson (2010-08-31) att det kan uppstå 

spänningsfält mellan politiker och pedagoger och att det fortfarande kan vara svårt att vara 

med och fatta beslut på högre nivå.  

 

Precis som Krantz (2010-08-30) talade om beskriver pedagogerna den deliberativa 

demokratiuppfattningen där alla får vara med och påverka. En central del är då de deliberativa 



28 
 

samtalen. Då nya teman ska utformas ställs skilda synsätt mot varandra och det ges utrymme 

för olika argument. Pedagogerna får föra fram två förslag var och precis som Krantz (2010-

08-30) talade om är alla aktivt delaktiga vilket är en förutsättning för att de deliberativa 

samtalen ska fungera. Pedagogerna berättar att rektorerna och arbetslaget lyssnar på varandra 

och visar respekt för varandras synpunkter och argument. Som Blossing (2003) skriver arbetar 

de utifrån den samarbetande kulturen mot gemensamma mål där barnen är i fokus. 

Pedagogernas gemensamma uppdrag sammankopplar dem och de tar sin grund i läroplanen 

Lpfö 98 (2006) eller Lpo 94 (2006) då de arbetar fram verksamhetsmål. För att det här ska bli 

möjligt krävs det som Krantz (2010-08-30) säger att de deliberativa samtalen innehåller inslag 

av kollektiv viljebildning vilket betyder en strävan efter att komma överens eller åtminstone 

komma fram till en tillfällig överenskommelse. En pedagog berättar att det kan vara svårt då 

det är många viljor som ska verka tillsammans. Pedagogen tycker att rektorn ibland behöver 

markera och sätta ner foten och fatta beslut som rektorn anser vara bäst för verksamheten men 

alla beskriver sina rektorer som väldigt lyhörda och observanta på deras tankar och idéer.    

 

Styrdokument 

På frågan hur pedagogerna planerar och arbetar med demokrati utifrån styrdokumenten gick 

svaren isär. Läroplanen menar pedagogerna på förskolan:  

 

Ska ju alltid ha den i bakfickan liksom att man tänker på den.  

 

De använder sig inte rent praktiskt av läroplanen men den finns med dem och genomsyrar 

verksamheten. Pedagogerna berättar att de ska förhålla sig till läroplanens värdegrund och inte 

lägga in egna värderingar då de arbetar tillsammans med barnen. Pedagogerna i skolan arbetar 

för att eleverna ska få vara med och påverka undervisningen och dess utformning. De talar 

inte om läroplanen utan mer övergripande om deras arbete. De släpper in eleverna i arbete 

genom klassråd där eleverna genom diskussion får vara med och påverka deras vardag. Det 

råder dock lite av en skendemokrati i skolan anser två av pedagogerna då det ofta är bestämt 

vilka frågor eleverna får vara med och tycka i. På frågor där de vuxna bestämt att barnen inte 

får vara med och bestämma har de heller ingen mjölighet att göra det. Pedagogen ger ibland 

eleverna olika alternativ som de får rösta på vilket kan kännas demokratiskt för eleverna men 

det är dock oftast läraren som har bestämt alternativen.    
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Analys 

Ferm (1993) skriver att pedagoger måste utgå från läroplanens mål och att metoder och 

förhållningssätt sedan styrs utifrån det. I pedagogerna på förskolans svar på frågor kring 

styrdokumenten visade de inte tydligt att de alltid utgår från den men att den alltid finns med i 

bakhuvudet hos pedagogerna. De strävar efter att följa styrdokumenten och inte lägga in egna 

värderingar som påverkar deras arbete med barnen, vilket är förenligt med vad Ferm (1993) 

skriver och som även beskrivs i Lpfö 98 (2006) där det står att alla som arbetar i förskolan ska 

ha ett gemensamt arbetssätt och ska utgå från värdegrunden som står beskriven i förskolans 

läroplan.  Ferm (1993) skriver även för att nå de mål som är uppsatt är det en förutsättning att 

alla barn och elever är delaktiga och får vara en aktiv del i det arbete som görs. Det är viktigt 

att de få vara delaktiga i sitt eget lärande. Just delaktighet nämner grundskolans pedagoger 

som något centralt i deras svar kring hur de använder styrdokumenten. I Lpo 94 (2006) står 

det under flera punkter att eleverna ska vara delaktiga i undervisningen och det här tycks 

lärarna anse vara viktig och de är noggranna med att följa styrdokumentens riktlinjer kring 

ämnet.  

 

Pedagogerna i grundskolan framför åsikter och tankar om att det i skolan råder en 

skendemokrati. På skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se/sb/d/1330/a/2476) (2010-

11-11) står det att läroplanerna betonar betydelsen av elevernas inflytande och ansvar i 

skolan. Där står skrivet att eleverna har rätt till inflytande och ansvar för både undervisningen 

och förhållanden i skolan. Vikten av att eleverna konkret kan se att deras inflytande ger 

resultat i frågor som rör deras vardag betonas i texten. Skolverkets ord är inte förenligt med 

den skendemokrati som enligt pedagogerna råder i grundskolan. De menar att elevernas 

åsikter endast tas till vara på i de frågor som de vuxna redan innan bestämt att de får vara med 

och påverka.  

