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Sammanfattning 

 
Genom våra två fallstudier har vi undersökt formuleringsarenans intentioner vad gäller 

elevinflytande i förhållande till hur dessa tar sig uttryck i praktiken. För att finna 

formuleringsarenans intentioner har vi använt oss av Skolkommitténs tre utgångspunkter om varför 

elever skall ges inflytande i skolan. Skolkommittén har på ett konkret och förståeligt sätt redogjort 

för tre motiveringar till elevinflytande vilka benämns som: ”Mänsklig rättighet”, 

”Demokratifostran” och ”Elevers inflytande över sitt lärande”.
 1
 I vår text har vi eftersträvat att 

ringa in ämnesområdet och ge läsaren en tillräcklig bakgrund för vidare läsning. För att vidga vår 

förståelse för elevdemokrati idag ser vi det med andra ord som angeläget att mer översiktligt och 

kort redogöra för en historisk tillbakablick. Med vår undersökning som underlag hävdar vi att 

elevdemokrati sett ur elevperspektiv, observatörperspektiv och lärarperspektiv kan te sig mycket 

olika. Eleverna talar om sitt inflytande i förhållande till deras mänskliga rättigheter såsom när de 

ska sova, äta och om att få vara inomhus när det är kallt. Det framkommer även att praktiserandet 

av elevdemokrati i de båda undersökta klassrummen tycks vara avhängigt lärarens egen uppfattning 

om vad elevdemokrati är och vilka demokratiska förmågor som är viktiga att utveckla i 

klassrummet. Ytterligare en intressant iakttagelse vi har gjort i vår studie är att skolans 

sociokulturella upptagningsområde inverkar och påverkar skolans förutsättningar och behov att 

utöva elevdemokrati. Denna iakttagelse förefaller intressant och anses av oss författare som lämplig 

för vidare studier. Vår uppsats är begränsad av en tidsram och lämnar oss och förmodligen andra 

med frågor för vidare forskning. Vår förhoppning är att denna uppsats ger läsaren reflektioner och 

ett väckt intresse kring elevdemokrati och elevinflytande.   

                                                      

1 SOU 1996:22: Inflytande på riktigt. Om elevers rätt till delaktighet, inflytande och ansvar. 

Delbetänkande från Skolkommittén.  

Stockholm: Nordstedts tryckeri AB. 1996 
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Summary 

Trough our two case studies we have sought to explore how and if, the description of democracy in 

the Swedish curriculum is viable in the reality. To our benefit the Skolkommitténs three 

motivations for pupils’ democracy, named “human right”, “democratic upbringing” and “pupils’ 

influence over their own learning”, has been useful. In this text the reader will find an attempt to 

surround the subject and give enough background information for comprehension. By using the 

methods of conversations with pupils, classroom observations and teacher interviews at two 

different schools, including literature studies, we have been able to make the conclusion that the 

realisation of the curriculum is a long process of transformation and influence from various angles. 

We have found that the meaning of pupils’ democracy differs depending on whose perspective is 

being regarded. Pupils tend to focus their human rights. Such as when to eat, sleep or wanting to 

stay inside when it is cold outside. Teachers on the other hand seem to solely be the ones to decide 

what impact pupils’ democracy will have in the classroom, and what democratic abilities that are 

important for pupils to acquire. Amongst our results we find the sociocultural surroundings from 

where the pupils derive as distinguished from the others concerning the schools conditions for 

pupils’ democracy. This fact has also encouraged our interest and we will pass this on as a future 

matter of research. Our research has nevertheless been restricted by schedule and leaves us and 

probably others with questions for further research, however our hope is that this essay will give the 

reader enough thoughts to see the relevance in our research. 
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1. Inledning 

Under vår utbildning har vi, Lina och Lisa, upplevt att det finns en diskrepans mellan 

styrdokumentens visioner och den praktiska verksamhet som förekommer i skolan. Detta är kanske 

inte en ovanlig eller ens märklig företeelse. Förmodligen kommer det alltid att finnas ett glapp 

mellan visioner och verklighet. Strävansmålen
2
 beskriver vad vi ska sträva mot i skolan och 

utveckling kan födas ur själva strävan mot att nå upp till dem. Vi har upplevt att många av 

svårigheterna är inlemmade i skolan som form och system, i den sammansatta helhet som utgör just 

skola. Går det att skapa en skola som förverkligar styrdokumentens alla mål då skolan innefattas av 

ramar, strukturer och begränsningar som står, i viss mån, i motsättning till målen? Ramar som 

skolplikt, kursplaner, betygssystem, tid, resurser och maktstrukturer utgör faktorer som skapar en 

komplexitet i förhållande till måluppfyllelse.  

Lpo 94 uttrycker sig tydligt när det kommer till vår hjärtefråga, nämligen barns 

grundläggande rättigheter. Det skrivs: ”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer 

och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet.”
3
 Enligt oss så är ett arbete mot detta 

mål av högsta vikt för barns lärande, deras syn på sig själva som subjekt och deras utveckling till 

fullgoda samhällsmedborgare och i förlängningen ett demokratiskt samhälle. Om vi vill fostra 

aktiva samhällsmedlemmar som tar ansvar, visar omsorg och har kompetens att samspela och förstå 

varandra tror vi att skolan bör kasta mer ljus åt detta mål. Vi har upplevt i mötet med skolväsendet, 

både som elever och som pedagoger, att eleverna stundom står utanför skapandet av sitt eget 

lärande. Vi har erfarit att barnets egen vilja, personliga intresse och individuella uttryck ibland 

försvinner i mängden av skolans ramar och ämnesrelaterade mål. Ibland tänker vi även att skolan 

och dess personal bedriver en immanent pedagogik. En outtalad pedagogik och fostransroll som vi 

upplever handlar om att lära barnen att ge avkall på det egna intresset eller den egna viljan. En 

pedagogik som stundom handlar om att lära sig att vänta, sitta still, lyssna och lyda instruktioner. 

 Vi anser att utvecklandet av ett demokratiskt förhållningssätt endast är möjligt 

genom att ingå i demokratiska processer i den faktiska praktiken. Vi tror på ett lärande där det finns 

en meningsfull progression hämtad ur barnen själva, där barnen växer tillsammans med varandra 

och enskilt i takt med sitt lärande. Att få vara med och bestämma om och påverka sin egen 

skolsituation, utbildning och vardag, hävdar vi, är en grundläggande rättighet och en princip för 

lärande i meningsfulla sammanhang. Demokratiska processer och meningsfyllda samtal om frågor 

som rör eleverna och allas vår samvaro tror vi är nödvändig i ett modernt, pluralistiskt och 

mångkulturellt samhälle. Skolan torde, enligt oss, vara en utmärkt arena för demokratiska övningar 

och meningsfulla samtal om frågor som berör samvarons grunder. Vår upplevelse har emellanåt 

varit att man i skolan avgränsar området för elevernas rätt till inflytande, inflytandet är tillfälligt 

och begränsat, inte konstant och genomgripande. Vi vill här i denna uppsats ta tillfället i akt att 

                                                      

2 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, 

Ödeshög: AB Danagårds grafiska, 2006, s. 8-16  

3 Ibid., s. 5 
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undersöka och föra ett resonemang kring både formella intentioner och den praktik som bedrivs vad 

gäller demokrati i skolan. Men även förhålla dessa, intentioner och praktik mot varandra. Vi har en 

känsla och en erfarenhet av att barn lär bäst när de är medskapande aktörer och ses som subjekt som 

lär genom intersubjektivitet. Inte utgör en kuliss. När de ses som kompetenta och som en resurs tror 

vi att skolan blir, för barnen, meningsfull, en plats där mening skapas inte reproduceras. Att 

delaktighet skapar en grund för ett bra lärande, är vår övertygelse. Förhoppningen är att denna 

uppsats breddar vår förståelse för området som sådant och ger oss ett fördjupat underlag för mötet 

av det annalkande läraryrket och förverkligandet av skolans mål kring inflytande och demokrati.  

1.2 Disposition 

I detta arbete är intentionen att läsaren skall följa med i tankebanor och resonemang och se 

samband och sammanhang. Genom återkommande förklaringar av arbetets struktur och 

redogörelser kring vad som komma skall i texten åstadkommer arbetet förhoppningsvis detta. 

Ämnet vi behandlar kan upplevas som vidomfattande och komplext. Därav denna nedstående 

beskrivning av dispositionen. Likaså, av samma anledning, finns en inledning till varje kapitel och 

stundom även inledningar till våra underrubriker. 

 

Det föregående inledande avsnittet Inledning har för avsikt att bjuda in läsaren i vår, författarnas, 

personliga relation till ämnet. Intentionen är att detta kapitel ger försmak och att det fyller sin 

funktion som en inspiration till vidare läsning. I Bakgrundskapitlet visar vi på den samhälleliga 

förankring vårt forskningsområde har, vi redogör för demokrati som samhälleligt styrelseskick och 

som uttryckt i skolans styrdokument. Vår förhoppning är att detta kapitel föder en känsla för 

sakfrågan och området som relevant, både historiskt och nutidsorienterat. För att vidga förståelsen 

för elevdemokrati idag ser vi det därför angeläget att mer översiktligt och kort redogöra för en 

historisk tillbakablick. Det som brukar kallas ”litteraturöversikt” har vi valt att sammanföra med 

bakgrunden, detta då vi fann det lämpligt att göra en tematisk redogörelse från dåtid till nutid. I det 

tredje kapitlet Teoretiska utgångspunkter och betydelsefulla begrepp redogör vi för de redskap som 

vi sedan använder i vår analys. De teoretiska grundvalar som har präglat vår undersökning och en 

redogörelse för begrepp vi använder återges här. Under Syfte och frågeställningar återfinns kärnan i 

vår text. Kapitlets kronologiska placering föll sig naturlig då syfte och frågeställningar bygger på 

den grund som skildrats under tidigare kapitel. Under Metod kapitlet kommer en utförlig 

framställning av tillvägagångssätt, dels vårt vetenskapliga förhållningssätt och dels vårt etiska. Där 

väljer vi att kombinera beskrivning av metod och överväganden över densamma, detta för att det 

för oss varit ett smidigt arbetssätt då reflektionerna ofta kommer till oss i samband med 

bearbetningen. Nästkommande kapitel är Redovisning och analys av data. Här redovisar vi data 

som vi ser relevant utifrån våra frågeställningar och analys av densamma separat. Dock sammanför 

vi analys och data under tre teman. Analysen syftar till att delge vår tolkning av insamlad data, sett 

ur ljuset av våra teman. I det kapitel vi väljer att kalla Diskussion presenteras textens hjärta. Här 

knyter vi samman syfte och frågeställningar med de empiriska och teoretiska delarna. Vi strävar här 

efter att föra samman alla trådar och skapa ett sammanhang kring textens olika delar. I det 

avslutande kapitlet benämnt Konklusion ger vi en sammanställning av studiens resultat. Vi belyser 

här även de frågor som studien gett upphov till, vari vi finner ett behov till vidare forskning.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden börjar texten med att redogöra för begreppet demokrati. Detta för att innebörden av 

begreppet som avses i denna text skall bli tydligt och för att vi sedan skall kunna gå vidare utan att 

lämna spörsmål bakom oss om det begrepp som uppsatsen till stor del bygger på. Här visas även på 

några olika demokratisyner för att belysa demokratins aparta inriktningar. Dessa inriktningar kan 

förstås som normativa. Frågan om vem som skall styra, vad de ska styra över och på vilket sätt ter 

sig olika och detta är avhängigt synen på demokrati.
4
 För vidare fördjupning i skolan som 

demokratisk arena krävs en viss förståelse för dess bakgrund. Med en historisk tillbakablick görs ett 

försök att synliggöra hur demokratin tagit form i skolan. Vi tar avstamp i antikens Grekland och 

följer läroplanernas utveckling fram till idag. För att fördjupa perspektivet för vilka ramar skolan 

förhåller sig inom kommer det även här en översikt över våra styrdokuments intentioner om 

demokrati. Sist men inte minst åskådliggörs den aktuella forskningen och debatten kring demokrati 

i skolan. Bakgrunden är tänkt att ge fog åt syftet med denna uppsats: nämligen att undersöka 

förhållandet mellan styrdokumentens intentioner och det faktiska arbetet som vi sökt fånga upp i 

praktiken. Intentionerna är hämtade ur Skolkommitténs motiveringar för elevinflytande och dessa 

motiveringar återges under nästkommande kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter och betydelsefulla 

begrepp. Då varken formuleringar eller intentioner uppstår ur ett vakuum så är denna bakgrund 

tänkt att visa på hur demokrati kan förstås och hur demokrati kan kopplas till skolan.  

