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Demokrati i skolans läroplaner 

Den demokratiske haveristen eller när har det funnits? 

Ludwig Hälldin 

Sammanfattning 

Elevdemokrati är ett vanligt använt uttryck, men är skolan verkligen demokratisk? I detta arbete har 

jag sökt ta reda på om och när den i så fall var/är det. 

Detta är gjort med utgångspunkt i läroplanerna från 1980, 1994 och 2011 utifrån Robert Dahls fem 

demokratikriterier; av vilka alla måste uppnås för att uppnå en idealdemokrati. 

Resultatet visar att alla tre läroplaner uppfyller samma tre demokratikriterier: effektiv delaktighet, 

upplyst kunnande och inkludering uppnås i samtliga, medan kontroll över dagordningen och politisk 

jämlikhet inte uppnås i någon av dem. Att kontroll över dagordningen inte uppnås är inte förvånande, 

då den kan tänkas krocka med skolplikten, men att politisk jämlikhet inte gör det är mer oväntat och 

kan orsaka problem för samhällskunskapsläraren. 
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1. Inledning 

I den tecknade tv-serien Sune och hans värld får huvudpersonen av sin lärare frågan vad det 

kallas när en bestämmer allt och ingen får göra vad den vill. Sunes svar blir ”skolan” och får 

svaret ”nej, vi lever i en demokrati.” Kontrasten mellan dessa ser jag som intressant eftersom 

de båda fokuserar på olika enheter, stat och skola, där läraren fokuserar på den svenska staten 

som demokratisk och eleven på skolan som auktoritär.  

Skolans primära uppdrag kan sägas vara kunskapsuppdraget, men det finns även ett 

demokratiskt uppdrag att nämna,1 dock undrar jag om inte de kan tänkas komma i konflikt 

med varandra, eftersom om skolan var demokratisk i samma utsträckning som en stat, skulle 

inte eleverna då kunna rösta bort delar av undervisningen? Åsikter kring vad elevdemokrati är 

varierar mellan lärare och konsensus nås inte alltid.2 

Dock ser inte elever alltid skolan som något negativt, även om de inte ser den som 

demokratisk vilket följande citat kan visa: ”Man klagar alltid på skolan, men utan den skulle 

man inte kunna nåt och inte känna nån.”3 

Ett exempel jag bevittnat på skolans begränsade elevinflytande (både som elev och lärare) är 

att elever som uppmanats att försöka påverka skolan via klassråd, försökt påverka maten i 

skolan genom att ta bort fisken som serveras en gång i veckan, men inte lyckats, med bl.a. 

skälet att man inte får ta bort den som skäl till varför det inte går. Detta ser jag som intressant 

eftersom man försöker få elever att driva frågor, men samtidigt begränsar inflytandet i en 

något oklar utsträckning.  

Detta fick mig även intresserad då jag samtidigt utbildar mig till lärare i samhällskunskap och 

har ett intresse för hur demokratin för eleverna tas upp i läroplanen. Detta då jag dels vill 

kunna elevdemokratins gränser och dels behöver kunna bidra till att fostra eleverna till 

demokratiska medborgare, varför jag behöver veta i vilken mån elevernas inflytandeformer i 

skolan liknar de man har som medborgare i ett demokratiskt land. Detta för att kunna anpassa 

både undervisning i t.ex. demokrati i ämnet samhällskunskap till, och kunna leda/påverka t.ex. 

klassråd, utifrån den kunskapen.   

                                                      
1 Undervisa i samhällskunskap, Ingegerd Ekendahl, Lars Nohagen och Johan Sandahl, Liber, 2015, sid 48 
2 http://skolvarlden.se/artiklar/demokratifostran-eller-tomma-ord hämtat den 20/12-2017 
3 Anonym elev 
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Är då skolan demokratisk? Även om svaret skulle vara nej, behöver demokratiuppdraget och 

kunskapsuppdraget inte nödvändigtvis säga emot varandra, eftersom skolans elever inte är 

myndiga (med undantag för vissa gymnasister) och därmed inte medborgare med rösträtt. 

Samtidigt så har att demokratisera den, och att forma eleverna till demokratiska medborgare, 

länge varit en driven fråga,4 men hur är det egentligen med den saken? Är skolan demokratisk 

i sig och inte enbart fostrande i demokrati?  

 

2. Tidigare forskning och arbeten 

För att hitta tidigare forskning och arbeten på området om demokrati i själva skolan har jag 

gjort litteratursökningar i DIVA, via Stockholms universitetsbibliotek och google.com, på 

”demokrati skola” samt på ”elev demokrati” och ”elev inflytande” men inte hittat så mycket 

gällande just grundskolan och därför även nämnt forskning gällande gymnasiet här, då det på 

många sätt påminner om grundskolan. Jag har funnit lite och nedan delat upp den tidigare 

forskningen i olika stycken beroende på om de behandlar gymnasiet eller grundskolan. 

Gällande gymnasiet så har Simon Brekell och Sanna Vasko i ett examensarbete undersökt vad 

de beskriver som lärarens användande av demokratiska metoder och huruvida eleverna anser 

att de har inflytande över sina studier och kommer fram till, via intervjuer med elever och 

lärare, att majoriteten av eleverna saknar inflytande. De intervjuade lärarna beskriver att de 

inte använder sig av demokratiska metoder i klassrummet, då situationen det leder till inte är 

hållbar.5 Brekell och Vasko drar även slutsatsen att brist på tilltro till elevernas förmåga att 

fungera under demokratiska förhållanden råder.6 Angående elevernas kunskaper om deras 

inflytande enligt läroplanen (Lpf 94) så är den låg enligt ett examensarbete av Göran Hestner 

som även kommer fram till att eleverna har bristande inflytande över innehåll, medan relativt 

stort över arbetssätt/arbetsformer. Hestner beskriver även brister i både elevers och lärares 

engagemang som hinder för inflytandet samtidigt som elever och lärares uppfattning om 

                                                      
4 Children’s experiences of democracy, participation, and trust in school, Robert Thornberg och Helene 

Elvstrand, sid 52 
5 Hur väl fungerar demokrati i skolan? –En studie om demokrati och elevinflytande i klassrummet på en 

gymnasieskola, Simon Brekell och Sanna Vasko, Examensarbete 15hp, Växjö universitet, VT2009, sid 1 
6 Hur väl fungerar demokrati i skolan? –En studie om demokrati och elevinflytande i klassrummet på en 

gymnasieskola, Simon Brekell och Sanna Vasko, Examensarbete 15hp, Växjö universitet, VT2009, sid 36 
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elevinflytandet inte skiljer sig mycket åt. Medan eleverna nämner att hinder för inflytandet 

kan vara hos lärarna, gör lärarna inte det i samma utsträckning. Intressant nog tas även upp en 

möjlighet att läroplanen inte går ihop eftersom varje enskild elevs behov skall tillgodoses 

samtidigt som att demokrati ska genomsyra verksamheten i skolan och att elevmajoriteten, 

demokratiskt härledd, då krockar med minoritetsskyddet,7 ett problem som högst troligen inte 

bara gäller skolan. 

Angående elevers direkta inflytande i just grundskolan så har Robert Thornberg och Helene 

Elvstrand i en artikel kommit fram till att elever uppmanas att följa, snarare än att 

demokratiskt delta, samt att deras åsikter förminskas.8 På ett liknande sätt beskriver 

Thornberg i en annan artikel dialogmönstret vid klassråd mellan elev och lärare inte som 

deltagande för eleverna, utan snarare som att de ska svara rätt eller fel på lärarens frågor även 

där som på lektionerna, vilket motverkar syftet med deltagandet i mötena.9 Åsa Brumark har i 

en artikel påpekat problemet med elevrådens och klassrådens dubbla roller för både 

elevinflytande och som formande av eleverna till demokratiska medborgare, d.v.s. att 

formandet kräver en mer lärarstyrd miljö, medan elevinflytandet mer behöver elevautonomi. 