 

Det demokratiska klimatet 

För att göra barnen och eleverna delaktiga och medvetna om det demokratiska klimatet 

belyser förskolan och grundskolans pedagoger skiljda saker. Pedagogerna i förskolan tycker 

att det är svårt att ge exakta exempel på aktiviteter som fokuserar på att barnen ska känna sig 

delaktiga i det demokratiska klimatet. De arbetar mer efter att skapa medkänsla bland barnen 

där de visar hänsyn och är rädda om varandra. Under samlingarna ska alla barnen få komma 

till tals och uppmuntras till att vara aktivt delaktiga. Pedagogerna är flexibla och kan fånga 

upp barnens tankar och idéer och på så sätt visa barnen att deras åsikter tas tillvara på. 

http://www.skolverket.se/sb/d/1330/a/2476
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Förskolan visar genom kroppsspråk och förhållningssätt på ett demokratiskt klimat och 

samtalar inte om ämnet i sig i så stor utsträckning. Pedagogerna på grundskolan talar om att 

de vill skapa ett klimat där alla elever vågar uttrycka sina åsikter och pröva nya teorier inför 

sina klasskamrater. Det här ska ske utan att någon blir hånad eller skrattad åt. Både förskolan 

och grundskolans pedagoger talar om att alla ska visa ömsesidig respekt för varandra för att 

skapa ett gott klimat.   

 

Analys 

Pedagogerna i förskolan berättar under intervjuerna att det är svårt att sätta ord på hur de 

arbetar med att skapa ett demokratiskt klimat och som Alexandersson (1999) skriver kan 

demokrati i teorin vara svårt och att det då är ännu mer komplicerat i det praktiska arbetet. 

Pedagogerna berättar att de försöker vara flexibla och bjuda in barnen och eleverna i det 

demokratiska klimatet. Barnen förstår då det demokratiska förhållningssättet eftersom deras 

förmågor tas tillvara på och de får vara delaktiga i utformningen av verksamheten så som 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver. Pedagogerna arbetar för att barnen och eleverna ska 

respektera varandra och förstå vad det innebär att visa hänsyn. De arbetar då utifrån Orlenius 

& Bigsten (2002) tankar då barnen utvecklas till trygga individer när deras idéer respekteras 

och de förstår att deras närvaro ger mening åt omvärlden. Pedagogernas arbete med att visa 

barnen medkänsla, respekt och hänsyn utgår också från Lpfö 98 (2006) och Lpo 94 (2006) 

som lyfter vikten av att alla verksamma inom verksamheten ska förhålla sig till det 

demokratiska förhållningssätten där respekt utgör en viktig grund. Omsorg och trygghet går 

hand i hand och är viktiga delar i det demokratiska klimatet. Pedagogerna visar genom sitt 

eget förhållningssätt på hur man är goda demokratiska medborgare som tillsammans agerar 

för ett demokratiskt klimat.  

 

Delaktighet 

Pedagogerna på förskolan gör varje vecka en planering med olika aktiviteter som de ska göra 

tillsammans med barnen. De försöker lyfta upp ämnen som barnen har visat intresse för men 

säger att det är svårt att göra barnen delaktiga i planeringen.  

 

Klart man vill ju ha den där röda tråden men lika ofta har vi ju 

fått ändra på den. 
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Under ett temaarbete med bondgården märkte pedagogerna på förskolan av att barnen visade 

stort intresse för traktorer och valde då att göra ett studiebesök och titta på traktorer. En 

pedagog berättar att barnen visade på en stor glädje över att få fortsätta utforska traktorerna. 

En av pedagogerna säger dock under intervjun att:  

 

Här styr vi ju ganska mycket kan jag känna.  

 

Pedagogen känner trots barnens studiebesök hos traktorerna inte att barnen är delaktiga i 

utformningen av planeringen. Två av pedagogerna på grundskolan anser att eleverna har stort 

inflytande i deras undervisning. Graden av inflytande varierar dock mellan olika ämnen och 

båda pedagogerna nämner att matematik är ett väldigt styrt ämne där eleverna inte släpps in i 

speciellt stor utsträckning. De ämnen som båda pedagogerna anser att eleverna har stor 

delaktighet i är samhälls- och naturorienterade ämnen samt svenska. Under två observationer 

av en pedagog visades det här tydligt. Under en lektion i matematik upplevdes undervisningen 

som väldigt styrd och eleverna verkade inte vara vana vid att ge egna förlag och synpunkter 

på undervisningen. När samma pedagog däremot fick hoppa in och ha en lektion i musik hade 

pedagogen ett helt annat sätt att undervisa på. Pedagogen hade några förslag på hur uppgiften 

skulle genomföras men eleverna fick även komma med egna förslag som pedagogen tog 

tillvara på. Hur eleverna till slut genomförde uppgiften byggdes helt på deras egna initiativ 

då pedagogen godkände allas förslag på arbetssätt och redovisningsmetod. Den tredje 

pedagogen på grundskolan beskriver sin syn på elevernas delaktighet:  

 

Om vi tänker oss ett hus så bygger jag grunden åt alla sen har de 

rätt att utforma huset som de vill, men alla har en grundkurs, alla 

är med och den bestämmer jag. Från den grundkursen sen kan 

man välja fritt inom området. 