Under läsning av denna uppsats syns två olika begrepp gällande demokrati i skolan, 

elevdemokrati och elevinflytande. Användandet av dessa kan växla genom texten men används av 

oss dock synonymt, vilket vi även funnit att författare inom området gör. Gemensamt för begreppen 

är att det inte finns en allmängiltig förklaring för dess innebörd. Dock är det varandras synonymer 

så tillvida att elevdemokrati i uppsatsens mening handlar om att vara delaktig att få inflytande över 

sin situation och sin miljö. Kortfattat kan nämnas att elevdemokrati och elevinflytande kan te sig på 

olika sätt. Elever kan skänkas möjlighet att påverka genom formella beslutsprocesser, såsom klass- 

och elevråd. De kan även beredas inflytande på en informell nivå, då lärare och skola väver in 

elevernas önskemål i undervisningsprocesserna. Även kan nämnas att i denna uppsats används 

orden elev och barn synonymt.  

2.1 Demokrati 

Demokrati är ett begrepp som trots sin tyngd och höga användningsgrad inte låter sig fångas, 

förklaras på ett lättfattligt sätt. Ordet demokrati härstammar från det grekiska ordet för folkvälde 

                                                      

44 Bo Lindensjö: ”Demokrati” i Britta Jonsson och Klas Roth (red): Demokrati och lärande. Lund: 

Studentlitteratur, 2003, s. 122 
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eller folkstyre. Enligt Sveriges riksdag handlar demokrati om alla människors lika värde och 

rättigheter och att alla får vara med och bestämma. ”I Sverige finns rättigheterna angivna i vår 

grundlag. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta 

företrädare.”
5
  Detta innebär att vi i Sverige lever i en indirekt eller representativ demokrati. I denna 

väljer vi som medborgare våra representanter och dessa fattar sedan de politiska besluten. En annan 

slags demokrati är direkt demokrati. ”/…/i vilken samtliga medborgare tillsammans fattar de 

politiska besluten (t.ex. i folkomröstningar)/…/.”
6
  

Vi har under resans gång sökt efter en bra förklaring kring begreppet demokrati och 

hur detta kan beskrivas för det svenska samhällets medborgare. Den beskrivning som vi mött som 

vi menar ger en översiktlig och tydlig beskrivning är: "Demokrati kan enkelt definieras som ett 

politiskt system som tillförsäkrar individen vissa grundläggande rättigheter och som innebär att 

beslutsfattande sker genom majoritetsbeslut under rättssäkra former och, vid indirekt demokrati, att 

beslutsfattarna är utsedda vid öppna och fria val och för en tidsbegränsad mandatperiod."
7
 Vad 

ovanstående mening innebär, vilket Hans Albin Larsson påpekar i boken Demokrati och lärande är 

att vad som är odemokratiskt då, i förhållande till vad som är demokratiskt, utkristalliseras.
8
 

Odemokratiskt i denna mening kan ses som när individens rättigheter kränks eller om 

majoritetsbeslut kommer till stånd där de beslutsfattande inte är valda på det sätt som den 

demokratiska proceduren förutsätter (genom val). Det finns även viktiga faktorer som majoriteten i 

en demokrati inte hyser rätten till, Hans Albin Larsson menar: ”En majoritet har inte rätt att 

avskaffa en minoritets demokratiska rättigheter eller demokratin som sådan.”
9
 Bernt Gustavsson 

skriver i boken Demokrati och lärande att det idag är förekommande att vi dömer ut samhällen som 

odemokratiska då vi i vårt samhälle har en entydig och tidsenlig syn på vad demokrati innebär. 

Författaren menar att det istället går att anlägga en mer öppen och storsint hållning, en hållning där 

vi tänker att demokrati ter sig olika beroende på vilket perspektiv vi tittar igenom.
10

 Detta innebär 

alltså att det inte finns en endaste sann och slutgiltig definition eller modell. Detta i sin tur menar 

Hans Albin Larsson innebär att vad som är acceptabelt ur ett demokratiskt perspektiv kan skifta 

beroende på uppfattningen om var vi drar gränsen, hur utformningen ser ut.
11

 Så dessa spörsmål om 

de grundläggande principerna för demokrati (vem, varför, hur och om vad) är aktuella samhälleligt 

så väl som för skolan som institution.  

Två uppfattningar kring demokrati som blir aktuella i skolan och debatten om dess 

förhållningsätt och arbetssätt, är den funktionalistiska och den normativa.
12

 Den 

                                                      

5  http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____275.aspx 25 november 2008    

6 http://www04.sub.su.se:2096/artikel/152099 25 november 2008 

7 Hans Albin Larsson: ”Från illusion till konkretition? Om förutsättningarna för demokratifostran i skolan 

och lärarutbildningen”, i Britta Jonsson och Klas Roth (red): Demokrati och lärande. Lund: 

Studentlitteratur, 2003, s. 158  

8 Ibid., s. 158-159 

9 Ibid., s. 159 

10 Bernt Gustavsson: ”Demokrati, identitet och bildning”, i Britta Jonsson och Klas Roth (red): 

Demokrati och lärande. Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 96  

11 Larsson, s. 159  

12 Ibid.  

http://www.riksdagen.se/
http://www.ne.se/
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demokratiuppfattningen som benämns den funktionalistiska kallas med ett mer vardagligt och 

igenkännbart ord den formella, vilken innebär att demokratin anses förverkligad om själva 

proceduren, den demokratiska beslutsprocessen kommit till stånd. Den normativa synen, innefattar 

såväl deltagande och form. Här menar man att demokrati realiseras i förhållande till den mån som 

samhällsmedlemmarna varit med i beslutsprocessen. ”Olika traditioner betonar i olika grad 

demokratins form (procedurerna för beslutsfattande) respektive innehåll (resultaten av de 

demokratiskt fattade besluten)”.
13

 Vi väljer nu att här nedanför lyfta fram tre olika demokratisyner 

och kort redogöra för vad dessa innebär. Detta för att förtydliga hur olika synsätt läser in vad och 

hur demokrati bör vara och gå till.   

2.1.1 Tre demokratisyner – liberal/libertär, kommunitär, deliberativ 

I Regeringens utredning En uthållig demokrati!
14

 beskrivs den libertära demokratiteorin som ett 

styrelseskick i vilken staten har en relativt passiv roll vars arbetsuppgift består i att upprätthålla lag 

och ordning. Medborgarna skyddar sina rättigheter genom en överenskommelse i en viss 

gemenskap. Det kan finnas olika sådana gemenskaper, liknande partier som värderar olika politiska 

inriktningar. Det fria valet och autonomin är starka ådror i denna demokrati. Dock kräver teorin, 

som härstammar från liberalismen, att medborgarna värnar om jämlikheten, jämlikheten och 

autonomin är beroende av varandra.
 15

 Bo Lindensjö skriver i boken Demokrati och lärande att i 

den nyliberala (libertära) demokratin anses att individens rättigheter, såsom liv, frihet och egendom 

aldrig får berövas av folkets styre. Detta medför att staten bör upprätthålla lag och ordning och inte 

ingripa i samhällslivet. Politiska beslut bör då begränsas till sådana som alla kan hålla med om.
16

 Så 

vad det handlar om i denna demokratisyn är människans långtgående och omfattande rättigheter 

(yttrandefrihet och egendom, samvete, frihet) och vidare att dessa ej får kränkas eller tas ifrån 

henne. Denna typ av politisk demokrati förekommer ofta i västsamhällen och har förutom sin 

folkmakt även viktiga ”konstitutionella arrangemang som fri- och rättigheter, rättssäkerhet, 

maktdelning osv. Rättigheter som yttrandefrihet och organisationsfrihet uppfattas i detta samhälle 

som en nödvändig förutsättning för att folkmakten skall få genomslag.”
17

  

Den liberala demokratin menar, till skillnad från den libertära som annars har mycket 

gemensamt, att om ”slumpmässiga faktorer inte ska få påverka bör jämlikhet råda”.
18

 Inom denna 

demokratisyn anser man då att jämlikhet innebär och bör vara att alla individer får samma 

möjlighet. En betydelsefull teoretiker inom denna demokratisyn är John Rawls. Han tänker att 

rättvisa i form av fördelning av nyttigheter i samhället uppnås genom hänsyn till olika behov.
19

 

Liberal demokrati innebär enligt Rawls att ”Överenskommelser sluts mellan människor som 

                                                      

13 http://www04.sub.su.se:2096/artikel/152099 25 November 2008  

14 Demokratiutredningen, Regeringen, SOU 2000:1: En uthållig demokrati! Politik för folkstyre på 

2000-talet, Stockholm: Jupiter Reklam, 2000 

15 SOU 2000:1, s. 22-23 

16 Ibid., s. 127 

17 http://www04.sub.su.se:2096/artikel/152099 26 november 2008 

18 SOU 2000:1, s. 22 

19 Jan-Olav Henriksen m.fl.: Etik i arbete med människor, Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 159 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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visserligen lever samman men saknar en gemensam vision om hur det goda livet ser ut.”
20

 

Avhängigt detta blir att våra offentliga institutioner bör fokusera på de frågor som vi gemensamt 

har, så som utbildning, sjukvård och politiska rättigheter. Dock menar den liberala demokratins 

anhängare att offentliga institutioner ska vara neutrala, inte ska beblanda sig och styra över 

individers eller gruppers identiteter.
21

  

Den kommunitära demokratisynen kan ses som en motsats till den libertära/liberala 

då kommunitär demokrati kan sammanfattas med ”för det gemensammas bästa”. Man menar inom 

denna syn att liberal demokrati må ha gett individen större autonomi, sin frihet. Men att priset som 

betalas är mindre gemenskap och mindre medborgerligt handlande. När normativa frågor blir av 

intresse för bara den enskilde så blir alltså politiken, det offentliga, oetiskt i sin karaktär.
22

 I 

demokratiutredningen som staten gjorde skildras den kommunitära demokratiteorin, som en 

demokrati som förutsätter att vi är del av en gemenskap med gemensamma mål.
 
Det är en rättighet 

att delta i gemenskapens resonemang för att vara med och påverka framtiden.
 23

 Vi som individer 

ses inom denna demokratisyn inte som isolerade enheter, vi ingår i en gemenskap vari våra mål 

formas. ”Alla bör därför integreras i gemenskapens värden, praktiker och traditioner. Där kan vi 

avgöra hur vår gemensamma framtid ska utformas.”
24

 Vår identitet anses här vara någorlunda 

förbestämd av den gemenskap vi ingår i. Solidariteten mellan medlemmarna i en fungerande 

gemenskap bygger på känslan av ett gemensamt öde, där själva det gemensamma har ett värde.
25

 

 Den deliberativa/diskursiva demokratin har gemensamt med den kommunitära 

demokratin att de förutsätter ett samspel. Ordet deliberativ härstammar från latinets deliberati´vus 

vilket betyder övervägande/överläggning och av deli´bero som innebär överväga, rådslå eller 

överlägga.
26

 Den deliberativa demokratin ges även en förklaring i statens demokratiutredning. 

Deliberativ demokrati beskrivs där som ”En teori som förespråkar samtalet mellan människor, ett 

samtal som grundar sig på ett fritt talutrymme, uttrycksfrihet, där möjligheter ges för varje 

människa att argumentera för sin åsikt och ta del av andras”.
27

 ”Argumenten ska avgöra och 

demokrati är den procedur varigenom så sker.”
28

 I denna demokratiteori betonas värden som 

jämlikhet, autonomi och uttrycksfrihet men den präglas även av en utilitaristisk tanke då var och en 

kan komma att sätta sina egna intressen åsido för majoritetens bästa. En sådan politik utspelar sig i 

samband med den diskurs som försiggår bland samhällets medborgare. Maktutövningen står i direkt 

relation till de diskussioner som tar plats i samhället på offentliga arenor. ”Om vi vill övertyga 

varandra, måste vi anta att vi bara påverkas av goda argument, att skillnader i makt, status eller 

prestige inte påverkar utgången.”
29

 Dessa är villkoren för den deliberativa demokratin. Intressant är 

                                                      

20 Ibid., s. 22 

21 Bo Lindensjö: ”Demokrati” i Britta Jonsson och Klas Roth (red): Demokrati och lärande. Lund: 

Studentlitteratur, 2003, s. 131  

22 Ibid., s. 142   

23 SOU 2000:1, s. 22 

24 Ibid. 

25 Lindensjö, ”Demokrati”, s. 132  

26 http://www04.sub.su.se:2096/artikel/152099 27 November 2008 

27 SOU 2000:1, s. 22-23 

28 Lindensjö, ”Demokrati”, s. 142 

http://www.ne.se/
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att statens demokratiutredning gör ett urval av demokratiska riktningar, men argumenterar för just 

en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter.
30

 Jürgen Habermas är en ledande teoretiker inom 

den deliberativa demokratin, hans bidrag står i relation till den diskursetiska teorin, detta kommer vi 

närmare in på under rubriken 2.4.2 Deliberativ demokrati och deliberativa samtal. 

2.2 Historiskt perspektiv på demokratins 

betydelse och förlopp inom utbildningsväsendet 

För möjlighet att se ämnet som vi behandlar i denna uppsats utifrån en vidare horisont anser vi att 

det är av vikt att redogöra för den historiska kulissen till vårt kunskapsintresse; demokrati i skolan. 