Klassråd och elevråd beskrivs även som att de inte har beslutanderätt i alla frågor.10 Ninni 

Wahlström beskriver i en artikel skolan som den viktigaste institutionen i samhället för att 

undvika att grupper i samhället isoleras, men även att läroplanen avspeglar samhällets 

ideologier och att det inte fungerar med för stor diskrepans mellan dem.11 

Elin Bustad har i ett examensarbete undersökt hur lärare i årskurs 4-6 beskriver elevinflytande 

samt deras erfarenheter av arbete med det genom intervjuer. Bustad beskriver det som att 

elever inte har inflytande i den grad de har rätt till eftersom formerna för det ofta gynnar de 

muntligt aktiva och att undervisningen som område sällan omfattas av inflytandet. Bustad 

kommer även fram till lärarens inställning till elevinflytande är viktigt för att kunna 

möjliggöra inflytande och delaktighet för eleverna.12 Elin Eriksson kommer i ett 

examensarbete fram till liknande slutsatser i sin undersökning om elevinflytande i årskurs 4-5, 
                                                      
7 Lärares och elevers upplevelser av elevinflytande på gymnasiet, Göran Hestner, Examensarbete inom 

lärarutbildningen, Mittuniversitetet, 2010, sid 55-57 
8 Children’s experiences of democracy, participation, and trust in school, Robert Thornberg och Helene 

Elvstrand, sid 52 
9 School democratic meetings: Pupil control discourse in disguise 

Robert Thornberg, Sweden Teaching and Teacher Education 26 (2010) 924e932, sid 930 
10 Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande, Åsa Brumark, Utbildning & 

Demokrati 2010, vol 19, NR 2, sid 87-89 
11 Vad krävs av en demokratisk skola? John Deweys Demokrati och utbildning i ett läroplansteoretiskt 

nutidsperspektiv, Ninni Wahlström, Utbildning & Demokrati 2016, vol 25, nr 3, Tema: John Deweys Democracy 

and Education 100 år, sid 65- 66 
12 ”De kan inte bestämma allting själva!” En studie om grundskollärarens syn på och arbete med elevinflytande i 

årskurs 4-6, Examensarbete II, 15hp, Jönköping University, VT16, Elin Bustad, sid 33 
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d.v.s. att eleverna inte har det inflytande, särskilt gällande inflytandet i planering av 

undervisning, som de ska ha, men påpekar att elever påpekar att de vill ha det så och att elever 

och lärare har i princip samma syn på vad inflytande som eleverna har,13 vilket blir intressant 

då man kan tänka sig att det innebär att eleverna använder sitt inflytande för att slippa ha 

inflytande. Vidare har Balli Lelinge i en licentiatavhandling, genom att intervjua klasslärare 

beskrivit fyra dilemman gällande förutsättningarna för att ett klassråd ska fungera som ett 

demokratiskt rum: det om elevernas demokratiska träning mot verkligt inflytande, lärarnas 

kontroll mot elevers inflytande, rätten att tala mot rätten att vara tyst, samt lärarnas ansvar och 

elevernas anpassning, där det specifikt nämns om klassrådets befogenheters gränser: att lärare 

kan tvingas välja mellan att vissa frågor inte bör tas upp då klassrådet inte har befogenhet där 

och att uppmana eleverna att diskutera alla frågor de vill.14 Även Michael Tolander nämner i 

en artikel att elever är skeptiska till ökat ansvarstagande och har liten kunskap om just 

elevrådets befogenheter.15 Gällande högre årskurser så har Maria Rönnlund, i en 

doktorsavhandling med en undersökning av elever i årskurs 7-9, kommit fram till att en 

majoritet av eleverna anser att de inte kan utöva så mycket inflytande som de vill samt att 

deras representativa system både är exkluderande och tvingande, men Rönnlund nämner även 

samtidigt att det är viktigt för deras demokratiska fostran.16 Rönnlund påpekar även i en 

artikel att klassråd och elevråd generellt inte är så pass deliberativa som de skulle kunna 

vara.17 

  

                                                      
13 Elevinflytande i skolan, Elin Eriksson, examensarbete 15hp, Mälardalens Högskola Eskilstuna Västerås, 

HT07, sid 26-27 
14 Klassråd – ett socialt rum för demokrati och utbildning: Om skola och barndom i förändring, Balli Lelinge, 

Licentiatuppsats, Malmö Högskola, 2011, sid 190 
15 Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv, Michael Tholander, Utbildning & Demokrati 

2005, Vol 14, Nr 3, sid 10 
16 Demokrati och deltagande: Elevinflytande i grundskolans årskurs 7–9 ur ett könsperspektiv, avhandling av 

Maria Rönnlund, 2011, sid 3 
17 Elevinflytande i en skola i förändring, Maria Rönnlund, Utbildning & Demokrati 2013, vol 22, Nr 1, sid 78 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Hur ska man tänka då man analyserar en policy, i det här fallet en läroplan? Skolverket 

beskriver att en ”läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av 

de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas 

värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.”18 Samtidigt så kan det vara värt 

att nämna att det finns forskning på att skolor är olika oberoende av läroplanen, men ofta 

relativt homogena inom skolan i sitt oberoende av läroplanen.19 Jag har dock valt att se det 

som att den är teoretiskt tvingande för skolorna eftersom uttrycket ”ska” inte borde kunna 

förhandlas bort om det inte uttryckligen nämns i förordningen (läroplanen). Utifrån detta har 

jag därför utgått från att läroplanen följs till fullo, något som jag ser som en fördel eftersom 

jag då inte behöver ta hänsyn till att faktiska skolor kan skilja sig åt och jag då lättare kan 

jämföra de olika läroplanerna. Jag har i mitt arbete valt att undersöka hur demokratisk skolan 

är med avseende på vad som står i läroplanerna från 1980, 1994 och 2011. Jag har avgränsat 

mig till grundskolan eftersom den, till skillnad från t.ex. gymnasieskolan är obligatorisk20 och 

blir därmed mer intressant att undersöka eftersom man som elev enligt lagstiftning måste delta 

i undervisningen.  

 

3.2 Teorier om demokrati 

Vad demokrati är och innebär har sedan länge varit en omdiskuterad fråga. Exempelvis 

beskrivs antikens Athens styre som demokratiskt, med sin starka koppling mellan 

medborgarskapet och försvaret och som samtidigt utesluter kvinnor, slavar och barn.21 Ordet 

betyder folkstyre vilket i det fallet innebar att kvinnor, slavar och barn då inte räknades in i 

folket.22 Uttrycket har dock använts för olika betydelser historiskt, exempelvis har det 

beskrivits som motsats till adelsvälde23 och det har efter andra världskriget betraktats som ett 

honnörsord, där även Sovjetunionen under Stalin beskrivit sig som demokratiskt ledande.24 

                                                      
18 https://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973 hämtat den 19/12-2017 
19 Det ska ni veta! En introduktion till läroplanen, Göran Linde, Författaren och Studentlitteratur 2012 
20 https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-utbildning-1.126411 hämtat 

den 30/12-2017 
21 Antikens historia Europa i vardande, Charlotte Wikander och Örjan Wikander, Liber, 2003, sid 67-69 
22 Idéer om demokrati, Robert Dahl et al, Tidens Förlag, 1994, sid 9 
23 Idéer om demokrati, Robert Dahl et al, Tidens Förlag, 1994, sid 12 
24 Idéer om demokrati, Robert Dahl et al, Tidens Förlag, 1994, sid 26 
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Den tyske förvaltningsforskaren Max Weber ansåg bl.a. att byråkratin skulle vara ett neutralt, 

underlydande verktyg till politikerna25 och följsamheten beskrivs ofta som viktig för 

demokratin eftersom byråkrater följer regelverken, som trots sina eventuella brister, är 

utformade via demokratiska processer i och med att folket väljer riksdagen, som utser en 

statsminister, som utser resten av regeringen, som stiftar lagar, som i praktiken sedan utförs av 

byråkrater. Detta brukar ofta beskrivas som den parlamentariska styrkedjan.26 Demokrati blir 

då således implementerad efter demokratiskt fattade beslut.  