 

Pedagogen berättar att teorin grundar sig på livserfarenhet och är något som vuxit fram utan 

varken elever eller vårdnadshavares synpunkter. Pedagogerna berättar att exempel där 

eleverna är delaktiga i undervisningens utformning är vid uppstartande av temaarbeten där de 

ofta får komma med idéer och förslag på ämnen och arbetssätt.  
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Analys 

Kopplar man pedagogernas svar på frågor som berör barn och elevers delaktighet i 

utformningen av verksamheten och undervisningen till de olika ledarstilarna som Stensmo 

(2008) tar upp så kan man i förskolan se att pedagogerna strävar efter att bedriva ett 

demokratiskt ledarskap för sin barngrupp. Pedagogerna lyckas ibland med det här precis som i 

det ovan beskrivna exemplet med traktorerna på bondgården. Dock ser förskolans pedagoger 

svårigheter i att göra barnen delaktiga i undervisningen och känner att de ibland intar ett 

auktoritärt ledarskap i högre grad än vad de önskar. Som Stensmo (2008) skriver bestämmer 

då pedagogerna både arbetsuppgifter och på vilket sätt de ska utföras. 

 

De två pedagogerna i grundskolan som ansåg att eleverna hade stort inflytande i deras 

undervisning strävar efter att bedriva ett demokratiskt ledarskap. Man kan utifrån våra 

intervjuer och observationer se att pedagogerna skiftar ledarstil utifrån ämnen och 

arbetsområde. I matematik använder sig pedagogerna av ett mer auktoritärt ledarskap än i de 

övriga ämnena. Under den observerade musiklektionen så tenderar pedagogen att använda sig 

av det som Stensmo (2008) beskriver som en låt-gå-ledd ledarstil. Pedagogen godkänner 

visserligen deras förslag till arbetssätt och redovisningsform men under resterande arbete får 

eleverna vara väldigt fria i hur de lägger upp sitt arbete och får arbeta självständigt, utan 

ledning av pedagogen. Det blir en form av låt-gå-ledd aktivitet där pedagogen ändå är 

närvarande och vägleder eleverna. Den tredje pedagogens uttalande ger en bild av att 

pedagogen i början av ett nytt arbetsområde använder sig av ett auktoritärt ledarskap där 

eleverna ska lära sig det som anser vara arbetsområdets grund. Efter den här grundkursen 

släpps tyglarna en del och övergår till ett mera demokratiskt ledarskap. Då får eleverna vara 

med mer och forma undervisningen och specialisera sig på de områden inom arbetsområdet 

som de finner intressanta. Om pedagogen hade valt att fortsätta auktoritärt hade det funnits en 

risk som Stensmo (2008) skriver att eleverna hade visat lite entusiasm för det fortsatta arbetet.  

 

Barn- och elevinflytande 

Pedagogerna i förskolan talar om att barninflytande handlar om att vara lyhörd och låta 

barnen komma med sina åsikter. De tycker det är svårt att ge barnen stort inflytande då de är 

små och inte kan uttrycka sig med tal vad de vill göra. En pedagog menar att:  
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Deras jag vill måla kan det ju vara precis vad som helst, det kan 

ju vara att sitta och måla med kritor eller måla på stora 

kladdtavlor eller vad som helst så man får ju styra dom lite. 

 

De två andra menar dock att det handlar om att möta barnen där de är just för stunden och en 

av dem säger att:  

 

Jag menar för deras del då baka kakor i sandlådan där man kan 

använda jätte mycket som dom kan tycka […] är roligt. 

 

Pedagogerna i grundskolan anser att elevinflytande är att eleverna har inflytande över sin 

utbildning. Två av pedagogerna talar om att eleverna ska ha möjlighet att påverka sin 

inlärning och sitt klimat och stämningen i klassrummet. En av pedagogerna anser också att det 

inte bara handlar om rättigheter utan även skyldigheter.  

 

För många gånger upplever jag att barn idag dom har så mycket 

rättigheter, men dom har sällan skyldigheter och att vi jobbar 

med det i skolan. Att vi försöker befästa det, att vi har ett 

gemensamt ansvar för demokrati här i skolan. 