De formuleringar, tankar, syner och intentioner som styrt skolan och samhället, eller skapat 

förutsättningar för demokrati i dessa, ligger till grund för en förståelse av skolan som demokratisk 

arena idag. En tillbakablick skapar alltså en kontext, ett sammanhang att utgå ifrån och skapa 

förståelse igenom. 

2.2.1 Historisk tillbakablick på (ut-)bildning och demokrati 

Än idag lever tusenåriga tankar om bildning kvar i dagens skola. Skolan som instution har kastats 

mellan olika syner på kunskap och fostran. Genom paradigm och reformer har dagens skola och 

dess värdegrund och kunskapssyn fötts. Likväl finns spår av skolans ursprung kvar. I det antika 

Grekland formades begreppet bildning – Paidea. Paidea innebär en mångsidig fostran av individen. 

”Syftet var att skapa en harmonisk och fri människa som kunde delta i det offentliga livet.” 
31

 

Utbildningen under denna tid var gravt segregerad, dock är grundtanken om utbildningens syfte 

intressant att kasta ljus över. Vad är en människa som kan delta i offentligt liv? Verkligheten förhöll 

sig så att bildning inte var till för alla människor, det var inte en demokratisk rättighet. Däremot 

ansågs det vara en demokratisk rättighet att få ta del av samhällets regler, som tidigare endast varit 

tillgängliga överklassen. Skolan har i Sverige ömsom styrts av statens makthavare, ömsom kyrkans 

företrädare, den har påverkats av ekonomisk styrning. Skolan har tillägnats olika folkgrupper, 

beroende på klass, yrke, kön och härkomst. Syftet har alltjämnt varit att fostra medborgare utifrån 

rådande ideologiska ståndpunkter.  

I och med statens process mot att bli ett demokratiskt samhälle förändrades skolans 

betydelse, skolans uppdrag kom att fokusera på att utbilda medborgare kapabla att utnyttja sin 

rösträtt.
32

 Begreppet jämlikhet blev aktuellt och en debatt med Karl Marx som fanbärare kom att 

utmynna i behovsprincipen; jämlikhet förutsätter att olika behov beaktas.
33

 Fritjuv Berg kom att bli 

                                                                                                                                                                 

29 Ibid. 

30 SOU 2000:1, s. 22-23 

31 Bo Lindensjö m.fl.: Utbildningsreformer och politisk styrning, Stockholm: HLS Förlag, 2000, s. 18 

32 Ibid. 

33 Ibid., s. 32 
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en av frontfigurerna för skolans roll i samhällets demokratisering, men det skulle komma att dröja 

ännu ett tag innan den ”egentliga” jämlikheten förverkligades.
 34

 Begreppet elevinflytande lyftes 

upp på dagordningen när 1946 års skolkommission krävde fostran för demokrati. Andra 

världskriget var fortfarande starkt närvarande. Vad som skett medförde att demokrati och 

demokratifostran blev än mer viktigt, det rådde så att säga en känsla av att det som hände under 

andra världskrigen aldrig igen skulle få inträffa. Nu skulle debatten om demokrati och det svenska 

samhällets värdegrund också omfatta skolan.
35

 Begrepp som inflytande och demokrati i skolan har 

således en gedigen förhistoria. För att förstå de formuleringar som finns i styrdokumenten idag 

måste vi se tillbaka till efterkrigstiden. Under denna tid ställdes nya krav på skolan och dess roll för 

demokratin i samhället. ”Slutet av andra världskriget innebar början av en ny tidsanda med mycket 

större tilltro än tidigare till utbildningens betydelse för framgång i livet och tro på möjligheterna att 

genom utformning av skolan bidra till en demokratisk samhällsutveckling.”
36

  

2.2.2 Demokratiformuleringar i föregående läroplaner 

Som vi påtalat diskuterar redan 1940 års skolutredning vikten av elevens självstyre och här menas 

att detta bör leda ”/…/ till aktivitet från lärjungarnas sida och stimulerar deras självverksamhet och 

lust till egna initiativ”.
 37

 Sex år senare skriver skolmissionens betänkande hur elevernas strävanden 

skall bemötas och vi kan notera en skärpt ton: ”Elevernas strävanden efter större inflytande och 

ansvar bör emellertid från skolans myndigheter erhålla ett helhjärtat stöd. Det bör stå klart, att ett 

ökat medansvar för eleverna gynnar deras inväxande i det demokratiska samhället.”
 38

 I denna text 

delger man även vad elevernas inflytande bör omfatta. Här kan vi likaså läsa orden ha rätt till. 

”Lärljungarna bör genom sina representanter beredas ett betydande medinflytande på skolans 

sociala liv, utformningen av skolans ordningsföreskrifter och på tillämpningen av dessa. De bör 

vidare ha föreslagsrätt beträffande själva skolarbetets läggning och ha rätt till överläggning med 

rektor och lärarkår härom.”
39

  

Vid läsning av 1955 års undervisningsplan för rikets folkskolor, går det inte att 

förbise andra världskrigets betydelse för skolans fostrande roll när det gäller just demokratiska 

värderingar och förhållningsätt gentemot omvärlden och auktoriteter. ”Även i fråga om värderingar 

bör en självständig inställning främjas. Lärljungarna bör varnas för suggestion och för benägenhet 

                                                      

34 Ibid., s. 30 

35 Amelie Tham på uppdrag av Skolverket: ”Jag vill ha inflytande över allt” En bok om vad 

elevinflytande är och skulle kunna vara., Stockholm: Enskede Offset, 1998, s. 5 

36 Göte Rudvall: ”Inflytandet genom tiderna - varför har det gått så trögt?” KRUT, Elev och föräldrar 

inflytande, Stockholm: Williamssons Offsettryck AB, 1995, s. 2 

37 SOU 1944:20: Skolan i samhällets tjänst. 1940 års skolutrednings betänkande och utredningar 

Ecklesiastikdepartementet, 1944, s. 55  

38 SOU 1948:27: 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska 

skolväsendets utveckling. Ecklesiastikdepartementet, s. 129-130 

39 Ibid.  
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att följa första bästa auktoritet.”
 40

 Sju år senare finns så en ny läroplan, den första läroplanen för 

grundskolan, Lgr 62. Denna läroplan tar upp vikten av att skolan låter elever, speciellt de äldre, ta 

ansvar för klassens och skolans intressen. Det skrivs i denna läroplan att delaktighet kan främjas 

och tränas upp redan under de tidigare skolåren, eleverna rekommenderas här få ta ansvar och sköta 

delar av arbetet som pågår.
41

 Går vi vidare och tittar på formuleringarna i Lgr 69 kan vi läsa:  

 
Skolan skall vara demokratisk. Principiellt gäller det fostran till medinflytande och 

medansvar. Ett individuellt medinflytande i skolsamhället måste följas av ett motsvarande 

individuellt medansvar. Detta skall skolan inskärpa. En förutsättning för att elevernas och de 

vuxnas engagemang och delaktighet i utformningen av skolan som arbetsplats skall förstärkas 

är att de alla får vara med om att forma sin egen arbetsmiljö.
42

  

 

I Lgr 69 betonas även samtalets roll och dialogens betydelse när det gäller samverkan, det varnas 

för monolog och det hävdas att dialog skall bringa en känsla av samhörighet och respekt.
43

  

När det gäller elevers inflytande och medbestämmande i skolan har SIA utredningen, 

utredningen om skolans inre arbete, haft stor betydelse för kommande läroplaner och synen på 

vikten av elevers och föräldrars inflytande över skolan. SIA-reformen är riksdagens beslut om 

reformering av skolans inre arbete och inträffade 1976. ”I direktiven till SIA-utredningen pekar 

föredragande statsråd på behovet att rikta reformer mot specifika problem och därmed undvika 

generella reformer.”
44

 I och med SIA kom det obligatoriska skolväsendet att utsättas för 

decentralisering. Skolan kom närmare samhället och det lokala skolväsendet gavs större 

resursfrihet. Denna utredning betonar även att eleverna ska ges större möjlighet till medinflytande. 

 1980 fick Sverige ytterligare en ny läroplan, Lgr 80, i vilken det belyses att skolan 

har skyldigheter när det gäller att tillgodose elevernas inflytande och deras ökade ansvar 

allteftersom elevernas ålder stiger. I denna läroplan menas att demokratins grundläggande 

värderingar bör få utlopp både i praktisk och i vardaglig handling. Här skrivs även att fostran av 

eleverna inte skall ske genom tvång och att samtal och diskussioner ska föras i ett stort antal 

sammanhang.
45

 Genom de dokument som är tänkta att styra skolan kan vi skönja en förskjutning av 

motivet och syftet bakom inflytande och medbestämmande. För att tala med Margareta Aspáns ord:  

 
På 1940-talet är motivet bakom elevinflytande istället karaktärsfostran och 

ansvarsmedvetande, i läroplanen från 1962 betonas att eleven ska utvecklas till en fungerande 

medborgare, på 1970-talet ses elevinflytande bland annat som en lösning på 

                                                      

40 Kungliga skolöverstyrelsen (1955): Undervisningsplan för rikets folkskolor, U 55. Stockholm: Svenska 

Bokförlaget Norstedts, 1955, s. 6 

 

41 Kungliga skolöverstyrelsen: Läroplan för grundskolan, Lgr 62, Kungliga Skolöverstyrelsens skriftserie 

60. Stockholm: Emil Kihlströms Tryckeri AB, 1962, s. 54 

42 Skolöverstyrelsen: Läroplan för grundskolan, allmän del, Lgr 69. Stockholm: Svenska tryckcentralen 

AB 1972, s. 27  

43 Ibid., s. 26 

44 Lindensjö m.fl.: Utbildningsreformer och politisk styrning, s.77  

45 Skolöverstyrelsen: Läroplan för grundskolan, allmän del, Lgr 80, Södertälje: Fingraf Tryckeri 1990, 

s. 13-18 
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disciplinproblemen med Lgr 80, efter SIA-utredningen, förstärks elevens eget inflytande, mer 

än medborgarfostran. Ansvaret ska växa med mognad och ålder.
46

 

2.3 Aktuella styrdokument för dagens 

grundskola – om demokrati 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva den väg som styrdokumentens formuleringar om demokrati 

tar, från den världsomfattande barnkonventionen till den lokala arbetsplanen som varje enskild 

förskola och skola upprättar. Vi ser en behållning i att förtydliga denna väg då formuleringarna 

gällande demokrati i styrdokumenten kan transformeras och behandlas av olika instanser innan de 

når ut och/eller realiseras i undervisningen.  

2.3.1 Konventionen om barnets rättigheter 

Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989. Sverige bekräftade 

barnkonventionen 1990. Konventionen är rättsligt bindande, alla stater som åtar sig att följa den 

förbinder sig att garantera att alla artiklar i konventionen hörsammas. Endast två länder i världen 

har ännu ej ratificerat barnkonventionen: Somalia och USA. Grundsynen i konventionen är 

principen om barnets bästa. I artikel 12 återfinns att läsa om barns rätt till åsiktsfrihet och att bli 

hörda. Konventionstaterna åtar sig att se till att barn erhåller rätten att bilda egna åsikter och har 

möjlighet att uttrycka dessa i alla frågor som rör dem. Det påpekas även att hänsyn skall tas till 

barnets ålder och mognad.
47

 

2.3.2 Skollag 

Skollagen fastställs av riksdagen. Riksdagen stiftade 1985 vår gällande skollag, denna behandlar de 

fundamentala föreskrifterna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. 

Skollagen slår fast i 4 kap för grundskolan 2 § att ”Verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.”
48

 I skollagen konstateras även 

att eleverna ska ha inflytande över utformningen av deras utbildning, i förhållande till ålder och 

mognad.
49

 

                                                      

46 Margareta Aspán: Att komma till sin rätt Barns och vuxnas perspektiv på ett skolprojekt för ökat 

elevinflytande, Stockholm: Utvecklingspsykologiska seminariet Stockholms Universitet, 2005, s. 27  

47 http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-hela-texten  2 september 2008 

48 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:110 7 oktober 2008 

49 Ibid.  

http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-hela-texten
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:110
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2.3.3 Barn och elevskyddslag 

Barn och elevskyddslagen syftar till att försäkra ”/…/barns och elevers lika rättigheter samt att 

motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionshinder”.
50

 Denna lag ska även motverka all form av kränkande 

behandling, såsom mobbning. Lagen gäller i skrivande stund men kommer att upphävas från och 

med 2009-01-01. 