Regeringsformen har beskrivits som grunden för vår (Sveriges) demokrati eftersom all 

offentlig makt utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare,27 men Sverige är 

inte den enda staten som beskriver sig som demokratisk och alla de som gör det styrs inte på 

samma sätt, vilket kan göra det svårt att definiera exakt vad en demokrati är. 

Vidare finns det exempel på att enskilda institutioner inte nödvändigtvis anses vara det 

avgörande för vad en demokrati är ens i ett enskilt lands ögon, bland dessa kan nämnas att 

EU-kommissionen anklagat Polen för att försöka undergräva spelreglerna för demokratin 

enligt EU:s regler, detta genom att exempelvis påverka sin författningsdomstol, 28 vilket visar 

att man där har demokratiregler, men samtidigt har exempelvis Sverige ingen 

författningsdomstol och anklagas inte. Samtidigt kan det vara oklart vem som får uteslutas 

från deltagande.29 

Robert Dahl har beskrivit demokrati som ett medel att sammanväga individernas önskemål 

och då det demokratiska systemet är en procedur för just den sammanvägningen så kallas då 

demokratiidealet för proceduriell demokrati.30 

För att undersöka hur demokratisk skolan är har jag valt att använda Dahls kriterier för just 

proceduriell demokrati, men har här förenklat demokratikriterierna för att på ett relativt enkelt 

sätt kunna applicera dem på demokratisynen i läroplanerna. Kriterierna är i sin originalform:  

-Voting equality  

-Effective participation 

-Enlighted understanding 

-Control of the agenda 

                                                      
25 Demokrati och byråkrati, Rune Premfors, Peter Ehn, Eva Haldén och Göran Sundström, Lund, Författarna och 

Studentlitteratur, 2003, sid 38 
26 Byråkratisk etik, Lennart Lundquist, Lund, Lennart Lundquist och Studentlitteratur, 1988, sid 90 
27 http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/ hämtat den 21/12-2017 
28 https://www.svd.se/polen-struntar-i-eus-demokratiregler-nu-overvags-straff-mot-landet hämtat den 25/2-2017 
29 Idéer om demokrati, Robert Dahl et al, Tidens Förlag, 1994, sid 55 och 61 
30 Idéer om demokrati, Robert Dahl et al, Tidens Förlag, 1994, sid 29 
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-Inclusion.31  

Alla dessa beskrivs som nödvändiga för att medlemmarna av samfälligheten, vilket i en stat 

innebär medborgarna, ska vara politiskt lika (vilket skulle inskränkas om något av kriterierna 

inskränks). Dock har ingen stat uppfyllt alla till fullo, de är ideal som fungerar som standarder 

som man kan mäta ”the performance of actual associations that claim to be democratic,”32 

varför jag valt att placera skolan här. Jag valde Robert Dahls demokratikriterier eftersom jag 

kände till dem sedan tidigare och har funderat på om de kunde formas till och appliceras på 

just en skola, men då jag läste materialet mer noga såg jag att det även är applicerbart på 

organisationer som beskriver sig som demokratiska, vilket jag såg som intressant att överföra 

till skolan.  

Gällande Dahls kriterier så har jag omtolkat dem till följande: 

-Politisk jämlikhet, dvs att varje medborgare på beslutsstadiet har lika rösträtt.33 För att lyckas 

uppfylla denna kategori har jag bedömt att det krävs uttalat lika rösträtt/inflytande för 

medborgarna (här eleverna), dock godkänner jag att representanter finns och att de praktiken 

kan tänkas ha ett större informellt inflytande (så länge de är fritt valda och de exempelvis inte 

har fler röster vid val). 

-Effektiv delaktighet, dvs tillräckliga och lika möjligheter för medborgarna att ta upp frågor 

på dagordningen.34 Detta är mer relativt, men för att detta ska uppfyllas krävs att man uttalat 

(förutsatt att det följs) ger möjligheter att ta upp frågor på dagordningen (då tillräckliga är 

relativt och därför inte bedöms här) och även medverkande krävs således. 

-Upplyst kunnande, dvs att varje medborgare under den medgivna tiden av beslutsbehovet 

behöver varje ha tillräckliga och lika möjligheter att upptäcka och värdera vilka dess 

önskemål är i den fråga som beslutet gäller. Exempelvis är det svårt att acceptera procedurer 

som ger vissa medborgare större tillgång än andra till avgörande information eller dagordning 

fastställd utan diskussion även om det fanns tid.35 Även detta krav är mer relativt då 

exempelvis tillräckliga kan definieras olika. För att detta ska uppfyllas krävs här att man 

arbetar för att främja elevernas insatthet i frågorna/förmåga att delta samtidigt som man inte 

aktivt försöker ge mer avgörande information till vissa än andra (formen för informationen får 

dock skilja sig åt). 

                                                      
31 Democracy and its critics, Robert Dahl, Yale University, 1989, sid 222 
32 On Democracy, Robert Dahl, Yale University 1998, sid 38-42 
33 Idéer om demokrati, Robert Dahl et al, Tidens Förlag, 1994, sid 37 
34 Idéer om demokrati, Robert Dahl et al, Tidens Förlag, 1994, sid 38 
35 Idéer om demokrati, Robert Dahl et al, Tidens Förlag, 1994, sid 41 
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-Kontroll över dagordningen, dvs att folket måste ha en suverän möjlighet att fatta beslut som 

avgör vilka frågor som ska och inte ska bestämmas via den proceduriella demokratins 

metoder.36 För att detta ska uppfyllas krävs att medborgarna (här eleverna) uttalat har just en 

suverän möjlighet att fatta beslut om vilka frågor man får besluta i, exempelvis skulle 

regler/lagar som inskränker detta och inte kan ändras därmed omöjliggöra ett uppfyllande. 

-Inkludering, har bl.a. beskrivits som ”Folket måste inkludera samfällighetens alla vuxna 

medlemmar förutom genomresande”37 men då jag har valt att fokusera på grundskolan så har 

jag valt bort kravet att vara vuxen, och istället uteslutit alla icke-elever från de som ska 

inkluderas. Därför omfattar inkluderingen samtliga elever, kan definieras som de som har 

skolplikt i en enskild skola. För att uppnås krävs därmed att samtliga, inte vissa elever 

inkluderas i beslutandeprocesserna, dock kommenteras inte dessas befogenheter.  