 

Analys 

Förskollärarna upplever att det är svårt att göra barnen delaktiga då de är så små och har svårt 

att sätta ord på sina tankar och idéer. Pedagogerna säger i intervjuerna att de vill möta barnen 

där de är och lyfta deras tankar men genom att de inte låter dem vara med och fatta beslut ser 

de inte barnen som kompetenta att vara med i beslutsprocessen. Deras barnsyn som Åberg & 

Lenz Taguchi (2005) skriver påverkar hur hela verksamheten utformas och präglar 

pedagogernas arbete. Våra intervjupersoner från grundskolan beskriver att eleverna har större 

inflytande när det kommer till grupperingar och elevutrymmen än när det kommer till 

utformningen av undervisningen och undervisningens innehåll. Det stämmer överens med det 

som Danell (2006) skriver att elever i skolan inte har så stort inflytande som de borde. I de 

situationer där pedagogerna involverar barnen och eleverna ser de det kompetenta barnet som 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) beskriver som nyfiket och med en stor lust för att lära.  
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Inflytande genom skolgången 

På frågor rörande hur barns och elevers inflytande ökar eller minskar under skolgången hade 

pedagogerna väldigt skilda svar och uppfattningar. Bland förskolans pedagoger skilde sig 

uppfattningen helt i vissa fall då en ansåg att inflytandet ökade under hela skolgången medan 

en annan ansåg att det minskade. En tredje pedagog sa att:  

 

Ja då känns det som att man har mer inflytande på förskolan, 

kanske även lite i förskoleklassen och sen så avtar det nog ganska 

mycket upp i skolan […] men sedan upp i gymnasiet får de säkert 

mer att säga till om men just när de är yngre i skolan tror jag inte 

det.  

 

Pedagogerna i grundskolan berättar att de tycker att inflytandet över den egna inlärningen hos 

den enskilde eleven ökar i takt med att kunskaperna ökar. En pedagog i grundskolan talade 

om att de under de tidigare åren i skolan lägger en grund för demokratin och att det gör att 

eleverna har ett stort inflytande över klimatet då de arbetar mycket med att lyssna på och ge 

varandra respekt. Dock har barnen och eleverna inte så stor möjlighet att påverka sin inlärning 

enligt den här pedagogen. En pedagog som också anser att elevinflytandet ökar under 

skolåren säger:  

 

Det tar tid att få dom att se demokratins vinster.  

 

Pedagogen anser också att hon släpper in eleverna mer ju äldre de blir och det gör eleverna 

mer medvetna om vad och varför de ska lära sig och de fokuserar då på målet.    

 

Analys 

Ferm (1993) skriver om hur elevernas inflytande förändrats under skolgången. Enligt Ferm 

(1993) är elevernas inflytande störst i förskolan och minskar sedan successivt under hela 

skolgången och är som minst på gymnasiet. Den här bilden av barns och elevers inflytande i 

skolan går helt emot Lpo 94 (2006) där det tydligt står att eleverna ska få större inflytande 

över sin utbildning allt eftersom de kommer högre upp i skolåren. Pedagogerna vi intervjuats 

bild av hur barns och elevers inflytande ökar eller minskar under skolgången skiljer sig åt. 

Pedagogerna i förskolan var väldigt splittrade och hade mycket skilda synsätt på det här. En 

av dem ansåg att barnen hade mycket större inflytande upp i skolan då de har klassråd där 
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eleverna får vara med och påverka. En annan pedagog menade att barnen upp i skolan får 

mindre att säga till om då det är mer styrt arbete utifrån läroplanen genom de mål som 

eleverna ska uppnå. En pedagog berättade under intervjun att hon hoppas att de har gett 

barnen en god grund i förskolan så att de kommer att våga yttra sina åsikter och göra sin röst 

hörd vidare upp i skolan. I grundskolan var bilden över inflytande mer enad dock var den en 

helt annan än den Ferm (1993) gett oss. De pedagoger i grundskolan vi intervjuat ger en bild 

av att de arbetar på samma sätt som är skrivet Lpo 94 (2006) och ger eleverna större 

inflytande ju äldre de blir. 

 

Utvärdering 

Förskollärarna berättar i sina intervjuer att det demokratiska tänket finns med naturligt men 

inte är något som de reflekterar över då de gör sina utvärderingar. De säger att de kunde bli 

bättre på det men att det är tidsbristen som gör att det blir svårt att få med det demokratiska 

arbetet i utvärderingen. Grundskollärarna utvärderar sitt demokratiska arbete men det skiljer 

sig åt hur ofta. Det kan variera mellan att göra det efter avslutat tema, en hel termin eller efter 

ett avslutat läsår. De ger sina elever skriftliga frågor som de sedan analyserar och utvärderar. 

När det kommer till utvärdering av lektionstillfällen i grundskolan uppmärksammade vi under 

observationerna att pedagogerna sällan gör utvärderingar i direkt anslutning till en avslutad 

aktivitet tillsammans med eleverna. Endast vi ett tillfälle under våra observationer gjorde 

pedagogen en muntlig reflektion tillsammans med eleverna då pedagogen efter en 

idrottslektion ställde frågan vad eleverna hade tyckt om aktiviteten och dess övningar. Just vid 

det här tillfället var eleverna positiva till undervisningen, något som pedagogen verkade ta till 

sig.  