2.3.4 Grundskoleförordningen 

Skollagen kompletteras även av regeringen med förordningar. Relevant för vår undersökning är 

grundskoleförordningen. Denna förlänger skollagens ordalydelser gällande demokrati och 

elevinflytande. Grundskoleförordningen slår fast att elever i varje klass eller undervisningsgrupp 

ska ha möjlighet att tillsammans med läraren hantera frågor som rör eleverna.
51

 

2.3.5 Läroplanen Lpo 94 

Läroplaner fastställs av regeringen. Även läroplanerna är förordningar. I och med att läroplanerna 

är förordningar är de juridiskt bindande. Läroplaner har samma juridiska status och är på lika vis 

juridiskt bindande som skollagen. Detta innebär att om läroplanen inte följs så begås en juridisk 

överträdelse. Vi har valt att avgränsa oss till Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, denna förtydligar skoledningens och lärares 

förpliktelser gällande demokratin i skolan. Lpo 94 gör gällande att demokratiska principer som att 

påverka, ta ansvar och delaktighet ska omsluta alla elever. Lpo 94 betonar att eleverna ska ta ansvar 

för det egna arbetet och skolmiljön ”/…/samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 

utformning”.
52

 Lpo 94 klargör även att: 

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att 

ta ett personligt ansvar. 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.
53

 

                                                      

50 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:67 10 december 2008 

51 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1194 10 december 2008 

52 Lpo 94, 1994, s.13 

53 Lpo 94, 1994, s.5 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:67
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1194
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2.3.6 Skolplan 

En skolplan ska enligt skollagen utformas i varje kommun. Denna ska ange hur obligatoriska och 

frivilliga skolor ska administreras i form av resursfördelning, organisation och lokaler. Den ska 

blicka framåt och ge vägvisning gällande utveckling och förändring. Den ska även ange hur 

måluppfyllelse av de nationella styrdokumenten ska gå till.
54

 

2.3.7 Arbetsplan 

Via grundskoleförordningen ställer staten krav på en lokal arbetsplan. En lokal arbetsplan ska 

finnas på alla skolor och förskoleverksamheter. Arbetsplanen ska ge uttryck för hur skolan ämnar 

organisera sin verksamhet. Den ska fungera som en anpassning av ovanstående styrdokument till 

skolans arbetssätt och organisation. I arbetsplanen kan alltså skolans arbetslag formulera 

intentionerna gällande demokrati så att de stämmer överens med skolans arbetsformer. Även denna 

ska beskriva hur skolan ska sträva efter måluppfyllelse.
55

  

2.4 Aktuella intentioner om demokrati i skolan 

I ovanstående bakgrundsavsnitt har vi beskrivit demokrati som styrelseskick på övergripande nivå. 

Vi har sökt påvisa att demokrati är ett vidomfattande begrepp som tolkas och inges innebörder i 

olika sammanhang. Vi har utforskat demokratibegreppets utveckling i utbildningsväsendet genom 

ett historiskt perspektiv. I texten har framhållits formuleringar gällande demokrati i dagens 

styrdokument för grundskolan. Syftet har varit att visa hur demokrati sedan urminnes tider har varit 

ett aktuellt och debatterat begrepp inte minst i utbildningsväsendet. Vi vill nu kasta ljus över dagens 

uttryck gällande demokrati i skolan. Vi försöker här närma oss vart dagens åsiktsuttryck om 

demokrati i skolan tog sin början. Vilka de övergripande tankegångarna är och hur dessa sprungit 

fram ur samhälls- och utbildningsförändringar. Vi kommer även att belysa några återkommande 

begrepp för demokrati i skolan. 

2.4.1 Från centralisering till decentralisering av skolan  

Reformerna under 1900-talet har, som vi i bakgrundskapitlet redogjorde för, präglat skolväsendets 

demokratiska utveckling. Begreppet jämlikhet har lyfts fram och getts nya innebörder, jämlikhet 

innebar till en början enhetlighet – en enhetlig skola. Begreppet omvärderades och mynnade ut i 

likvärdighetstänkandet, detta tänkande kännetecknades av de förändringar samhället i stort 

genomgick. Skolan skulle säkra att alla oavsett bakgrund, förutsättningar eller andra personliga 

olikheter gavs en likvärdig utbildning. Det handlande inte längre om att skapa exakt lika 

                                                      

54 http://www.skolverket.se/sb/d/1597/a/7143 25 November 2008 

55 http://www.skolverket.se/sb/d/1597/a/7143 25 November 2008  

http://www.skolverket.se/sb/d/1597/a/7143
http://www.skolverket.se/sb/d/1597/a/7143
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förutsättningar på alla skolor, det handlade om en flexibel utbildning som kunde gå olikartade 

människor till mötes. För att detta skulle vara möjligt krävdes att de närmast verksamheten fick 

större ansvar, de var de som kunde avgöra hur likvärdighet skapades.  

Därvid följde decentraliseringen, huvudansvaret gick från staten till kommunen.
56

 

Staten bär ännu ansvaret för utformandet av övergripande mål, mål som kommunerna tolkar och bär 

ansvaret att uppfylla. I och med decentraliseringen har debatten om hur målen ska uppfyllas 

florerat, intentionerna gällande demokrati inte minst. Utvärdering efter utvärdering har påverkat 

innehållet i debatten, skolan är nu föremål för en allmän likväl professionell debatt där nya tankar 

om jämlikhet, likvärdighet, demokrati och inflytande bärs fram.  

Skolkommitténs delbetänkande, från 1996
57

, som i mångt och mycket utgjort 

inspiration för denna uppsats är en av de utredningar som satt den elevdemokratiska bollen i 

rullning. Detta delbetänkande hade för avsikt att ”/…/öppna en dialog om elevernas inflytande över 

det egna lärandet med alla som är verksamma i skolan eller som av en eller annan anledning är 

intresserade av skolans utveckling”.
58

 Delbetänkandet utgör en sammanställning av rapporter och 

undersökningar, elevers perspektiv på inflytande är i fokus. Betänkandet slår fast att elevers och 

föräldrars inflytande över skolan behöver stärkas. Författarna menar att eleverna har en svag 

ställning i skolan. De konstaterar även att skolans uppdrag att ge eleverna inflytande inte lätt kan 

uppfyllas. Betänkandet utmynnar i tre motiveringar bakom elevinflytande; inflytande som en 

mänsklig rättighet, inflytande för demokratisk fostran och inflytande över sitt eget lärande.
59

    

2.4.2 Deliberativ demokrati och deliberativa samtal  

Ovan under rubriken 2.1.1 Tre demokratisyner beskrev vi deliberativ demokrati ur ett 

samhällsperspektiv, vad som symboliserar ett deliberativt samhällsskick. Här kommer vi nu att gå 

närmare in på deliberativ demokrati och så kallade deliberativa samtal ur ett skolperspektiv. Vad 

som dock bör nämnas innan detta är att en stark kraft bakom det deliberativa samtalets nyvunna 

mark inom skolväsendet är den så kallade kommunikativa vändningen.
60

 Den kommunikativa 

vändningen är en vetenskapsteoretisk vändning kring synen på språkets betydelse och 

kommunikationens funktion som inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har lett till 

genomgripande förändringar, bland annat i synen på etik och kunskap, som även har fått genomslag 

när det gäller synen på demokrati.
61

 Vi börjar med att relatera deliberativ demokrati till den 

                                                      

56 Lindensjö m.fl.: Utbildningsreformer och politisk styrning, 2000, s. 92-116  

57 SOU 1996:22 

58 Ibid., s. 4 

59 Ibid., s. 21  

60 Benämns även som den språkliga vändningen i vissa sammanhang 

61 För vidare läsning om den kommunikativa se:  

Jürgen Habermas: Samhällsvetenskapernas logik. Göteborg: Daidalos, 1998 
 
Moira von Wright: ”Konfrontation och problematisering i den verbala kommunikationens gränstrakter”. I 
antologin Utbildning som kommunikation (Englund, red), Göteborg: Daidalos, 2007  
 
Niclas Rönnström: Kommunikativ naturalism: Om den pedagogiska kommunikationens villkor. Stockholm: 
HLS förlag, 2006 
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diskursiva etiken. Avsnittet avslutas med en kort redogörelse för kritik som deliberativ demokrati 

och deliberativa samtal gått till mötes. 

 

Det deliberativa perspektivet på demokrati tar i hög utsträckning sin utgångspunkt i Jürgen 

Habermas etiska diskursteori. Denna etiska teori benämns diskursetik där ordet diskurs kan 

översättas och tolkas som dialogbaserad diskussion.
62

 Inom detta perspektiv ses inte den enskilda 

individen som ensam aktör. Detta kan liknas vid den syn som framhålls i den deliberativa 

demokratin. Vi är inte ensamma öar i havet, vi ingår i gemenskaper och vi angår varandra. 

Diskursetiken menar att normer ej kan ses som fastfrusna värden i form av konstanta maximer. 

Inom diskursetiken ses alla inblandade som lika viktiga, i dilemman och frågor ingår flera 

människor ”Alla har rätt att delta i en diskussion och debatt om saker som angår dem och bli 

hörda.”
63

 Det vill säga att inom detta perspektiv måste alla som berörs få komma till tals, på så vis 

säkras att vi ej utövar maktmissbruk. Vi måste alltså besitta en sann vilja att lyssna på alla 

deltagande människor och inte gå in för att övertyga eller få rätt utan att aktivt lyssna på andras 

åsikter. Vi bör påverkas av andras röster, inte krampaktigt hålla fast vid vad vi själva anser. Viktigt 

i detta perspektiv blir också att vi redogör helt öppet för olika handlingars olägenheter och även 

vilka skäl vi anger för en handling. ”Goda skäl och (dolt) tvång utesluter alltså varandra här.”
64

  

Habermas ansats har varit att ge den deliberativa demokratin en teoretisk grund. 

Habermas förespråkar politiska deltagarrättigheter. Han hävdar medborgarnas politiska autonomi 

inte endast kan upprätthållas genom lagar utan måste tillämpas genom en kommunikation. Han 

menar att medborgarna ska ges rättigheten att ”/…/vara självständiga deltagare i en offentlig 

kommunikationsprocess/…/”
65

 Tomas Englund menar att ett deliberativt samhällskick ”/…/ innebär 

också att vissa institutioner ges en central roll och utbildningssystemet är den kanske viktigaste 

potentiella kraften i ett sådant långsiktigt projekt vad gäller att grundlägga och utveckla deliberativa 

förhållningssätt.”
66

  

Så som samhället efterfrågar och strävar mot ett deliberativt styrelseskick har även 

diskursen och forskningen om skolans demokrati följt denna utveckling. Förutsättningarna inom 

utbildningsväsendet har i takt med samhällets förändringar utvecklat ett behov av ett nytt 

demokratiskt arbetssätt.
67

 Tanken är att skolan är en mötesplats där barn, unga och vuxna möts och 

interagerar. Detta ställer då krav på utvecklandet av en nytänkande demokratisk pedagogik. Synen 

på barn som medskapare och delaktiga i sitt eget lärande framhäver behovet av ett fungerande 

samspel, skolans aktörer emellan. Undervisningen och lärandet bör för att tillgodose samspelet som 

efterfrågas, gå från att bedrivas i form av monolog till att förutsätta en dialog.
68

 Att fostra 

                                                                                                                                                                 
Thomas Englund: ”Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna”, Pedagogisk 
Forskning i Sverige, nr 1, 2004 
 

62 Henriksen m.fl., s. 165 

63 Ibid.  

64 Ibid. s. 168 

65 Tomas Englund: ”Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati”, i Rune Premfors och Klas 

Roth (red): Deliberativ demokrati, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 59  

66 Tomas Englund: Deliberativa samtal som värdegrund - historiska perspektiv och aktuella 

förutsättningar, Stockholm, Skolverket, 2000, s.5 

67 Englund, ”Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati”, s. 62 

68 Englund, ”Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati”, s. 70 
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demokratiska medborgare anses inte längre vara möjligt enbart genom förmedlande av 

demokratiska kunskaper. Nu eftersträvas att eleverna genom agerande i och utövande av demokrati 

ska tillägna sig dessa demokratiska kunskaper.
69

 De senaste åren har den deliberativa demokratin 

tagit fart i den pedagogiska forskningen, vilken då torde ligga steget före praktiken visserligen. 

Skolverket och Tomas Englund beskriver det deliberativa samtalet som ett samtal där människor får 

möjlighet att ge uttryck för sina skilda åsikter och synsätt. Där deltagarna reflekterar över sina 

ståndpunkter och får möjlighet att pröva sina argument och tankegångar, där målet är att finna ett 

gemensamt förhållningssätt, om än med olika åsikter, till ämnet.
70

 Englund har utvecklat fem 

karaktäristika som symboliserar deliberativa samtal: 

 
a/ där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme 

b/ som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra/…/ 

c/ med inslag av kollektiv vilje bildning, dvs. strävan att komma överens/…/  

d/ där auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas 

e/ utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem/…/ men utan 

närvaro av läraren.
71

 

 

Englund påpekar gällande den sistnämnda punkten ”utan direkt lärarledning” att läraren trots detta 

villkor har en oumbärlig roll. Läraren har ett ansvar att ge eleverna de villkor som krävs för att 

hantera ett problem i ett deliberativt samtal, en uppgift som lika lätt kan brukas som missbrukas. 