 

3.3 Teorier om läroplaner 

Forskning på läroplansteori och styrning är omfattande och ett fåtal nämns här. Själva 

instrumenten för styrning har tidigare fokuserats på av bl.a. Eva Forsberg, som beskriver 

styrinstrument; juridik, ideologi, ekonomi och utvärdering och beskriver även att skolan inte 

är så trögrörlig som det ibland nämns och inom juridik hittar vi just förordningar som beskrivs 

som bindande.38 Angående textanalys, så har forskning på texter, i fallet läroböcker, har gjorts 

av Staffan Selander. Han betonar vikten av att vid jämförelser så behöver man för att få 

lämplig distans och därför analysera samma tema för att kunna få fram rester av de perspektiv 

(eller ideologi) som fanns bakomliggande då de skrevs.39 Läroplaner har beforskats av bl.a. 

Tomas Englund som studerat hur samhällets ideologi avspeglar sig i skolans läroplaner och 

därmed vidare till undervisning och läromedel. Englund menar att ideologin i läroplanen är 

tydlig och menar att den är en ideologisk kompromissprodukt och har sagts bidra till 

förståelse av de styrdokument som lärare måste förhålla sig till. Lite forskning på var det 

ideologiska innehållet kommer från efter 1990-talet har dock gjorts i samhällskunskap, men 

ideologisk dragkamp förefaller fortfarande vara tydlig.40 

  

                                                      
36 Idéer om demokrati, Robert Dahl et al, Tidens Förlag, 1994, sid 43 
37 Idéer om demokrati, Robert Dahl et al, Tidens Förlag, 1994, sid 62 
38 Lärande skola bildning: Grundbok för lärare, Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg (red), författarna 

och Natur & Kultur, 2014, sid 635 
39 Selander, Staffan (1990). Towards a Theory of Pedagogic Text Analysis, Scandinavian Journal of Educational 

Research, vol. 34, 147-148 
40 Undervisa i samhällskunskap, Ingegerd Ekendahl, Lars Nohagen och Johan Sandahl, Liber, 2015, sid 177 
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4. Syfte och frågeställning 

Jag har i detta arbete valt att undersöka hur demokratisk skolan är. Jag har avgränsat mig till 

grundskolan eftersom den, till skillnad från t.ex. gymnasiet är obligatorisk41 och blir därmed 

mer intressant att undersöka eftersom man som elev enligt lagstiftning måste delta i 

undervisningen.  

För att undersöka hur demokratisk skolan är har jag valt att använda Robert Dahls kriterier för 

proceduriell demokrati, men har här omtolkat demokratikriterierna för att på ett relativt enkelt 

sätt kunna applicera dem på demokratisynen i läroplanerna.  

 

Syftet med denna text är att besvara nedanstående frågor. 

 

1. Uppfyller läroplaner från 1980, 1994 och 2011 Robert Dahls demokratikriterier?  

2. Vilka konsekvenser får detta för samhällskunskapslärarens demokratiskt fostrande 

uppdrag?  

 

  

                                                      
41 https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-utbildning-1.126411 hämtat 

den 30/12-2017 
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5. Metod 

Jag har valt att analysera tre läroplaner relevanta för vår tid, för att på så sätt få en bild av 

deras syn på demokrati. Jag är medveten om att detta inte automatiskt innebär att skolor 

genomsyras av den syn som framträder i dokumenten. En sådan studie – hur och i vilken 

utsträckning skolor efterlever/tolkar dokumenten är en annan slags fråga och kommer inte att 

besvaras här, även om den givetvis är intressant och möjligen lika intressant som att analysera 

styrdokumenten i sig. Jag har valt att fokusera på hur det ska vara i skolan enligt läroplanerna 

från 1980, 1994 och 2011 för att se om de uppfyller kriterierna för demokrati enligt Robert 

Dahl. Jag har här utgått från en teoretisk idealskola där läroplanen följs till fullo då jag läst 

läroplanerna. För detta har jag inledningsvis använt mig av en form av innehållsanalytisk 

metod, där jag som analysenhet42 använt de ovan nämnda läroplanerna. Vidare har jag använt 

mig av kodningsenheterna/sökorden demokrati, inflytande, klassråd och elevråd då jag sökt i 

läroplanerna, i ordning, och senare upprepat sökningarna för att på så vis kunna öka 

intersubjektiviteten och se till att jag fått en konsekvent bedömning43 av vad som är det 

relevanta materialet i läroplanerna. Dock har jag inte räknat antalet ord jag hittat och använder 

således den innehållsanalytiska metoden som sökning efter relevant material, inte värdering 

av det via kvantitet. Detta eftersom jag på så sätt kan minimera mängden relevant text och 

därefter mer kvalitativt kan sortera och bedöma materialet. Sökord är valda som urvalsprincip 

då det är en mycket reliabel metod som låter mig bearbeta ett relativt stort material.44 Att 

använda sökord kan vara riskabelt, givet att exempelvis demokrati kan betyda olika saker och 

att ords betydelse kan förändras under ideologiska brytningstider45 men då jag har använt mig 

av liknande dokument under den valda perioden och därtill valt flera sökord för att delvis 

kunna kompensera för och minimera det problemet och därför bedömt validiteten som 

tillräcklig i sökorden för att finna det material jag varit ute efter.  

Därefter har jag i delen resultat och analys fokuserat på huruvida de olika läroplanernas skolor 

(hur en enskild skola skulle se ut enligt läroplanen) lever upp till de olika demokratikriterierna 

                                                      
42 Textens mening och makt, Göran Bergström och Kristina Boréus, Studentlitteratur AB, Författarna och 

Studentlitteratur, 2005, sid 85-86 
43 Textens mening och makt, Göran Bergström och Kristina Boréus, Studentlitteratur AB, Författarna och 

Studentlitteratur, 2005, sid 49-50 
44 Textens mening och makt, Göran Bergström och Kristina Boréus, Studentlitteratur AB, Författarna och 

Studentlitteratur, 2005, sid 55 
45 Textens mening och makt, Göran Bergström och Kristina Boréus, Studentlitteratur AB, Författarna och 

Studentlitteratur, 2005, sid 80-81 
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och därefter jämfört dem med varandra. Materialet har sorterats i Dahls demokratikriterier 

enligt följande.  

-Politisk jämlikhet: Här har jag placerat materialet som berör elevernas 

inflytande/beslutanderätt i förhållande till andra elever, dvs. är de politiskt jämlika i 

förhållande till varandra med avseende på inflytande och t.ex. rösträtt vid klass- och elevråd. 

Dock har jag inte placerat representanter här då jag som tidigare nämnt inte anser att de går 

emot kriteriet (de har placerats här om de gör det). 

-Effektiv delaktighet: Här har jag placerat materialet som berör elevernas praktiska möjlighet 

att kunna delta och ta upp saker på dagordningen, exempelvis om och hur skolan ska stödja 

eleverna i detta. 

-Upplyst kunnande: Här har jag placerat materialet som berör skolans arbete för att få 

eleverna att kunna upptäcka och värdera sina önskemål i olika frågor (detta kunde naturligtvis 

utökas till mer av formandet av elever till demokratiska medborgare, men jag har valt att inte 

göra det, även om de delvis överlappar här). 

-Kontroll över dagordningen: Här har jag sorterat in materialet gällande elevinflytande, vad 

det gäller dess omfattning, i vilka områden samt suveräniteten för elevinflytandet i frågorna. 

-Inkludering: Här har jag sorterat in materialet gällande elevernas inkluderande i 

beslutsprocesserna jämfört med varandra, dvs om alla elever inkluderas. 