 

Analys 

Förskollärarna berättar under intervjuerna att de försöker vara reflekterande praktiker där 

utvärderingen av deras arbete är en pågående process. Som Alexandersson (1999) skriver är 

det viktigt att pedagoger ständigt ställer sig själv frågorna vad, hur och varför de gör som de 

gör. Förskollärarna säger att de önskar de hade mer tid till att reflektera och utvärdera men att 

det inte finns med i deras hektiska schema. Det är viktigt att pedagogerna tar sig tid att 

reflektera och utvärdera aktiviteter för att se om det bestämda syftet synliggjordes och för att 

ständigt arbeta fram effektivare och mer givande lärandesituationer. Grundskollärarna gör 

skriftliga utvärderingar av sitt demokratiska arbete tillsammans med eleverna efter avslutat 

tema, termin eller läsår. På så sätt kan det uppkomma nya idéer och tankar som kan utveckla 
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nya kunskaper och handlingsmönster. Alexandersson (1999) skriver att reflektionen över 

saker barnen är med om hjälper dem att skapa en mening åt erfarenheten. Utvärdering i 

anslutning till avslutad aktivitet gör pedagogerna mer sällan och bjuder då inte in barnen och 

eleverna till att påverka kommande lärtillfällen.     

 

Sammanfattning av resultat och analys  

I den här sammanfattningen kommer vi att knyta vårt resultat- och analysavsnitt till våra 

frågeställningar. Vi kommer i det här korta avsnittet att sammanställa vårt forskningsresultat 

och koppla det till våra frågeställningar som beskrivs inledningsvis.    

 

Vad har pedagogerna för demokratisyn? 

Pedagogerna ser på demokrati som något där alla ska ha möjlighet att vara delaktiga och har 

rätt att göra sin röst hörd. Det kan även vara frihet inom vissa ramar som till exempel lagar, 

vilka vi alla måste förhålla oss till.   

 

Hur planerar pedagogerna arbetet för ett demokratiskt klimat?  

Pedagogerna försöker i den mån det går att göra barnen och eleverna delaktiga i planering och 

utformning av verksamheten. Pedagogerna i förskolan upplever att det är svårt att få med 

barnen i planeringen då de arbetar på en småbarnsavdelning. I grundskolan skiftar elevernas 

delaktighet mellan olika ämnen där de är mer eller mindre delaktiga i utformningen. 

Styrdokumentens innehåll finns alltid med pedagogerna i deras arbete men är inte alltid något 

som de använder aktivt vid planering.   

 

Hur genomför pedagogerna arbetet för ett demokratiskt klimat i sin barn- och 

elevgrupp? 

Pedagogerna försöker i den mån det går lyfta upp ämnen som barnen och eleverna har visat 

intresse för. De försöker vara lyhörda för att plocka upp intresseområden men ser även 

svårigheter med det här. Överlag menar pedagogerna att det handlar om att möta barnen och 

eleverna där de är och låta dem vara delaktiga över sin egen inlärning. Under genomförandet 

av lektioner i grundskolan varierar även elevernas möjligheter att påverka undervisningen 

mellan olika ämnen. Majoriteten av pedagogerna anser att barnen och eleverna har stor 

möjlighet till att påverka undervisningen. 
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Vilken syn har pedagogerna på förändringen i barns och elevers inflytande under 

skoltiden? 

Pedagogernas syn på hur barnen och elevernas inflytande ändras under skoltiden skiljer sig åt. 

Förskollärarna är mer splittrade i sina svar än grundskollärarna som anser att inflytandet ökar 

med tiden. En pedagog berättade att hon hoppas att barnen har fått en god grund i förskolan så 

att de vågar yttra sina åsikter under senare skolår.  

 

Utvärderar pedagogerna sitt demokratiska arbete? 

Pedagogernas utvärdering skiljer sig mellan förskolan och grundskolan. Pedagogerna i 

förskolan utvärderar inte sitt demokratiska arbete medan pedagogerna i grundskolan mer 

aktivt arbetar med utvärdering tillsammans med sina elever.  
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Diskussion 

Vi kommer i vår diskussion att föra fram våra egna tankar omkring vår studie och dess 

resultat. Här lyfter vi idéer som har väckts under arbetets gång och sätter dem i relation till vår 

analys.  

 

Likheter och skillnader mellan förskolan och grundskolan  

I det stora hela är vi positiva till pedagogernas demokratisyn där de beskriver att alla ska ha 

möjlighet att vara delaktiga i verksamheten och bidra till det demokratiska klimatet. Allas 

röster ska bli hörda och respekterade och tillsammans ska vi fungera och verka i en 

demokrati.      

 

Då vi har analyserat våra intervjuer har vi märkt att pedagogerna på förskolan har ett mer 

likartat sätt att svara på frågorna medan pedagogerna i grundskolan oftare skiljer sig åt i sina 

svar. Vi anser att det här beror på att förskollärarna arbetar tillsammans i arbetslag och 

planerar verksamheten i ett nära samarbete. Pedagogerna i grundskolan arbetar också i 

arbetslag men styr sin egen undervisning och behöver inte samarbeta lika nära varandra. Lpfö 

98 (2006) fokuserar på arbetslaget och den enskilda pedagogens uppdrag står inte beskrivet. 