Det åligger läraren att skapa en klassrumsmiljö lämplig för genomförandet av ett deliberativt 

samtal. Villkor som respekt, tolerans och ömsesidighet är inte alltid förgivet tagna i ett klassrum. 

Detta menar Englund är en balans och bedömningsförmåga som läraren bör inneha, att dels kunna 

skapa situationer då deliberativa samtal kan genomföras och dels att avgöra när sådana föreligger. 

Att dessutom inge eleverna känslan av att lärarens auktoritet kan ifrågasättas i ett deliberativt 

samtal är en utmaning som kräver att förgivet tagna maktstrukturer i klassrummet sätts ur spel.
72

 

Englund tar även upp aspekten på skolan som ”/…/ett offentligt rum där pluralismen har 

företräde”.
73

 Pluralism avser han i sammanhanget vara att olika synsätt på kunskaper och 

värderingar synlig- och offentliggörs. Pluralism är på så vis en förutsättning för punkt d av 

Englunds fem karaktäristika. Om traditionella uppfattningar och auktoriteter ska ifrågasättas 

innebär det att de värderingar och syner som eleverna bär med sig hemifrån, eller från de olika 

miljöer de är del av, lyfts fram och konfronteras med varandra. Skolan bör alltså utgöra ett forum 

där alla olika värderingar, kunskapssyner och åsikter ges möjlighet att ventileras, konfronteras och 

argumenteras. Med detta hoppas Englund att elevernas autonomi ska stärkas och en offentlig 

autonomi utvecklas. Intressant kan vara att även beakta i förhållande till autonomi begreppet att 

skolan har en värdegrund att förmedla till alla elever. Dock kan det inom det deliberativa 

perspektivet tänkas att samtal kan vara ett forum för värdegrunden att få fäste.  

Englund menar att deliberativ demokrati bör ses som ett komplement till andra 

demokratiska metoder såsom omröstning. Tillägget är alltså att en omröstning ska föregås av ett 

deliberativt samtal där deltagare får möjlighet att omvärdera sina åsikter genom ett klargörande av 

                                                      

69 Premfors m.fl. 2004, s. 16  

70 Englund, ”Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati”, s. 63  
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resonemangen bakom olika röstningsalternativ. På så sätt försäkrar deltagarna att deras åsikter är 

välgrundade, införstådda och respekteras. Englund menar att deliberativ demokrati ska ses som en 

applicerbar metod i statliga sammanhang medan deliberativa samtal kan ses som en pedagogisk 

metod i skolan.
74

  

När vi nu har redogjort för deliberativ demokrati som en pedagogisk modell, är det 

av intresse att återkoppla till vår inledning om Habermas och anknyta det till motiven bakom 

deliberativa samtal i skolan. Motivet bakom deliberativ demokrati är alltså enligt Habermas 

samhällsmedborgares rättighet att delta i en kommunikationsprocess, att samtal ska föras på 

offentliga arenor innan allmänna beslut fattas. Borde då inte motiven bakom deliberativa samtal 

vara elevernas rättighet att delta genom en kommunikationsprocess i beslut som fattas inom skolans 

verksamhet och som rör dem? Tomas Englund menar att kopplingen mellan Habermas teori och 

den deliberativa riktningen i pedagogisk forskning ligger i att den deliberativa demokratimodellen 

medför ett behov av ”/…/utbildning av deliberativa grundhållningar bland medborgarna/…/”.
75

 

Med detta avses att eleverna i skolan ska ges möjlighet ”/…/att utveckla sina kommunikativa 

rättigheter”/…/”.
76

 Englund syftar alltså till att deliberativa samtal i utbildningen ska ses som ett 

sätt att utveckla sina kommunikativa rättigheter för att sedan kunna bruka rätten till politiskt 

deltagande.  

Klas Roth tar ytterligare ett steg i formuleringen av motiven bakom deliberativa 

samtal, han menar att deliberativ demokrati inte ska jämställas med träning i demokratiska 

beslutsformer som klassråd och elevråd. ”Den reduceras inte heller till ett medel för att fostra 

framtida samhällsmedlemmar/medborgare, utan formulerar förutsättningar för /…/ barns och 

ungdomars rätt att demokratiskt överväga det de berörs av".
77

 Elevernas rättighet består alltså i 

rätten att utveckla sina kommunikativa rättigheter för framtida bruk, denna reflektion kan vara av 

intresse att bära med sig i vidare läsning av vår text. 

2.4.3 Meningar mot deliberativ demokrati 

Den deliberativa forskningen har ej undgått kritik. Kritik bör lyftas fram för att vidga perspektivet 

och förståelsen av deliberativ demokrati som fenomen i skolans värld. Denna kritik utmärks bland 

annat av problematiseringen av jämlikhet som en av det deliberativa samtalets förutsättningar, dess 

villkor. Denna förutsättning, jämlikheten, innebär att vi alla ska ha möjlighet att göra oss hörda och 

bli lyssnade till. Denna verbalitet är dock inte en given förmåga hos alla elever
78

, eller människor 

överhuvudtaget. Dock menar förespråkare för det deliberativa samtalet att samtalen ska ses som ett 

forum för utvecklande av dessa kunskaper, som ovan nämnt, det deliberativa samtalet är ett verktyg 

för att utveckla sina kommunikativa rättigheter.  

                                                      

74 Englund, Deliberativa samtal som värdegrund, s.5  

75 Englund, ”Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati”, s. 61  
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Ytterligare ett hinder för själva framförandet i samtalet, kan vara att någon är 

”/…/fysiskt förhindrad att yttra sig eller vara utsatt för våld, manipulation eller hot/…/”.
79

 Detta 

menar Roth är ett problem som ligger i den traditionella skolans verksamhet ”Karaktären på och 

förekomsten av deliberativa samtal är snarare avhängigt den utsträckning individer är fria och har 

makt att yttra sig samt pröva olika giltighetsanspråk i praktisk diskurs.”
80

 Han menar att i den 

nuvarande nationellt utformade skolan ges inte barn och unga dessa möjligheter. 

Ett annat skäl till kritik är att skolan som institution innebär vissa grundliga 

förutsättningar som i olika sammanhang kan uppfattas omöjliga eller svåra att bortse från. En sådan 

förutsättning är den maktstruktur som vi återfinner i skolans kultur. Relationen mellan lärare och 

elever har alltid innefattat en viss sorts maktutövande.
81

 Som vi tidigare sagt så finns det kopplingar 

mellan den etiska gren som benämns diskursetik och den deliberativa demokratisynen. Detta 

medför att kritik som kan riktas mot diskursetiken även kan påvisas gentemot ett deliberativt 

arbetsätt. Till exempel väcks frågan, som påminner om kritiken ovan gällande verbala förmågor, 

om vad som krävs av en individ för att ingå i diskurser och deliberativa samtal, vilka egenskaper 

förutsätts?  ”Den kommunikativa kompetens som enligt Habermas är en förutsättning för 

deltagande diskurs bygger i hög grad på att människor uppnått det postkonventionella stadiet. Och 

därmed kan man fråga sig om inte detta är ett alltför krävande ideal.”
82

 

2.5 Tidigare forskning 

Vi kommer nedan att redovisa ett axplock av c-uppsatser, d-uppsatser, avhandlingar och rapporter 

som har skrivits de senaste åren gällande demokrati i skolan.
83

 För en lättare läsning har vi delat in 

forskningen i områden, vi kommer att delge forskningen under rubrikerna Elevdemokrati genom 

förvaltningsråd, Elevers inflytande kontra upptagningsområde, Formellt inflytande och informellt 

inflytande, Deltagardemokrati och deliberativ demokrati och slutligen Röster om elevdemokrati i 

allmänhet och i synnerhet. 

2.5.1 Elevdemokrati genom förvaltningsråd  

Annika Axiö utvärderar i FoU rapporten Medbestämmande i skolan ett försök med ökat inflytande, 

som pågick under läsåret 95/96 i tio av Stockholms grundskolor. Vad som ligger till grund för 

försöket är de förvaltningsråd med elever, föräldrar och personal som fanns i nio av dessa 

försöksskolor. Rektorerna på skolan är ordförande i dessa och råden ska ha funktionen av ett 

/…/beredande och rådgivande organ inför beslut av rektorn, där den villkorade delegationen med 
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krav på samråd innebär en skyldighet för rektor att samråda innan beslut fattas.”
84

 I försöket så fick 

råden på de tio utvalda skolorna endast fatta beslut om majoriteten av brukarsidans företrädare 

bifaller rektorns förslag.
85

 I detta försök och sedermera utvärderingen riktas fokus på flera aktörer 

så som lärare, rektorer, föräldrar och elever. För denna uppsats är det relevant att visa några valda 

delar av resultaten (av intervjuer och enkäter) och utvärderingen vad gäller elevernas inflytande och 

uppfattning om densamme.  

Axiös utvärdering visar att eleverna som sitter med i förvaltningsrådet anser sig inte 

fått tillfredsställande utbildning för sitt uppdrag, eleverna upplever det även ganska svårt att avvika 

från den ordinarie undervisningen för att gå på möten. På frågan vad eleverna vill bestämma över 

skriver Axiö att eleverna hävdar miljön i skolan och undervisningen som de två viktigaste frågorna 

där de vill ges inflytande. 
86

 Utvärderingen visar även att eleverna i rådet upplever det som att det är 

ovanligt att det förs diskussioner kring arbetssätt och vad som är av vikt att lära sig i skolan. Även 

de enkäter som skickats ut till en viss procent av de övriga eleverna på de utvalda skolorna visar att 

få elever upplever att metoder i undervisningen och syftet med den undervisningen som sker 

diskuteras. Axiö menar att en anledning till att eleverna i utvärderingen får större inflytande över 

miljöfrågor än över själva utbildningen deras, kan vara att lärarna ser det som att eleverna har större 

kompetens att fatta beslut i den första frågan.  

Utvärderingen visar att eleverna i skolorna upplever en viss oenighet hos lärarna vad 

gäller synen på elevernas inflytande. Axiö menar att ”För få lärare stödjer aktivt elevernas 

engagemang. Inflytande och demokratifrågor måste ges större plats och tyngd i skolan.”
87

 Axiö 

skriver att elevernas tankar om att de själva behöver en större inblick i deras egna möjligheter att 

påverka är viktig. ”Om man ska kunna påverka måste man vara medveten om vilka vägar man kan 

gå. Annars blir det lätt att man utgår från den rådande situationen och låter den sätta ramarna för 

sina förväntningar.”
88

  

Värt att notera i denna utvärdering är att den kommer fram till att elever i 

grundskolans tidigare år upplever sig ha ett större inflytande än de elever som går i grundskolans 

senare år.
89

 Axiö skriver i sin allmänna diskussion att skolan historiskt sett haft en klar och stark 

styrning med tydliga regler och även givit stor plats åt lärares självstyre i klassrummet. Normer 

uppfattningar och roller skulle då kunna medföra att införandet av ett mer demokratiskt arbetssätt 

och synsätt, likt försöket här, torde bli svårt. Dock visar denna undersökning inte på att normer 

uppfattningar och roller stått i vägen för ett demokratiskt arbetssätt.
90

  

Axiö tar upp några olika hinder för ökat inflytande som vi finner tänkvärda. Det 

handlar om att elever inte har praktisk vana kring alternativa roller i skolan, men även kan det vara 
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så att det finns en stark föreställning hos både elever och lärare att undervisningen skall ske i den 

modell som den alltid gjort och gör. Även den styrning som läroböcker har och att inflytande 

dessvärre ofta sker på vuxnas villkor (mer form än innehåll vill säga) är bidragande faktorer som 

förs fram. Axiö tar även upp människosyn och något som vi ser i ljuset av barns rättigheter: ”På 

djupet handlar det om hur man värderar eleven och vilken människosyn läraren har.”
91

 

2.5.2 Elevers inflytande kontra upptagningsområde 

Gösta Kårängs arbetsrapport Elevinflytande, studieresultat och det inre arbetet i skolan tar upp 

sambandet mellan elevernas studieresultat och omfattningen av elevinflytande. Hur ser relationen ut 

mellan skolans resultat och elevernas inflytande och vilken betydelse har elevdemokrati för skolans 

funktion är frågor som Kåräng försöker närma sig.
92

  Kåräng har utgått från två av Skolverkets 

nationella utvärderingar av grundskolan den ena från år 1992 och den andra från år 1995. 

Skolverkets båda undersökningar byggdes på tio procent av Sveriges niondeklassare och data 

samlades vid bägge tillfällen in via enkäter. Elever, lärare och i den ena rapporten även föräldrar 

och Skolverkets fältpersonal, fick rangordna i skala hur de skattade elevinflytandet på den berörda 

skolan. Resultaten skulle då sedan förhållas till skolans resultat vad gäller kunskapsuppfyllelse och 

sociala mål, men även till elevernas syn på skolans inre arbete, prestationsnormer och den 

samarbetsomfattning som rådde på skolan. Utifrån detta plockades två grupper ut för analys, den 

ena hade ett lågt resultat vad gäller elevinflytande i datainsamlingen och den andre ett högt, de två 

grupperna var så kallade extremgrupper.  