 

Jag har inte fokuserat på formandet av eleverna till demokratiska medborgare, utan enbart på 

om skolan i sig är demokratisk för eleverna och därmed fokuserat på skolan i sig som 

demokratisk eller inte (man kan exempelvis se på den som en tvångsinstitution för att forma 

framtida medborgare), varför sådana resultat inte tagits med. Jag har kopierat de relevanta 

styckena ur läroplanerna, med enstaka modifieringar (t.ex. i en punktlista med rektors ansvar 

har jag kopierat först rubriken och därefter den relevanta punkten, men inte de mellanliggande 

som inte varit relevanta för sammanhanget, vilket jag då markerat med fyra punkter) och 

därefter kommenterat dem. Jag har även centrerat dem för att lättare kunna skilja dem från 

mina kommentarer. Jag har även begränsat mig till läroplaner och jag har inte behandlat 

kursplaner för att lättare kunna fokusera på skolan som helhet. I läroplanerna kommer jag att 

se om de uppfyller kriterierna men jag avser inte att jämföra deras olika nivåer av följande av 

enskilda kriterier, mer än om de följs eller inte. Då jag hittat något jag ser som relevant, har 

jag tagit upp det under aktuellt demokratikriterium och då det aktuella materialet i en läroplan 

delats upp i kriterierna (om något berör flera har jag placerat det i flera) bedömer jag om det 

uppfyllts eller inte. Bedömningen av huruvida de olika kriterierna uppfyllts eller inte har jag 
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gjort i enlighet min omtolkning av Dahls kriterier (i kapitel 3, teoretisk utgångspunkt). Detta 

har jag gjort för att lättare kunna avgöra om kriterierna är uppfyllda eller inte då de kan tolkas 

olika vilket innebär att någon som tolkar dem annorlunda skulle kunna få ett annat resultat, 

men om min tolkning följs blir det en större chans för samma resultat, en högre reliabilitet. 

Slutligen har jag att sammanställt de olika läroplanerna och jämfört deras uppfyllda kriterier 

med varandra, för att i delen diskussion och motsägelser även diskutera möjliga konsekvenser 

för mig som samhällskunskapslärare. 
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6. Resultat och analys  

Läroplan 1980  

Politisk jämlikhet 

Eleverna bör uppmuntras att i klassråd, elevråd och i elevorganisationer fördela 

förtroendeposter jämnt på flickor och pojkar.46 Skolan har skyldighet att ge eleverna ökat 

ansvar och medinflytande i takt med deras stigande ålder och mognad.47 

 

Att flickor och pojkar bör få lika många förtroendeposter är enbart acceptabelt som politiskt 

jämlikt om båda grupperna har lika många elever, annars, om man hårdrar det riskerar man att 

de enskilda elevernas inflytande blir olika. Ökat ansvar och inflytande med stigande ålder gör 

dock att politisk jämlikhet inte kan sägas uppfyllas, det är inte preciserat hur, men det skulle 

t.ex. kunna jämföras med graderad rösträtt, dels baserad på ålder och/eller baserad på mognad, 

vilket högst troligen inte skulle godkännas för t.ex. en stat som anser sig vara demokratisk.  

 

 

Effektiv delaktighet 

Eleverna skall aktivt medverka i att utforma skolans arbetsmiljö.48. Som riktlinjer för 

planeringen av fria aktiviteter under skoldagen bör gälla: att stimulera till deltagande i 

skolans beslutsprocesser och gå eleverna tillhanda med hjälp och stöd i elevrådsarbetet49 

 

Elevernas medverkande betonas, och de ska därmed delta i skolans beslutsprocesser. 

Möjligheter att få upp saker på dagordningen ser jag som underförstått (annars skulle det vara 

betonat vad de kan ta upp) och om alla elever kan det blir det därmed lika möjligheter. 

Således uppfyllt. 

 

 

                                                      
46 LP80, sid 47 
47 LP80, sid 15 
48 LP80, sid 47 
49 LP80, sid 23 
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Upplyst kunnande 

Som riktlinjer för planeringen av fria aktiviteter under skoldagen bör gälla: att stimulera till 

deltagande i skolans beslutsprocesser och gå eleverna tillhanda med hjälp och stöd i 

elevrådsarbetet50 I den pedagogiska planering till vilken rektor, eller den han/hon utser, 

kallar skall representanter för eleverna delta i samma antal som personalen, på 

högstadiet med rätt för eleverna att även delta i besluten. Kan planeringen ske i ett 

klassråd, där alla elever — inte enbart representanter — deltar är detta att föredra. Det 

är väsentligt att diskussionen kan utgå från alternativ, som lärarna presenterar. Om 

elevernas medverkan måste ske genom representanter, måste skolan se till att 

representanterna har möjlighet att i förväg diskutera med klasskamraterna. De skall 

sedan ha möjlighet att redovisa för sina kamrater vad man kommit fram till.51   

 

Eleverna uppmanas till upplyst kunnande i den pedagogiska planeringen, intressant nog helst 

med alla elever snarare än representanter vilket kan tyda på ett ”folkbildande” syfte med 

mötet där alla elever ska ta del av mötesformen. Man förespråkar alla elevers deltagande, ej 

enbart via representanter och tid ges för eleverna att få information och diskutera. Detta kan 

därför sägas vara uppfyllt då man arbetar för både möjlighet att sätta in sig i frågorna och för 

elevernas förmåga att delta. 

 

 

Kontroll över dagordningen 

Inom arbetsenheten är eleverna fördelade på klasser och under det dagliga arbetet också 

på grupper av olika storlek. I många fall är arbetsenheten den naturliga enheten för att 

komma överens om elevernas egna ansvarsområden och egna insatser i miljön liksom 

för att planera fria aktiviteter. Den är ofta en lämplig enhet för information till och 

diskussion med föräldrar i olika frågor.52 Elevvårdskonferensen kan, i samråd med elev 

och föräldrar, besluta att elev skall följa sådan särskild undervisningsgrupp, om den 

finns inrättad.53 Planeringen av undervisningen — val av stoff och arbetssätt — är en 

uppgift för lärare i samråd med eleverna i klasser och arbetsenheter.54 Sammankomster 

i olika grupper — i klassråd och arbetsenhetskonferenser — under läsåret ger naturliga 

tillfallen att värdera hur man lyckas — eller inte lyckas — genomföra den planering 

                                                      
50 LP80, sid 23 
51 LP80, sid 46 
52 LP80, sid 44-45 
53 LP80, sid 55 
54 LP80, sid 60 
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man tänkt. De bildar då utgångspunkter för ytterligare insatser eller för utformning av 

mer realistiska mål.55 På förslag av rektor beslutar skolstyrelsen i varje kommun vilka 

kurser som skall kunna väljas inom tillvalsblocket. Rektor skall avge sitt förslag efter 

samråd med personal, föräldrar och elever.56 Vad som skall studeras i de olika 

tillvalskurserna skall anges i en kursplan. För den lokala skolenheten avger rektor 

förslag till kursplan efter samråd med berörda lärare och elever. 57 

Samrådet om den pedagogiska planeringen och om verksamheten under läsåret eller 

terminen bör resultera i en arbetsplan för arbetsenheten. Skyldigheten att planera 

undervisning och elevvårdsarbete inom arbetsenheten regleras i skolförordningen. 