Lpo 94 (2006) däremot lyfter lärarens uppdrag och nämner inte arbetslaget som en enad grupp 

som ska arbeta mot gemensamma mål. Det här speglar pedagogernas arbete ute i 

verksamheten enligt vår mening.  

 

Tidigare i arbetet skrev vi om Blossings (2003) fyra olika skolkulturer den individualistiska, 

balkaniserade, påtvingade kollegiala och den samarbetande kulturen. Enligt vår mening bör 

all skolverksamhet arbeta efter den samarbetande kulturen som innebär att pedagogerna 

arbetar tillsammans mot gemensamma mål och ständigt fokuserar på barnen och eleverna. 

Pedagogerna sätter då barnen och eleverna i fokus och arbetar tillsammans mot gemensamma 

mål. I vår undersökning arbetar förskolan i arbetslag i större utsträckning än grundskolan och 

vi upplever då att de samarbetar i större utsträckning. För att ständigt sätta barnen och 

eleverna i fokus anser vi att alla verksamma pedagoger i vilken skolform som helst bör arbeta 

i ett nära samarbete där tankar och idéer möts. Precis som på förskolan bör all undervisning i 

skolan följa en röd tråd där olika ämnen integreras med varandra där skolans olika ämnen 

bildar en helhet för eleven. Ett nära samarbete likt det i förskolan leder enligt vår mening till 

att pedagogerna bildar en mer likartad demokratiuppfattning som ska genomsyra hela 
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verksamheten på förskolan och grundskolan. Det här anser vi vara mycket positivt för barnen 

och eleverna då de får samma bemötande och en mer tydlig bild av demokrati oavsett vilken 

pedagog de möter. Alla vuxna verksamma i förskolan och grundskolan är förebilder och ska 

arbeta utifrån styrdokumentens värdegrund.  

 

Styrdokumenten finns med olika mycket beroende på vilken pedagog vi frågar men 

förskollärarna tenderar att använda dem mindre. Det kan bero på att förskolan arbetar med 

strävansmål och då inte har kontroller utifrån läroplanen för vad barnen ska uppnå, vilket 

grundskolan har via nationella prov. Grundskollärarna behöver då arbeta mer aktivt med 

läroplanen för att alla eleverna ska uppnå målen för sin årskurs. Det här är något som vi anser 

vara negativt då styrdokumenten bör användas lika flitigt både i förskola och grundskola. 

Förskolan lägger en grund på vilken skolan sedan tar vid och det är då viktigt att alla barnen 

har fått samma förutsättningar för kommande kunskapsintag. Samma problematik gäller 

utvärderingen av pedagogernas demokratiska arbete. Pedagogerna arbetar olika med att 

utvärdera det demokratiska arbetet vilket vi tror beror på att förskollärarna ser svårigheter 

med att barnen inte kan uttrycka sig med ord och att grundskollärarna har lättare att föra ett 

samtal med sina elever. Vi tycker att det är viktigt med utvärdering av det demokratiska 

arbetet då det är ett sätt att ta tillvara på barnen och elevernas tankar och involvera dem i 

deras utveckling. Det bör göras i lika stor utsträckning både i förskola och grundskola för att 

ständigt vidareutveckla arbetet.        

 

Ledarstilar 

Vi upplever att pedagogerna strävar efter att ha ett demokratiskt ledarskap i sin barn- eller 

elevgrupp men intar ibland andra typer av ledarskap. Under rubriken Ledarstilar i avsnittet 

Tidigare forskning och litteraturgenomgång beskrev vi Stensmos (2008) tolkning av tre olika 

ledarstilar, auktoritärt-, demokratiskt- och låt gå ledarskap. Pedagogerna strävar alltså efter ett 

demokratiskt ledarskap men byter ibland till den auktoritära ledarstilen. Det här anser vi beror 

på att pedagogerna vill skapa ett lugnare klimat i gruppen och att de då av bekvämlighetsskäl 

väljer ett auktoritärt sätt att leda gruppen. Anledningen till det här är att snabbt komma i 

ordning och kunna leda arbetet i rätt riktning. Vi anser även att stress kan påverka den här 

utvecklingen och pedagogen kan få svårt att kontrollera sina känslor och därefter agera 

auktoritärt. Enligt vår mening är det viktigt att alla pedagoger ständigt reflekterar och är 

medvetna om hur deras ledarskap kan ändras under en aktivitet då de ska vara goda 
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förebilder. Ett auktoritärt ledarskap bör vara något som pedagoger lämnat bakom sig då 

förskolan och skolan är i ständig förändring och bör spegla det samhälle vi lever i.  