Resultatet när det analyseras i förhållande till dessa två gruppers elevinflytande 

kontra skolans/elevens resultat visar att varken studieresultat eller elevens sociala kompetens är 

starkt avhängigt resultatet (skattningen) i Skolverkets undersökning. Vad som dock framkom var att 

skolor med ansenligt elevinflytande samarbetar i högre utsträckning inom skolan och med hemmen. 

Även i denna grupp med högt elevinflytande återfanns samarbetsformer i skolan som förutsatte 

elevernas delaktighet och aktivitet.  Vid skolor med stort elevinflytande redovisar både elever och 

föräldrar en större tro till den berörda skolans förmåga att träna samarbete, utveckla självständighet 

och att skänka kunskap.
93

  

Vi har innan nämnt den kommunikativa vändningen och det deliberativa samtalets 

framtågande i diskursen om demokrati i skolan och i Kårängs arbetsrapport belyses att sättet att 

undervisa hänger samman med graden av elevinflytande. De skolor som uppvisar ett stort 

elevinflytande har enligt rapporten mindre av förmedlingspedagogik (traditionell monologbaserad 

undervisning) och mer av elevaktiv undervisning.
94

  

Kåräng framhåller med resultaten i arbetsrapporten, men även med hjälp utav två 

egna rapporter från 1997, att det kan finnas en närliggande förklaring mellan skolors 

elevrekrytering och elevinflytande. Denna förklaring innebär att vid skolor som tar emot elever från 
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hem utan studietradition karaktäriseras genom att de använder sig av elevaktiva arbetsformer och 

tillhandahåller eleverna ett större elevinflytande. Men även visar rapporten på att rektorerna i skolor 

liggandes i områden utan stark studietradition understryker det pedagogiska ledarskapet.
95

  Kåräng 

tar upp elevernas socioekonomiska bakgrund som ramfaktor när han talar om skolors arbetsätt mot 

eller bort från elevinflytande. Vad som menas är att det kan vara så att traditionell 

förmedlingspedagogik helt enkelt går i stå på skolor som har många elever vars föräldrar saknar en 

stark studietradition.
96

  I de skolor som har elever utan en stark hemtradition av studier så blir 

effekten att lärarna måste finna nya vägar att undervisa och skapa mening i skolan, motivationen 

måste väckas och detta sker ofta genom delaktighet, dialog och samarbete. Läraren kan här inte 

använda sig av den traditionella förmedlingspedagogiken, mässa bakom en kateder. Hon måste 

skapa ett engagemang hos eleven via inflytande och samtal och själv vara engagerad och insatt i 

barnens sociala läge. Även samarbete mellan lärare och mellan skola och hem behövs i dessa 

skolor. Samarbetet mellan lärare behövs för att klara av uppgiften och detta kan i förlängningen 

innebära att gränserna mellan olika ämnen flyter samman. Rektorns roll formas enligt Kåräng på 

dessa skolor till en pedagogisk ledare eftersom lärarna behöver stöd i det mer elevaktiva 

arbetssättet.
97

 Kåräng menar att rektorer på traditionsbundna skolor förmodligen lättare skaffar sig 

en administrativ roll. I dessa skolor är behovet för rektorn av att ta tag i elevsociala problem mindre 

och fokus kan då istället vara att effektivisera verksamheten. 

2.5.3. Formellt och informellt inflytande 

Med formellt och informellt inflytande avses de formella demokratiska processerna som klass- och 

elevråd, och de informella pedagogiska situationer som läraren skapar för att eleverna ska ges 

möjlighet till inflytande. 

Författarna till uppsatsen Elevdemokrati i klassråd och elevråd har för avsikt att i sin 

studie undersöka hur elevdemokrati och elevers inflytande i grundskolan kommer till uttryck i den 

formella formen av klassråd och elevråd. Studien framhåller genom en enkätundersökning att 

eleverna har föga uppfattning om vad ett klassråd är, när författarna presenterade sin enkät för 

eleverna och det visade sig att de inte visste innebörden i klassråd trädde läraren in och förklarade 

för eleverna att det var vad dem gjorde när hela klassen samtalade om saker som hänt eller en 

gemensam planering som skulle utföras. Detta tyder alltså på att resultatet författarna fick fram var 

att en annan form av inflytande utövades i de klasser som var föremål för undersökningen. 

Författarna påpekar att de anser att eleverna går miste om de kunskaper utövandet av klass- och 

elevråd ger, såsom mötesteknik. Undersökningen visade även att eleverna upplevde att de hade stor 

möjlighet att bestämma på rasterna samt att rasterna var arenan dem ville bestämma på. Författarna 

tar dels ett perspektiv mot fostran för demokratiska medborgare och dels ser de andra 

kunskapsvinningar genom det formellt demokratiska utövandet av klass- och elevråd.
 98
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  Mikael Berg visar i sin studie, som utgår från två gruppsamtal med elever i 

gymnasiet, att eleverna upplever att mängden inflytande när det kommer till innehåll är relaterat till 

ämne. Undersökningens resultat visar även att eleverna upplever klassråden som problematiska, där 

lyfts ej de frågor eleverna finner relevanta. Eleverna analyserar detta själva som ett reslutat av att 

klassråden är schemalagda då deras intresse är som minst (sena eftermiddagar), de påpekar även att 

klassrumsklimatet avgör vad som tas upp på dagordningen. I studien ger Berg även exempel på vad 

eleverna känner att de kan påverka på egen hand, såsom arbetsmiljö och andra frågor som rör 

skolan som verksamhet. Slutligen betonas att eleverna upplever att de tillägnar sig självförtroende 

och en vilja att delta i samhällets olika beslutsprocesser. Berg delger oss sin undersökning ur ett 

kunskaps- och fostrans perspektiv.
 99

 

2.5.4 Deltagardemokrati och deliberativ demokrati  

Med deltagardemokrati och deliberativ demokrati i förhållande till skolväsendet avses, precis som 

ingående beskrivits ovan
100

, samtal som främjar demokrati. Samtal där elever möts och får 

möjlighet att ge uttryck och argumentera för sina åsikter och värderingar. 

Susanne Puškarić för i sitt examensarbete Deliberativa samtal i skolan? ett 

resonemang om de olika faktorer hon fann, i sin empiriska studie främst bestående av 

observationer, påverkade huruvida deliberativa samtal ägde rum i skolan eller ej. Hon 

uppmärksammar bland annat de tidsramar som lärarna begränsar sig med, med det menar hon att 

lärarna sällan ger eleverna möjlighet att uttrycka sig då de upplever att detta skulle bli för 

svårhanterligt. Hon tar även upp det faktum att eleverna själva besitter en syn på skolan som 

traditionell, att en lärares uppdrag endast är att lära ut, detta skulle då kunna vara en anledning till 

att eleverna själva inte tar initiativ till deliberativa samtal. Puškarić belyser även de maktstrukturer 

som finns i ett klassrum, att lärare ofta har tolkningsföreträde, att deras åsikter ofta kommer före 

och tar mer utrymme än elevernas. Även det faktum att läraren betygsätter elevernas prestationer 

menar hon påverkar den befintliga maktstrukturen. Hon menar även att elevernas vilja att påverka 

undervisningen även den präglas av relationen de har till sin lärare. Puškarić betraktar sin studie 

med styrdokumentens ordalydelser ur ett fostrans perspektiv. Hon anser att den deliberativa 

demokratisynen bör föras in i skolan med avsikten att fostra demokratiska medborgare.
 101

  

Christel Titti Tunebring har i sin studie intervjuat rektorer i gymnasieskolor gällande 

motsättningar för deliberativ demokrati, hon har analyserat resultatet utifrån tre olika teoretiska 

aspekter. Hon menar att resultaten sett utifrån ett maktperspektiv antyder att elever finner det svårt 

att göra sin åsikt hörd i klassrummen då alla intervjuade rektorer uppger att de får besök av elever i 

syftet att påverka och föra fram sin åsikt. Christel belyser att elevernas bristande inflytande inte 

enbart utgörs av deras dagliga kontakt med lärare utan eftersom så många rektorer upplever att 

eleverna kommer till dem med sakfrågor kan inte klassråd och elevråd vara tillfredsställande nog. 

En analys Christel gör utifrån en pedagogisk synvinkel är att rektorernas syn på läraren som 
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autonom lämnar ett stort ansvar på läraren att själv tolka sitt uppdrag gällande demokrati och 

anordna sin undervisning på sitt sätt. Detta leder i sin tur till att alla elever möter många olika sätt 

att hantera demokrati, där de upplever mer eller mindre möjlighet till inflytande. Hon 

uppmärksammar dock att detta kan stå i förhållande till lärarens kunskaper om deliberativ 

pedagogik. Christel, precis som Susanna Puškarić ovan, menar att det även kan finnas ett samband 

mellan lärares uppdrag att betygsätta och den makt relation detta sätter lärare och elev i och det 

faktum att eleverna föredrar att gå till rektor med sina önskemål. Christel tar också upp den konflikt 

läraren kan ställas inför att antingen prioritera elevernas rätt att utöva inflytande, eller sitt eget 

uppdrag och de kunskapsmål som läraren bär ansvar för att eleverna uppnår. Tunebring resonerar 

kring deliberativ demokrati utifrån ett perspektiv på elevers inflytande och demokratiska 

arbetsformer, hon går inte djupare in på inflytande som en demokratisk rättighet utan förhåller sig 

vid hur demokrati praktiseras i gymnasieskolor.
 102

 

Caroline Hägelmark och Cecilia Lindhe skriver i sin uppsats Skoldemokrati lärares 

syn på skoldemokrati och dess integrering i undervisningen om intervjuer med lärare i skolans äldre 

åldrar. Deras studie har visat att de flesta lärare anser att det inte blir någon bra undervisning om 

eleverna inte görs delaktiga. Resultatet visar att lärarna anser att delaktigheten bör symboliseras av 

respekt, ömsesidighet och tolerans, den ska ta sig uttryck i planering av undervisningsinnehåll och 

genom utvärdering av densamma. I intervjuerna har framkommit att lärarna förespråkar 

kommunikation, en kommunikation som bygger på respekt och förståelse, författarna menar att de 

intervjuade lärarna använder sig av deliberativa samtal utan att själva vara medvetna om det. De 

menar dock att tidsramen ofta begränsar de deliberativa samtalens förutsättningar. Ytterligare ett 

hinder för praktiserandet av elevdemokrati som uppkom under intervjuerna var att tolka läroplanens 

mål, författarna frågar sig hur det ska vara möjligt för eleverna att tolka målen om till och med 

lärarna har svårt att göra det. Detta upplevdes som ett hinder för inflytandet, då eleverna kunde 

uttrycka att det är läraren som sitter med kunskapen det är alltså bättre att överlåta beslutsfattanden 

på denne. Författarna beskriver skoldemokrati dels ur ett kunskapsperspektiv, att det är viktiga 

kunskaper att tillägna sig och praktisera. Samt ur ett rättighetsperspektiv, att eleverna har rätt till 

inflytande, medbestämmande och påverkan i skolverksamheten.
 103

 

Rikke Olsen och Heléne Johannesson skriver i sin c-uppsats, byggd på en 

dokumentanalys, att diskrepansen mellan läroplanens intentioner gällande demokrati och huruvida 

dessa stämmer överens med praktiken delvis kan härledas ur de olika demokratisyner som 

karaktäriserar skolans aktörer. Med detta syftar författarna dels på den deltagardemokrati som 

läroplanen ger uttryck för. Dels den individcentrerade demokratiuppfattning som skolans praktik 

präglas av. Vilken enligt författarna innebär att påverka sina närmaste villkor och en fokusering på 

frågor som upplevs som viktiga av den enskilda. Författarna framhäver även tidsramen som en 

påverkansfaktor gällande utrymmet för elevinflytande. Utöver detta påpekas begreppet 

elevinflytande som diffust och en eventuell anledning till hur läroplanens intentioner kan 

iscensättas eller ej. Författarna resonerar kring skoldemokrati utifrån ett rättighetsperspektiv, de 
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beskriver elevernas rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. De belyser även demokrati ur ett 

kunskapsperspektiv likväl som fostransperspektiv.
 104

 

2.5.5 Röster om elevdemokrati i allmänhet och synnerhet  

Nedan beskriven forskning har den gemensamma karaktären att de belyser skoldemokrati och 

elevinflytande ur flera olika aspekter, det talas om formellt inflytande, deliberativ demokrati och 

ramfaktorer. Flera olika, inom skolan, verkande aktörer framhålls och deras meningar ventileras. 