Arbetsplanen skall uttrycka ett program och formulera mål och ambitioner på ett sådant 

sätt att man vid läsårets/terminens slut har möjlighet att värdera verksamheten och 

komma överens om eventuellt ändrade arbetssätt eller ambitioner inför en kommande 

verksamhetsperiod. Skolan skall på detta sätt söka sig fram genom samarbete och 

samråd mellan elever, personal och skolledning.58 Eleverna skall aktivt medverka i att 

utforma skolans arbetsmiljö.59. Eleverna bör uppmuntras att i klassråd, elevråd och i 

elevorganisationer fördela förtroendeposter jämnt på flickor och pojkar.60 Mål och 

riktlinjer utgår från skollagens målformulering, utvecklar innebörden i målen och anger 

de riktlinjer som skall ligga till grund för den lokala planeringen i skolstyrelser, 

rektorsområden, skolenheter, arbetsenheter och klassråd61 Verksamheten kan 

organiseras i många former. I det följande anges några av dem.... Inom varje klass 

bildar klassföreståndare och elever tillsammans ett klassråd. Klassrådets verksamhet är 

en viktig del av skolans reguljära arbete. Det kan — utom under lektioner — 

sammanträda under tid för morgonsamling och tid för fria aktiviteter. Till denna kan 

också förläggas elevernas egen föreningsverksamhet, t ex sammankomster med 

elevrådet.62 Om ämnen: Ämnesgränserna skall emellertid inte styra hur undervisningen 

läggs upp och planeras. Undervisningsfrågor behandlas av klassråden eller i ämnesvisa 

konferenser. Därefter beslutar arbetsenhetskonferensen om övergripande planering och 

uppläggning.63 Huvudsakligen sker samråd och samverkan i skolan i informella former. 

Men skolan behöver också vissa fastare samråds- och beslutsformer. I 3 kap 

skolförordningen finns föreskrifter om obligatoriska konferenser och klassråd i 

                                                      
55 LP80, sid 61 
56 LP80, sid 36 
57 LP80, sid 37 
58 LP80, sid 45 
59 LP80, sid 47 
60 LP80, sid 47 
61 LP80, sid 10 
62 LP80, sid 24 
63 LP80, sid 43 
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skolan.64 Skulle eleven, trots extra stöd under så lång tid, fortfarande ha avsevärda 

studiesvårigheter måste skolan samråda med elev och föräldrar om grupperingen. 

Elevvårdskonferensen beslutar i sådana fall om eleven skall få arbeta längre tid i 

särskild undervisningsgrupp i ett eller flera ämnen.65 Valet av läromedel är en del av 

undervisningsplaneringen. Det skall, med utgångspunkt i skolstyrelsens beslut, ske i 

samråd mellan lärare och elever. Genom ett sådant lokalt val av läromedel, knutet till 

lärares och elevers val av delmål och metod, kan läromedlen bli avpassade till de skilda 

förhållanden som gäller i olika skolor.66 I den pedagogiska planering till vilken rektor, 

eller den han/hon utser, kallar skall representanter för eleverna delta i samma antal som 

personalen, på högstadiet med rätt för eleverna att även delta i besluten. Kan 

planeringen ske i ett klassråd, där alla elever — inte enbart representanter — deltar är 

detta att föredra. Det är väsentligt att diskussionen kan utgå från alternativ, som lärarna 

presenterar. Om elevernas medverkan måste ske genom representanter, måste skolan se 

till att representanterna har möjlighet att i förväg diskutera med klasskamraterna. De 

skall sedan ha möjlighet att redovisa för sina kamrater vad man kommit fram till.67  

 

Trots detaljerat beskrivet om var elever ska ha inflytande, exempelvis vid val av läromedel, 

pedagogisk planering och undervisningsplanering så innebär detta inte att kravet är uppfyllt, 

det är mer att jämföra med en detaljerad, men inte fullt demokratisk beskrivning av t.ex. ett 

lokalstyre (där man inte får rösta i landsomfattande val).  Detta inflytande är heller inte 

suveränt hos eleverna, dvs. de har inte ensamrätt att besluta om vad de får besluta om, då t.ex. 

det ska vara i samråd med lärare eller föräldrar vilket gör att det inte kan sägas vara uppfyllt. 

 

 

 

Inkludering 

I den pedagogiska planering till vilken rektor, eller den han/hon utser, kallar skall 

representanter för eleverna delta i samma antal som personalen, på högstadiet med rätt 

för eleverna att även delta i besluten. Kan planeringen ske i ett klassråd, där alla elever 

— inte enbart representanter — deltar är detta att föredra. Det är väsentligt att 

diskussionen kan utgå från alternativ, som lärarna presenterar. Om elevernas 

medverkan måste ske genom representanter, måste skolan se till att representanterna har 

                                                      
64 LP80, sid 46 
65 LP80, sid 49 
66 LP80, sid 53 
67 LP80, sid 46 
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möjlighet att i förväg diskutera med klasskamraterna. De skall sedan ha möjlighet att 

redovisa för sina kamrater vad man kommit fram till.68 

 

Nämner flera gånger alla elevers deltagande (t.ex. i pedagogisk planering), och betonar vikten 

av att alla, inte enbart representanter deltar. Det nämns även att representanterna får möjlighet 

att diskutera med de som inte går på mötet, vilket även då inkluderar dem i 

beslutandeprocessen, vilket gör att detta får sägas vara uppfyllt. 

Läroplan 1994  

Politisk jämlikhet 

Läraren skall se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett 

reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta 

inflytande ökar med stigande ålder och mognad, och verka för att flickor och pojkar får 

ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen69 Skolan skall sträva efter 

att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan70  

 

Att flickor och pojkar som grupper får lika stort inflytande är enbart acceptabelt som politiskt 

jämlikt om båda grupperna har lika många elever, annars, om man hårdrar det blir de enskilda 

elevernas inflytande olika. Ökat ansvar och inflytande med stigande ålder gör dock att politisk 

jämlikhet inte kan sägas uppfyllas, det är inte preciserat hur, men det skulle t.ex. kunna 

jämföras med graderad rösträtt, dels baserad på ålder och/eller baserad på mognad, vilket 

högst troligen inte skulle godkännas i t.ex. en stat som ses som demokratisk. 

 

 

 

Effektiv delaktighet 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall 

omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de 

tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt 

                                                      
68 LP80, sid 46 
69 LPO94, sid 13 
70 LPO94, sid 13 
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inflytande på utbildningens utformning.71 Rektorn har ansvaret för skolans resultat och 

har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att skolans arbetsformer utvecklas 

så att ett aktivt elevinflytande gynnas72. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om 

mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt 

till inflytande och påverkan73
 

 

Elevernas påverkande och deltagande betonas. Aktivt elevinflytande tolkar jag som att det 

kräver medverkande. Möjligheter att få upp saker på dagordningen tolkar jag som 

underförstått (annars skulle inflytandet inte vara reellt och påverkan betydligt mindre) och det 

nämns uttalat även för alla elever. Således uppfyllt. 

 

 

Upplyst kunnande 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för 

att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt 

ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och 

få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att 

utöva inflytande och ta ansvar.74 

 

Eleverna uppmanas till detta, samt hur – genom att delta i planering och utvärdering och få 

välja inom undervisningen får eleverna sätta sig in i relevanta frågor, uttalat för att utveckla 

elevernas förmåga att delta. Detta kan därför tolkas som vara uppfyllt. 

 

 

Kontroll över dagordningen 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall 

omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de 

tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt 

inflytande på utbildningens utformning.75 

 

                                                      
71 LPO94, sid 13 
72 LPO94, sid 16-17 
73 LPO94, sid 5 
74 LPO94, sid 5 
75 LPO94, sid 13 
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Trots betonat reellt inflytande, så är detta inte suveränt hos eleverna, dvs. de har inte 

ensamrätt att besluta om vad de får besluta om eftersom inte det nämns (vilket det då borde ha 

gjorts), ett reellt inflytande innebär inte kontroll över dagordningen. Detta gör att det inte kan 

sägas vara uppfyllt.  

 

 

Inkludering 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall 

omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de 

tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt 

inflytande på utbildningens utformning.76 

 

Inkludering är tydligt uttryckt för alla elever, då alla ska omfattas av delaktighet och 

påverkan, således uppfyllt. 