 

Skendemokrati 

Ett begrepp som uppkom under två intervjuer var skendemokrati. Skendemokrati är, som vi 

tidigare har nämnt, inte förenligt med Skolverkets rekommendationer då alla barn och elever 

ska ha möjlighet att vara delaktiga i allt som berör dem i förskolan och grundskolan. Vi ser 

negativt på skendemokrati då det är en brist på respekt att låta barnen och eleverna få en falsk 

bild av att de är mer medbestämmande än de egentligen är. Dock har vi en viss förståelse för 

att det här kan uppstå i förskolor och skolor då det kan finnas situationer där barnen och 

eleverna inte är mogna att fatta vissa beslut. Om barnen till exempel uttrycker att de enbart 

vill dricka läsk vid alla måltider behöver pedagogerna föra en dialog och en diskussion 

tillsammans med barnen för att väga fördelar och nackdelar mot varandra.  På så sätt kan de 

gemensamt komma fram till ett beslut där alla har fått argumentera för sin sak. Det är viktigt 

att som pedagog, vid de här situationerna, tänka på att visa att man tagit till sig barnen och 

elevernas tankar och sedan ge en god motivering till de beslut som tas. Barnen och elevernas 

idéer går inte alltid att uppfylla men det ska finnas en god grund till varför det inte går så att 

svaret inte enbart blir ett nej. Om barnen och eleverna upplever att deras åsikter inte tas 

tillvara på kan de få en bild av att demokrati enbart handlar om att ett fåtal människors idéer 

tas tillvara på men att det inte gäller alla. Elevernas bild av demokrati blir då att skolan styrs 

på ett elitdemokratiskt sätt där beslut tas av en mindre grupp som har större kunskaper inom 

vissa områden och att deras röst då är mer värd. Det kan enligt vår mening leda till att de får 

samma syn på samhällets styrning och att de då inte lägger energi på att sätta sig in i frågor 

och göra sin röst hörd. Vid till exempel olika val och beslut förstår de inte vikten av sitt 

deltagande eftersom de genom erfarenheter från skolan fått bilden av att politik är för en liten 

grupp människor med expert kunskap.      

     

Förslag på fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att utveckla det här arbetet och göra en större studie på pedagogers 

demokratiska arbete. Genom till exempel skriftliga intervjuer eller enkätutskick till en större 

grupp pedagoger hade man fått ett resultat som var mer trovärdigt för hela lärarkåren. Det 

hade även varit intressant att dela in pedagogerna efter ledarstilar och göra en jämförelse med 

hur de förhåller sig till styrdokumentens riktlinjer för hur en pedagog ska förhålla sig till 
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skolans demokratiuppdrag. För att göra forskningen bredare kan man också göra intervjuer 

med barn och elever för att få deras bild av demokratin i verksamheten. Det vore även 

intressant att studera hur skendemokrati i förskola och skola påverkar barn och elevers 

framtida syn på demokrati.  

 

Slutord 

Det har varit intressant att ta del av intervjupersonernas åsikter och kopplat dem till tidigare 

forskning och litteratur. Demokrati är ett aktuellt ämne och då demokrati ständigt förändras är 

det viktigt att förskolor och skolor är med i förändringsprocessen. Det finns inte ett sätt att se 

på demokrati och vad som är demokrati är olika beroende på vem man frågar.  Förskolan och 

skolan vilar på demokratins grund och därför är det viktigt att alla verksamma inom den har 

ett gemensamt tankesätt om vad demokrati är. Som pedagog är det viktigt att skilja på sin 

yrkesroll och sig själv som privatperson. Pedagoger måste skilja på sin yrkesetik och egna 

värderingar som kanske inte alltid är förenliga med styrdokumenten. Alla verksamma inom 

förskola och skola måste förhålla sig till skolans regler och normer.   

 

Vi har genom våra intervjuer och observationer fått en känsla av att pedagogerna ibland 

upplever att det är problematiskt att arbeta med demokrati. Inledningsvis citerade vi 

Alexandersson (1999) som skriver ”om demokrati är svårt i teorin, är det alldeles säkert än 

mer komplicerat i praktiken” (s. 93). Det är vår förhoppning att förskolan och grundskolan 

kommer att följa med i samhällets utveckling då barnen och eleverna är morgondagens vuxna. 

Inför vår framtida roll som pedagoger kommer vi att bära med oss Ferms (1993) citat ”att 

lärarexamen egentligen bara är som ett körkort, som ger dig rätt att gå ut och bygga din 

pedagogik tillsammans med din klass” (s.13). Vi inser att vår pedagogiska utbildning endast 

är en grund och att yrket sedan kommer att vara i ständig förändring. Det är viktigt att vi följer 

med i utvecklingen och ständigt arbetar med att sätta barnen och eleverna i fokus.      

 

 

 

 

 



42 
 

Referenslista 

Alexandersson, Mikael, (1999), Styrning på villovägar, Studentlitteratur, Lund.  

Blossing, Ulf, (2003), Skolförbättring i praktiken, Studentlitteratur, Lund.  

Bryman, Alan, (2001), Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö.  

Danell, Mats, (2006), På tal om elevinflytande: hur skolans praktik formas i pedagogers  

samtal, Luleå tekniska universitet, Luleå.   

Egidius, Henry, (2005), Att vara lärare i vår tid, Natur och Kultur, Stockholm.  

Ferm, Christer, (1993), Demokrati i praktiken. Handbok för lärare om samverkan med elever  

och föräldrar, Runa Förlag AB, Stockholm.  