Eva Forsberg har i sin avhandling Elevinflytandets många ansikten sökt visa 

elevinflytandet och dess villkors komplexitet. Avhandlingen tar utgångspunkt i åtta empiriska 

undersökningar som författaren själv genomfört under 1990-talet.  Forsberg lyfter i sin avhandling 

fram två frågor: hur relationen mellan elevinflytande och den formella statliga styrningen kan 

förstås och vilken påverkan elevinflytandet utsetts för. Forsberg diskuterar detta i förhållande till 

maktbegreppet. Forsberg delger oss tankar om elevinflytande som något som inte bara kommer till 

uttryck mellan de som ingår i verksamheten. Hon menar att elevinflytande påverkas av andra 

aktörer som inte befinner sig i klassrummet när elevinflytandet äger rum. Forsberg lyfter flera andra 

faktorer som hon menar påverkar elevinflytande, sammanfattningsvis kan sägas att den slutsats 

Forsberg gör är att elevinflytande ej på ett lättfattligt, synonymt vis, kan beskrivas. Att förstå 

elevinflytande som en företeelse förutsätter att många olika synsätt aktualiseras och sätts i bruk. 

Forsberg belyser elevinflytande som Skolkommitténs delbetänkande
105

 ur de tre olika 

huvudargumenten inflytande som en mänsklig rättighet, för fostran av demokratiska medborgare 

och delaktighet som förutsättning för lärande.
106

 

Margareta Aspán har utifrån deltagande i ett treårigt skolprojekt skrivit en avslutande 

uppsats som haft för avsikt att sammanställa projektets resultat och förhålla dessa mot teori. Aspán 

talar i sina avslutande reflektioner om elevinflytande som en rättighet. Hon syftar då till att 

beroende på vilka motiv vi har bakom elevinflytande skapas förutsättningar för den ena eller den 

andra formen av inflytande. Aspán framhåller de svårigheter projektet stött på, ramar, såsom tid, 

har begränsat möjligheterna till utvecklandet av elevinflytande. Meningsskiljaktigheter gällande 

inflytandet mellan elever och lärare tydliggörs i uppsatsen. Lärarna framtår som framtidsfokuserade 

och målsökande, medan eleverna fokuserar på här och nu. Aspán, precis som Forsberg, drar 

slutsatsen att definitionen av inflytande inte kan göras utan hänsyn till omgivningens påverkan. 

Intressant är att Aspán belyser tre olika perspektiv på demokrati i skolan. Dessa hämtar hon ur ovan 

nämnt delbetänkande från Skolkommittén
107

, där de omnämns som motiveringar för inflytande, ett 

fostransperspektiv, ett rättighetsperspektiv och ett perspektiv på inflytande som delaktighet för 

lärande.
108
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Per Broberg och Robert Madrusan kommer i sin teorianalys Demokrati i svensk 

skolforskning – En kritisk granskning, fram till att skolforskningen fokuserar att utröna hur vi ska 

förmedla samhällets demokrati till eleverna. Författarna menar att rapporterna visar att det 

tolkningsutrymme som styrdokumenten lämnar åt lärarna ställer höga krav på deras förmåga och 

kunskapsinnehav för att göra detta på ett måluppfyllande sätt. Författarna menar även att den fråga 

skolforskare, politiker och lärare bör ställa sig är huruvida skolan endast ska förmedla och 

återberätta hur demokrati i samhället tar form? Eller om skolan istället bör eftersträva en djupare 

förståelse och kunskapsbas för hur demokrati kan och ska utövas genom praktisk förankring. 

Vilken kan ses som en mer innehållslig och informell demokrati där vi inte endast talar om 

demokrati utan handlar demokratiskt.  Författarna tar ett framtidsperspektiv, de tar fäste vid de 

formuleringar gällande demokrati som syftar till en demokratisk fostran.
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3. Teoretiska utgångspunkter och 

betydelsefulla begrepp 

3.1 Tre motiveringar för elevinflytande 

I förarbetet och i upptakten av denna uppsats var tanken att våra teoretiska utgångspunkter skulle 

hämtas ur John Deweys tankar om demokrati och Michael Foucaults tankar om makt och kunskap. 

Dock tyckte vi båda att dessa teorier och perspektiv redan till stor del har behandlats i uppsatser om 

demokrati i skolan. Kopplingen mellan dessa teorier och demokrati i skolan finner vi visserligen 

väldigt intresseväckande. Något som senare fångade vår nyfikenhet var förhållandet mellan skola 

och demokrati sett i ljuset av dagens utbildningspolitiska intentioner. Vi hämtar i denna uppsats vårt 

teoretiska perspektiv ur ett delbetänkande av Skolkommittén som heter inflytande på riktigt.
110

 Vi 

vill avgränsa oss och förhålla vår uppsats till perspektiv och utgångspunkter som känns aktuella och 

som återfinns i dagens debatt om elevdemokrati. Vi finner det intressant att Skolkommittén faktiskt 

formulerat tre motiveringar, utgångspunkter till varför elevinflytande skall återfinnas i skolan. Vi 

fann att dessa tre utgångspunkter gick att använda i en senare analys och diskussion och detta 

medförde att saken var klar, det var Skolkommitténs motiveringar för elevinflytande som skulle 

utgöra stommen i denna uppsats. Vi finner det tänkvärt att dessa tre motiveringar bakom 

elevinflytande innefattar olika syften eller behållningar med att ge eleven inflytande i skolan. Två 

av dem kan nämligen ses som funktioner, medel, förhållningssättet och arbetet skall leda fram till 

något. En motivering kan ses som ett mål i sig självt. Vi kommer nedan även att förhålla dessa tre 

motiveringar gentemot den deliberativa/diskursiva demokratisynen som är aktuell i dagens styrning 

av skolan. Låt oss nu redogöra för de motiveringar för inflytande som Skolkommittén anger. 

3.1.1 Mänsklig rättighet 

När Skolkommittén skriver om mänskliga rättigheter som en motivering bakom elevinflytande 

skriver de att elevinflytande inte bara kan ses genom ett instrumentellt perspektiv. Inflytandet är 

viktigt i sig självt. De menar att vi i skolan måste se till barnens liv nu, det som pågår just idag. Inte 

bara se skolan som en förberedelse på vad som komma skall. ”Det är inte bara något eleverna ska 

ha för att de därigenom ska lära sig något eller socialiseras till något.”
111

 Kommittén hävdar att 

eleverna anlägger ett här och nu perspektiv när det gäller deras inflytande i skolan. De menar att 

inflytande och att vara delaktig är en rätt som hänger samman med att vara sedd och respekterad. 

”Den rätten betyder något för sin egen skull, alldeles oavsett om elever därmed har lättare att 
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tillägna sig skolans nyttigheter eller får övning i demokrati.”
112

 En viktig aspekt som detta 

delbetänkande belyser under motiveringen mänsklig rättighet är den förekommande diskrepansen 

mellan elevers och vuxnas synsätt vad gäller inflytande. Skolkommittén menar att vi vuxna ofta 

tänker kring skolan så som att den är/bör vara genomsyrad av planerad tid för lärande som då ofta 

ses i relation till ett lärande för framtiden. Vuxna i skolan vill skapa så bra förutsättningar som 

möjligt för barnens framtid, men detta kan alltså leda till att vi försummar eller bortser från barnens 

rätt att ”bara få vara”.  Som exempel belyses frågan om det inte kan anses att barnen har en rättighet 

att ibland ges möjlighet att administrera över egen tid i skolan.
113

  För barnens rätt kan anses vara 

att slippa trycket av utvärderingar och måluppfyllelse som pågår inom skolans pedagogiska ramar. 

 Kommittén framhäver att barnen som vistas i dagens skola har en svag position när 

det kommer till deras rättsliga ställning. Vilket medför att elevernas rättigheter är beroende av 

skolpersonalens godhet. (Barnombudsmannen finns som en arena dit barn kan vända sig. Frågan 

som vaknar är ändå hur många barn som känner till detta forum och rent praktiskt kan vända sig till 

denna instans?) Skolkommittén menar att någon oberoende instans för barnen att överklaga till om 

deras rättigheter kränkts inte riktigt finns, få beslut kan överklagas. Vad som påpekas är att eleverna 

skall ha samma rättigheter i skolan och i samhället som återfinns i det allmänna rättsväsendet.  

Tanken om barns rättigheter är alltid avhängigt synen på barn. Värden så som 

inflytande och delaktighet i skolan speglar den föränderliga synen på barn och lärande vi gått 

igenom och fortfarande bearbetar och aktualiserar. Skolkommittén skriver: ”Att vara barn är inte 

fundamentalt annorlunda än att vara vuxen när man ser till mänskliga rättigheter.”
114

 Vi kan tänka 

att det är i ljuset av denna ”nyare” barnssyn, synen på barn som likvärdiga och innefattande samma 

rättigheter som vuxna, som den deliberativa aspekten fått allt mer plats i debatten om demokrati i 

skolan. Synen på barn, rådande arbetssätt, kritiken och förslagen till förbättring, den politiska 

styrningen i form av utlåtanden och skrivelser uppstår inte ur ett vakuum. När värderingar förändras 

och uppdateras uppstår ett behov att möta dessa. Det gamla arbetssättet passar så att säga inte längre 

in.  

Det deliberativa samtalet och den deliberativa demokratisynen svarar alltså mot ett 

behov. Mot det behov som uppstår när vi förändrar vår syn på barn och då avhängigt förändrar 

synen på deras rätt till att just inneha rättigheter. När vi ser dem som jämlikar ser vi också att deras 

röst bör väga lika tungt, att tillskriva barnen rättigheter just för att de är individer som lever i denna 

sekund innebär således att forum måste finnas för att tillgodose deras röster. Den åsikt som vi för 

fram om behovet av ett forum och en syn som understödjer mänskliga rättigheter i skolan finner vi 

även att Englund uttrycker. Han menar att värdegrundsprojektet är kopplat till den faktiska och 

konkreta hanteringen av mänskliga rättigheter. Englund framhåller även dagens mångfald som en 

ursprunglig faktor för deliberativa samtal.
115
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3.1.2 Demokratifostran 

En annan motivering, eller låt säga viktig utgångspunkt när det kommer till varför eleverna skall ha 

inflytande i skolan, handlar om att fostras till en demokratisk medborgare i samspel med andra. Vad 

innebär detta kan vi undra, vilka förmågor anses viktiga då? Skolkommittén menar att tolerans, 

empati, att kunna byta perspektiv och visa social förståelse för andras situation
116

 är förmågor som 

skolan skall utveckla och ge eleverna möjlighet till. Vad som starkt hävdas är att dessa förmågor 

inte är något som individen utvecklar enskilt på sin ”kammare”.  Att fostras till en demokratisk 

medborgare innebär att skolan ger rika möjligheter för eleverna att ta hänsyn till andra och att ingå i 

en gemenskap och utöva sin röst gemensamt i den samme. Dessa förmågor ska och måste utvecklas 

i ett samspel med andra. Barnen måste ges möjlighet till reella erfarenheter av ansvar och inflytande 

för att sedan i samhällslivet och vardagslivet känna en trygghet i sin roll som demokratisk 

medborgare. Skolkommittén menar att en demokratisk fostran i gemenskap med andra stärker 

individen på flera plan. En demokratisk fostran kan underlätta, ge självförtroende och lyhördhet för 

eleverna såväl i det privata livet (äktenskap, vänskap, besök hos läkaren) som i det offentliga 

(politiska församlingar, föreningar, styrelser).  

Skolkommittén problematiserar och kastar ljus på den individuella trend som 

återfinns i samhället och skolan. Även här (likt i föregående motivering) har skolan förändrat sin 

syn och roll i samspel med de värdeförskjutningar som finns i en större samhällelig kontext. 

”Individen tycks i det moderna samhället vara rörligare i förhållande till traditioner och historia än 

vad som varit vanligt i tidigare generationer, något som lett till individualisering.”
117

 Denna 

förändring påverkar då även synen på den demokratiska fostran som skolan skall bedriva, från 

gruppen till individen. 

Lärare har enligt Skolkommittén en benägenhet att tänka sig att elever i grupp 

påverkar varandra negativt, när de är ensamma med läraren eller under lärarens övervakning så 

spelar de inte i lika stor utsträckning roller, vilket gör att vissa lärare anser att det äkta ligger i 

individuella uttalanden. Konsekvensen av lärares misstro mot gruppens uttryck kan då innebära att 

inflytandet inte (som det är tänkt i Lpo 94) sker genom en progression i förhållande till ålder och 

mognad. Utan snarare ökar misstron mot elevernas kollektiva uttryck. Detta eftersom eleverna i de 

äldre åldrarna i större utsträckning upplevs som mer självständiga och autonoma i förhållningssättet 

gentemot läraren. Här kan vi verkligen tala om en paradox. Vad Skolkommittén dock understryker i 

relation till detta, och som enligt oss är av högsta vikt när det kommer till att förmedla 

demokratiska värderingar, är att både de individuella såväl som de kollektiva uttrycken är och bör 

ses som ”sanningar” i olika former
118

. Göte Rudvall 
119

skriver något som kan tänkas komplettera 

denna aspekt kring lärares ovilja att se gruppens uttryck som giltiga. Han menar att det finns en 

föreställning bland lärare som kan formuleras: lärarens makt minskar när eleverna får makt över sin 

studiesituation. Rudvall 
120

 liknar i detta sammanhang klassrummet som en spelplan för ett 

”nollsummespel”. Vad detta innebär är att om den ene får mer blir det mindre över till den andre. 
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Vad Rudvall
121

 slutligen betänker är att lärarens syn på sitt uppdrag måste ses i förhållande till 

hennes förmåga att låta eleverna få inflytande. Han menar att en lärare som ser på sig själv som en 

person som organiserar kunskapstillfällen torde leda till en frihet för eleven att söka kunskap själv. 