Läroplan 2011  

Politisk jämlikhet 

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

alla elever.77 Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med 

stigande ålder och mognad och verka för att flickor och pojkar får ett lika stort 

inflytande över och utrymme i undervisningen,78 Skolans mål är att varje elev…. 

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 

skolan79  

 

Att flickor och pojkar som grupper får lika stort inflytande är enbart acceptabelt som politiskt 

jämlikt om båda grupperna har lika många elever, annars, om man hårdrar det blir de enskilda 

elevernas inflytande olika. Ökat ansvar och inflytande med stigande ålder gör dock att politisk 

jämlikhet inte kan sägas uppfyllas, det är inte preciserat hur, men det skulle t.ex. kunna 

                                                      
76 LPO94, sid 13 
77 LP11, sid 15 
78 LP11, sid 15 
79 LP11, sid 15 
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jämföras med graderad rösträtt, dels baserad på ålder och/eller baserad på mognad, vilket 

högst troligen inte skulle godkännas i t.ex. en stat som ses som demokratisk. 

 

 

Effektiv delaktighet 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer80. Att den enskilda skolan är 

tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och 

vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan.81 Genom att delta i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och 

aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.82 De 

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

alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras 

att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 

frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas 

efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor 

som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.83
 

 

Elevernas påverkande och deltagande betonas. Möjligheter att få upp saker på dagordningen 

tolkar jag som underförstått (annars skulle inflytandet inte vara reellt och påverkan betydligt 

mindre) och det nämns uttalat även för alla elever. Därtill så nämns tydligt att elever ska ha 

möjlighet att agera med initiativ och inte bara reagera på förslag blir ett medverkande. Således 

uppfyllt. 

 

 

Upplyst kunnande 

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

alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras 

att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 

frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas 

efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor 

som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.84  

                                                      
80 LP11, sid 8 
81 LP11, sid 8 
82 LP11, sid 8 
83 LP11, sid 15 
84 LP11, sid 15 
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Eleverna uppmanas till detta, samt att informationen ska anpassas så att alla förstår. Att 

anpassa informationen efter eleverna kan sägas öka möjligheten att sätta in sig i frågorna och 

för elevernas förmåga att delta så ska även formerna för deras inflytande anpassas efter dem 

och den uttalade initiativmöjligheten kan möjligen stärka det ytterligare (då behandlingen 

möjligen bidrar till ökad kunskap i frågan om den diskuteras). Detta kan därför tolkas som 

vara uppfyllt. 

 

 

Kontroll över dagordningen 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 

för att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,85 Eleverna 

ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 

inflytande över utbildningen.86 

 

Trots betonat aktivt elevinflytande, så är detta inte suveränt hos eleverna, dvs. de har inte 

ensamrätt att besluta om vad de får besluta om samtidigt som de givna ramarna för rektorn att 

få igenom det inskränker elevernas kontroll. Detta gör att det inte kan sägas vara uppfyllt. 

 

 

Inkludering 

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

alla elever.87 

 

Inkludering är tydligt uttryckt för alla elever, då alla ska omfattas av delaktighet och 

påverkan, således uppfyllt. 

 

 

 

                                                      
85 LP11, sid 18 
86 LP11, sid 15 
87 LP11, sid 15 
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Jämförelse av läroplaner 

Om vi ser till den politiska jämlikheten, kan vi se att samtliga tre läroplaner förespråkar att 

inflytande för eleverna ska stiga med ålder och mognad, vilket gör att den politiska 

jämlikheten inte uppfylls, men en skillnad framkommer gällande inflytande för flickor och 

pojkar och det är att de från 1994 och 2011 betonar inflytande, medan fördelningen av 

förtroendeposter betonas i den från 1980. Angående den effektiva delaktigheten kan vi se att 

den betonas tydligare i läroplanerna från 94 och 2011, även om det uppnås av samtliga och 

gällande det upplysta kunnandet ser vi att det betonas av samtliga, även om den från 1980 är 

mer konkret i förslag på hur man bäst kan utforma det. Kontroll av dagordning uppfylls inte 

av någon av läroplanerna. Intressant där är dock att inflytandet betonas i både 1994 och 2011, 

men i 1980 beskriver man betydligt mer noggrant i vad elever ska ha inflytande (exempelvis 

vid val av läromedel, pedagogisk planering och undervisningsplanering) och betonar 

samtidigt obligatoriska klassråd enligt lag, något som intressant nog kan tolkas som man 

inskränker kontrollen över dagordningen än mer, eftersom eleverna då inte kan besluta i vilka 

former de ska besluta. Inkludering för samtliga elever betonas tydligt i samtliga, även om 

läroplanen från 1980 igen är mer konkret med exempel på hur man kan göra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

7. Sammanfattning 

Tabell: Uppfyllelse av kriterier 

 LP80 LPO94 LP11 

Politisk jämlikhet Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt 

Effektiv delaktighet Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 

Upplyst kunnande Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 

Kontroll över 

dagordningen 

Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt 

Inkludering Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 

 

Värt att nämna är att ingen av läroplanerna har ett fullständigt utformat system för hur 

elevinflytande/demokrati i skolan ska se ut, eller hur omfattande det ska vara, exempelvis finns ingen 

beskrivning om i vilken typ av frågor ett elevråd kan besluta i. Förslag kan ges, men sällan mer precist 

än så, varför jag har utgått från det som skrivits i läroplanerna. De skiljer sig dock från varandra i 

formuleringar och lite om hur de olika kriterierna, t.ex. den effektiva delaktigheten ska uppnås (även 

om det inte uttrycks just så). Dock uppfyller de olika läroplanerna intressant nog samma 

demokratikriterier och samma sak med dem de inte når upp till. Effektiv delaktighet, upplyst kunnande 

och inkludering uppnås i samtliga läroplaner, samtidigt som politisk jämlikhet och kontroll över 

dagordningen inte gör det.   
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8. Diskussion och motsägelser  

I denna diskussion avser jag att relatera resultaten till teorier om läroplaner och tidigare artiklar och 

uppsatser, diskutera om skolan är demokratisk eller inte och konsekvenser för 

samhällskunskapslärarens uppdrag. 

Vi kan se att om vi jämför Webers och Lundqvists syn på byråkrati och demokrati, att byråkratin, här 

skolan ska vara följsam,88 så blir skolan en del av demokratin, om vi antar att läroplanen, utfärdad av 

regeringen, följs,89 då exempelvis den från 1980 som ju betonar lag mer än de andra. Detta kan 

möjligen vara en följd av förändrade ideologier bakom, i enlighet med Englund.90 Om vi dock ser på 

skolan som egen enhet, och inte som en del av byråkratin och applicerar Dahls demokratikriterier på 

den (vilket vi i detta arbete i huvudsak gör) ser vi att demokratikriterierna inte uppfylls till fullo. 