Fritzén, Lena, (2003), Ämneskunnande och demokratisk kompetens – en integrerad helhet?,  

Utbildning & Demokrati, Vol 12, Nr 3, S-67-88.  

Fritzell, Christer, (2003), Demokratisk kompetens. Några steg mot en praktik-pedagogisk  

deliberationsmodell, Utbildning & Demokrati, Vol 12, Nr 3, S-67-88.  

Irisdotter, Sara, (2006), Mellan tradition, demokrati och marknad. En analys av lärares  

identitetskonstruktion, i samtal kring etiska frågor i läraryrket, HLS förlag,  

Stockholm.   

Jonsson, Britta & Roth, Klas, (2003), Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och  

övervägande i skola och samhälle, Studentlitteratur, Lund.  

Juul, Jesper & Jensen, Hellem (2003) skriver i boken Relationskompetens i pedagogernas  

  värld, Liber AB, Stockholm. 

Kennedy, Birgitta, (1999), Glasfåglar i molnen. Om temaarbete och dokumentation ur en  

praktikers perspektiv, HLS Förlag, Stockholm.  

Lpfö98, (2006), Läroplanen för förskola, Utbildningsdepartementet.   

Lpo94, (2006), Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och  

fritidshemmet, Utbildningsdepartementet.  

 



43 
 

Orlenuis, Kennert & Bigsten, Airi, (2006), Den värdefulla praktiken – Yrkesetik i pedagogers   

vardag, Liber AB, Stockholm.  

Orlenius, Kennert, (2001), Värdegrunden – finns den?, Runa förlag, Stockholm.  

Skolverket, (1998), Jord för växande – Särtryck ur växa i lärande och att erövra omvärlden,  

Liber AB, Stockholm.  

Stensmo, Christer, (2008), Ledarskap i klassrummet, Studentlitteratur, Lund.  

Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi, (2005), Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i  

pedagogiskt arbete, Liber AB, Stockholm.  

 

Föreläsningar  

Bromander, Tobias, (2010-08-31), Föreläsning 2, Muntlig föreläsning vid Linnéuniversitetet,  

Växjö.  

Göransson, Bengt, (2010-08-31), Föreläsning 3, Muntlig föreläsning vid Linnéuniversitetet,  

Växjö.  

Krantz, Joakim, (2010-08-30), Föreläsning 1, Muntlig föreläsning vid Linnéuniversitetet,  

Växjö.  

Söderström, Magnus, (2010-10-25), Föreläsning 14, Muntlig föreläsning vid  

Linnéuniversitetet, Växjö.   

 

Internetkällor 

Skolverket, (2009), Elevinflytande, Hämtad: (2010-11-11), Från:  

 http://www.skolverket.se/sb/d/1330/a/2476) 

Nationalencyklopedin, Hermeneutik, Hämtad: (2010-11-22), Från: 

http://www.ne.se/lang/hermeneutik  

Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig  

forskning, Hämtad: (2010-11-22), Från:   

http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/1330/a/2476
http://www.ne.se/lang/hermeneutik
http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf


 
 

Bilaga 1 

Ålder:  

Kön:  

Lärare:  

 

Intervjuguide  

 

1. Vad är demokrati för dig? 

2. Hur ser du på demokratin på din arbetsplats? (olika nivåer) 

3. Hur arbetar du utifrån styrdokumenten med demokrati?  

4. Hur planerar du ditt arbete utifrån läroplanens mål?  

5. Hur gör du för att alla barnen/eleverna ska bli delaktiga och känna av det 

demokratiska klimatet?  

6. Hur pass delaktiga är barnen/eleverna i planering och utformning av 

verksamheten/undervisningen? 

7. Hur fungerar det i praktiken? (Ge exempel!) 

8. Är barnen/eleverna medvetna om vad demokrati är? 

9. Vad anser du att elevinflytande är?  

10. Hur arbetar du rent praktiskt med elevinflytande? 

11. Hur anser du att barnen/elevernas inflytande påverkas under skoltiden? (F-6) 

12. Utvärderar du ditt demokratiska arbete? 

13. I så fall hur? 

 

 

  



 
 

Bilaga 2 

Bakgrund till aktiviteten! 

Syftet?  

Vem har bestämt ämnet/aktiviteten? 

Ny aktivitet?  

 

Observationsschema  

1. Har pedagogen en bestämd tanke om aktivitetens arbetsgång? 

2. Visar pedagogerna på en tydlig förklaring på syftet med uppgiften?   

3. Fri eller styrd? 

4. Hur mycket släpper pedagogen in barnen/eleverna? 

5. Kommer barnen/eleven med frågor eller synpunkter?  

6. Hur anpassar sig pedagogen till barnen/elevernas egna initiativ/förslag? 

7. Upplever barnen/eleverna aktiviteten som ”rolig”/intressant? 

8. Hur avslutas aktiviteten? 

9. Ställer pedagogen avslutande frågor om aktiviteten?  

 

Efteråt 

Tar de till sig barnens tankar och vidareutvecklar aktiviteten till nästa gång? 

 