Samtliga elevers inflytande betonas i samtliga, vilket skiljer sig från resultaten hos Brekell och 

Vasko91 (även om studieobjekten skiljer sig åt) och Eriksson.92 

I enlighet med Rönnlund (som beskriver att eleverna anser sig ha för lite inflytande),93 Thornberg (som 

beskriver begräsningar i elevers faktiska deltagande)94 och Lelinge (som beskriver att elever inte har 

full beslutanderätt)95 uppfylldes kontroll över dagordningen inte. Möjligt är att det vore svårt med en 

skola som uppfyller en av dessa eftersom en skola där eleverna har kontroll över dagordningen 

teoretiskt skulle kunna besluta att göra undervisningen frivillig, vilket skulle krocka med skolplikten 

(eller fostransuppdraget, vilket Brumark tar upp),96 men att politisk jämlikhet inte är uppnått anser jag 

är desto mer intressant. Dels för att det inte förändrats mellan läroplanerna vilket man kunde ha trott 

eftersom de kommit till i olika tider. Dels även eftersom det är tydligt uttryckt att elever ska få mer 

inflytande då de blir äldre och mognare, även om inget exakt system ges för hur det ska fungera och i 

vilka frågor, t.ex. om det ska vara i förhållande till yngre elever eller lärare. Detta kan tänkas bero på 

att man prioriterar elevernas demokratiska fostran i skolan över demokratin i skolan i sig, men 

                                                      
88 Demokrati och byråkrati, Rune Premfors, Peter Ehn, Eva Haldén och Göran Sundström, Lund, Författarna och 

Studentlitteratur, 2003, sid 38 
89 Byråkratisk etik, Lennart Lundquist, Lund, Lennart Lundquist och Studentlitteratur, 1988, sid 90 
90 Undervisa i samhällskunskap, Ingegerd Ekendahl, Lars Nohagen och Johan Sandahl, 2015, Liber, sid 177 
91 Hur väl fungerar demokrati i skolan? –En studie om demokrati och elevinflytande i klassrummet på en 

gymnasieskola, Simon Brekell och Sanna Vasko, Examensarbete 15hp, Växjö universitet, VT2009, sid 1 
92 Elevinflytande i skolan, Elin Eriksson, examensarbete 15hp, Mälardalens Högskola Eskilstuna Västerås, 

HT07, sid 26-27 
93 Demokrati och deltagande: Elevinflytande i grundskolans årskurs 7–9 ur ett könsperspektiv, avhandling av 

Maria Rönnlund, 2011, sid 3 
94 School democratic meetings: Pupil control discourse in disguise, Robert Thornberg, Sweden Teaching and 

Teacher Education 26 (2010), sid 930 
95 Klassråd – ett socialt rum för demokrati och utbildning: Om skola och barndom i förändring, Balli Lelinge, 

Licentiatuppsats, Malmö Högskola, 2011, sid 190 
96 Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande, Åsa Brumark, Utbildning & 

Demokrati 2010, vol 19, NR 2, sid 87-89 
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formuleringarna är inte exakta gällande t.ex. hur och i vilka frågor det ökade inflytandet ska påverka 

och det varierande inflytandet kan tänkas vara svårt att kombinera med jämlikhet för alla elever. 

Exempelvis vet vi inte om det syftar till någon form av graderad rösträtt antingen i skolan som helhet 

mellan klasser vid t.ex. diskussioner om skolmat, eller om det skulle tillåtas att vissa elever fick fler 

röster vid ett klassråd för att de ansågs ha en högre mognad. 

Ålder är intressant eftersom det är den som ger myndighet utanför skolan, men mognad kan ses som 

betydligt mer relativt (det skulle exempelvis inte se bra ut om det gick att skjuta upp rösträtten för 

någon som inte ansågs mogen nog), även om båda i det här fallet utesluter att kriteriet uppfylls. 

Resultatet av detta för mig som lärare kan bli intressant och frågorna många. Gällande de 

uppfyllda kriterierna går det att tänka sig att det enbart räcker med att följa läroplanen och 

”fortsätta som vanligt” för att bidra till att de uppfylls, exempelvis genom att för effektiv 

delaktighet låta eleverna låta alla elever föra fram sina åsikter och försöka hålla ordning så 

alla kan göra det, för upplyst kunnande ge tillräckligt med tid för eleverna att diskutera frågor 

och lyssna på elevrådsrepresentanter och för inkludering låta samtliga elever rösta vid 

klassråden. Gällande politisk jämlikhet och kontroll över dagordningen blir det dock svårare. 

Exempelvis: vad kan bli kvar för frågor för eleverna att ta upp då de inte har full kontroll över 

dagordningen? Kan man som lärare låta eleverna besluta i frågor gällande tuggummi, 

huvudbonad eller mobil i klassrummet? Utan klara regler vet vi inte riktigt var gränsen går 

även om deras beslutanderätt i enlighet med Brumark är begränsat.97 Vidare är det även 

intressant hur man kan bedriva klassråd som demokratiskt fostrande och som undervisning i 

demokrati om de i sig inte är fullt demokratiska (exempelvis genom politisk jämlikhet eller 

kontroll över dagordningen i enlighet med Lelinge98) utan att ”desillusionera” eleverna som 

riskerar att kunna ”genomskåda” demokratin i skolan och applicera dessa tankar på 

demokratin i stort, något som vore direkt kontraproduktivt för deras framtida syn på den. Som 

lärare skulle man för att kunna undvika detta exempelvis kunna ge eleverna bestämmanderätt 

i frågor som inte är direkt kopplade till undervisningen och på så sätt förtydliga vad de har rätt 

att besluta i, även om det då kan tänkas variera enormt mellan olika lärare eftersom läroplanen 

inte är tydlig, vilket skulle kunna leda till förvirring bland eleverna med olika inflytande i 

olika klassrum (något som dock troligen redan existerar i viss mån). Det skulle även vara 

möjligt att helt enkelt beskriva skolan som demokratiskt fostrande, men inte demokratisk i sig 

för eleverna vid t.ex. elevråd och demokratiundervisning för att på så vis kunna förklara 

                                                      
97 Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande, Åsa Brumark, Utbildning & 

Demokrati 2010, vol 19, NR 2, sid 87-89 
98 Klassråd – ett socialt rum för demokrati och utbildning: Om skola och barndom i förändring, Balli Lelinge, 

Licentiatuppsats, Malmö Högskola, 2011, sid 190 
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varför de inte har full kontroll över dagordningen. Angående den politiskt jämlikheten, skulle 

det antagligen vara problematiskt att aktivt försöka öka inflytandet för äldre och/eller 

mognare elever inför de andra och man som lärare kan exempelvis försöka fasa in mer 

inflytande för eleverna då de blir äldre på klassbasis i klassrummet, snarare än på individbasis 

eftersom det troligen skulle kunna uppfattas som orättvist (särskilt om man går efter något 

relativt subjektivt som mognad). Samtidigt går det att sträva efter att man vid klass- och 

elevråd väger varje representants röst lika.  

Ämnet skulle må bra av ytterligare beforskning, en utökad undersökning kunde tänkas ta ett större 

grepp, exempelvis undersöka samtliga läroplaners förhållande till demokratikriterierna, med stöd av 

dåvarande lagar kring skolan för att få en helhetsbild av hur demokratisk en enskild skola (för 

eleverna) skulle varit under olika perioder, eller kanske jämföra med gymnasieskolan. 

 

9. Slutsatser 

Metoden fungerade, även om läroplanerna inte innehåller exakt beskrivningar av hur elevers 

inflytande/demokrati ska fungera på den ideala skolan, vilket hade gjort en jämförelse mellan 

läroplanerna lättare och kanske även en gradering av uppfyllandet av de olika kriterierna genomförbar. 

Läroplanerna liknar varandra och uppfyller demokratikriterier för effektiv delaktighet, upplyst 

kunnande och inkludering, men inte för kontroll av dagordningen (vilket kunde bli svårt) eller för 

politisk jämlikhet.  

Dock kan vi tydligt säga att skolan, under de valda läroplanerna, inte är fullständigt demokratisk i den 

bemärkelsen jag har undersökt, vilket innebär att samhällskunskapsläraren måste förhålla sig till det i 

demokratifostran och demokratiundervisning. 
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