Detta i sin tur kan innebära att denna typ av lärare inte heller upplever att frihet hos eleverna 

innebär förlorad makt hos läraren. Här hävdas alltså synen på läraruppdraget som en viktig del i hur 

pass lärare arbetar för och mot elevinflytande. Vad som Skolkommittén hävdar är att både gruppens 

röst och elevens individuella rätt till inflytande skall lyftas fram i skolan. Skolan skall likaså skapa 

förutsättningar för den enskilde att förhålla sig till gruppens normer, värderingar, uppfattningar och 

avgöranden.
122

  

Vi slås av att denna motivering till betydelsen av demokrati och inflytande i skolan 

även rimmar väl med det deliberativa förhållningssättet. Att söka nya vägar, förhålla sig till 

varandra, argumentera, lyssna och att se till alla berörda ges möjlighet att uttrycka sig tillhör den 

deliberativa demokratisynen såväl som den diskursiva etiken. Dock kan det vara viktigt att nämna 

att, precis som Englund skriver, deliberativa samtal förordar respekt och öppenhet. Värden som 

dock inte skall överskridas, trots den öppenhet som föreskrivs är de demokratiska värdena. Dessa 

värden är överordnade.
123

 (Englund skriver inte ut specifikt vilka värden som innefattas av de 

demokratiska värdena, men antas kan att det är de värden som omnämns i Lpo 94:s värdegrund.) 

Men för att ytterligare visa på komplexiteten, spännvidden och funktionen som deliberativa samtal 

kan ha och bör ha menar Englund att ”Samtidigt kan understrykas att ’demokratiska värden som 

överordnade’ rimligen tar form just i deliberativa samtal och inte finns på förhand bestämda.”
124

  

Inom diskursetiken, som går emot all form av paternalism och som vill frångå 

tvingande maktstrukturer, återfinner vi liknande resonemang när det gäller samtalet som forum för 

ett sökande av vilka värden som skall råda. ”Kommunikation måste alltså ske på ett sådant sätt att 

jag är villig att pröva om jag har rätt, och inte nödvändigtvis för att få rätt.”
125

 Henriksen och 

Vetlesen
126

 refererar till etikprofessorn Göran Bexells begrepp välgrundad oenighet och använder 

detta begrepp i förhållande till diskursetiken och demokrati. De menar att om det finns en 

välgrundad oenighet så understöds en tolerans för andras åsikter och att detta är speciellt viktigt i en 

fungerande demokrati. Då kännedom om andras synpunkter införlivas i oss kan vi trots oenighet 

skapa en bättre förutsättning för en gemenskap
127

. 

3.1.3 Elevers inflytande över sitt eget lärande 

Under denna punkt hävdar Skolkommittén att inflytande och lärande går hand i hand.
128

 Om djup 

och verklig kunskap, i ordets riktiga bemärkelse, ska komma till stånd i skolan samt kopplas till 
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elevernas erfarenhetsvärld så krävs att eleverna är delaktiga och närvarande. Denna syn innebär då 

att lärande och utveckling av kunskaper skall ses som en process vari eleven skall återta en del av 

ansvaret och kunskapen om hur och vad de lär sig för att på så vis skapa den delaktighet som krävs 

för djupkunskap. Det skrivs också att det inte skall ses som ett enskilt projekt att utöva inflytande 

över sitt eget lärande. ”Det är i kommunikation med andra som eleven blir medveten om sig själva 

och om världen.”
129

 Här dras kopplingen att eleven för att kunna vidga sina vyer och synliggöra och 

utveckla sina eventuella tillkortakommanden, så krävs att hon blir utmanad av lärares och 

klasskamraters åsikter och prövanden.  

Englund
130

 skriver på uppdrag av Skolverket om deliberativa samtal som värdegrund 

och använder nästan samma formulering som Skolkommittén. Han hävdar att en demokratisk 

förmåga utvecklas i ett dialektiskt samspel mellan människor samt mellan och inom grupper. ”De 

lokala verksamheternas största demokratiska potential ligger i att förmå utnyttja de möjligheter som 

dessa mötesplatser erbjuder. Detta innefattar också att lära genom konflikter och 

konfliktlösning.”
131

 Återigen kan vi här se en koppling till det deliberativa arbetssättet. Vikten av att 

vi utmanar varandra, söker finna nya vägar och att aktivt lyssna till varandras argument blir tydlig 

när lärande formuleras som något vi gör tillsammans med andra, i kommunikation och samspel.  

Vidare lyfter Skolkommittén fram metakognition (att lära sig om lärandet) som en 

viktig del när det gäller punkten elevers inflytande över sitt eget lärande.
132

 Detta för att eleverna 

även bör kunna kommunicera hur just deras lärande kommer till stånd. Om eleven inte kan språka 

kring och tänka runt hur de lär på bästa sätt blir det svårt att ha inflytande över sin egen 

kunskapsprocess. Om eleverna tillgodogör sig denna metakognitiva kunskap och språket kring den 

samme kan de istället överföra sina egna vetanden kring sig själva som skapande individer till andra 

situationer. Under denna punkt finns inbyggt att eleverna lär sig bättre och mer på ett effektivare 

och djupare sätt om de är delaktiga. Även här finns likheter med det deliberativa samtalet som 

arbetssätt i skolan. Englund
133

 menar att det deliberativa arbetssättet vinner fördelar gentemot det 

traditionella då det deliberativa samtalet ”som regel kan engagera stora elevgrupper på ett helt annat 

sätt än traditionella undervisningsformer där antingen lärarens monologa tal ofta innebär att vissa 

elever har svårt att hänga med, ej lyssnar eller där elevarbetet riskerar att utvecklas till ett själlöst 

reproduktivt arbete.” 

3.2.1 Betydelsefulla begrepp 

I arbetet med elevdemokratins uttryck i klassrum och intentionerna bakom, krävs begrepp som kan 

bidra till en förståelse för området och som gör det lättare att närma oss områdets kuliss, till viss 
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mån dess kontext. Begreppen som delges nedan kommer främst att vara behjälpliga under vår 

analys och diskussion.  

3.2.2 Formulerings- transformerings- och realiseringsarenorna 

Till vår hjälp i undersökningen och analysen har vi de läroplansteoretiska begreppen formulerings- 

transformerings- och realiseringsarenor. Dessa fungerar som tankeredskap för djupare förståelse av 

styrdokumentens intentioner om demokrati i skolan och deras väg mot förverkligande. Det 

händelsekedjor som intentionerna genomgår påverkar hur dessa faktiskt realiseras. Vår 

grundläggande förståelse av begreppen hämtar vi från läroplansteoretikern Göran Linde.
134

 

 Med formuleringsarenan menar Linde tankarna bakom de styrdokument vi har i 

skolan (Linde talar främst om läroplaner, men vi har valt att göra tolkningen att detta gäller för alla 

styrdokument). Hur dessa uppstått och sprungit fram ur vår historia. Det är på formuleringsarenan 

som det normativa urvalet görs, på politisk nivå, för vad som ska ingå i styrdokumenten, vilka 

värden som ska betonas, vilken moralisk inriktning, vilka ämnen som ska ingå, ansvar, rättigheter 

och skyldigheter – det är på formuleringsarenan det beslutas hur demokratin ska leva i skolan. 

Lindensjö och Lundgren menar att decentraliseringen av skolan (att den 1991 gick från att vara 

statligt detaljstyrd till kommunalt målstyrd) kan innebära ”/…/trögheter i beslutsprocesser och 

riskerar att leda till en närmast total ostyrbarhet.”
135

 Med detta avser dem att beslut som fattas i 

riksdagen kan få föga genomslag i skolan beroende på hur de mottas på kommunal nivå.  

 Transformeringsarenan i sin tur utgör den kontext som styrdokumenten utspelas i. 

Ett styrdokument blir aldrig realiserat i sin exakthet, det finns flera faktorer som påverkar hur 

styrdokumenten realiseras. Arbetslaget avgör hur styrdokumenten anammas och den enskilde 

läraren med sin bakgrund, utbildning och erfarenhet tolkar styrdokumenten och avgör hur dessa 

åtlyds i undervisningen. Stoffurval är ytterligare en faktor som påverkar hur styrdokumenten kan 

implementeras. Stoffurvalet påverkas av läroboksförfattare, som avgör vad böckerna ska innehålla. 

Lärarna gör ett urval av vad i böckerna som ska användas. Linde talar även om 

undervisningsprocessen, eleverna ingår i denna kontext och är inga tomma burkar att fylla med 

kunskap. Eleverna lär olika tar till sig kunskap på olika sätt, tolkar olika, de påverkas av miljön de 

vistas i. Påverkansfaktorerna som undervisningen utsätts för går även under beteckningen 

ramfaktorer som vi går närmare in på under nästkommande rubrik.  

 Realiseringsarenan är den arena där lärare och elever är aktörer och förhållandet 

dem emellan är i fokus. Ett realiserat styrdokument förutsätter att läraren kan skapa förutsättningar 

för att eleven ska vilja, kunna och ta emot kunskapen. Eleverna är inte tomma objekt vi ska fylla 

med kunskap, utan subjekt som ska ges möjlighet att bearbeta en kunskap. En kunskap som läraren 

har för avsikt att eleverna ska tillägna sig kan pågå under en betydligt mer långtgående process än 

en ett undervisningstillfälle. Men det förutsätter en interaktion mellan lärare och elev, det ställer 

krav på agerande från de bägge för att en realisering ska ha ägt rum. Denna traditionella 

läroplansteoretiska förståelse av dessa arenor och inbördes relationer som Linde ger, behöver 
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emellertid nyanseras.
136

 Det är inte så enkelt att politikerna, staten, avgör vad styrdokumenten ska 

innehålla på formuleringsarenan, att lärarna avgör utformningen och genomförandet av sitt uppdrag 

på transformeringsarenan och att eleverna i sin tur utgör själva realiseringsarenan och vad av 

styrdokumentsinnehållet som accepteras och mottas. Arenorna uppstår i en växelverkan. Dessa 

interagerar med varandra, staten har genom Skolverket som tillsynsmyndighet insyn och inflytande 

i förverkligandet av intentionerna i styrdokumenten. Lärarna har genom facktillhörighet möjlighet 

att påverka formuleringsarenan. 

3.2.3 Ramfaktorer 

Vi kommer i vår text att använda begreppet ramfaktorer, detta begrepp har sitt ursprung i 

läroplansteoretisk forskning och ramfaktorteorin som härstammar från Urban Dahllöfs arbete 

Skoldifferentiering och undervisningsförlopp 
137

. Upprinnelsen till ramfaktorteorin var att Dahllöf, i 

en studie vars uppdrag var att undersöka hur sammanhållna respektive differentierade klasser gav 

olika resultat
138

, såg ett behov av att förklara förbindelser mellan undervisningens ramar såsom, tid, 

innehåll, elevkaraktäristika, och resultat. Resultat av undersökningar gällande ramfaktorer visar att 

somliga ”/…/resultat är omöjliga att uppnå inom vissa ramar och att begränsande förhållanden som 

tid styr undervisningens genomförande”
139

. Lindblad, Linde och Naeslund har gjort ett försök till en 

teoretisk modell som i korthet lyder som följer: ramar – process – resultat. Dessa komponenter är 

beroende av varandra. De menar att de förutsättningar som de politiska besluten skapar genom våra 

styrdokument påverkar vad som är genomförbart i undervisningen.
140

 Ramfaktorteorin behandlar 

alltså ramfaktorer såsom tid, resurser, betygssättning med mera, som skapats på formuleringsarenan 

och behandlas på transformeringsarenan där skolledare, arbetslag och lärare ska processa dessa och 

bygga en undervisning med dessa ramar som begränsningar.
141

 Begreppet ramfaktorteorin har 

kommit att brukas på ett enligt Dahllöf
142

 själv, kanske missgynnande vis. Vi har valt att i denna 

text använda begreppet ramfaktorer kopplat till det sammanhang som Linde 
143

placerar det i: 

transformeringsarenan. Begreppet ramfaktorer har nyttjats på många olika sätt i olika 

forskningsområden. Vi kommer att försöka bruka begreppet relativt nära dess ursprungliga kontext, 
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som ett redskap för att förstå vad intentionerna gällande demokrati i styrdokumenten påverkas av i 

förverkligandet.  

3.2.4 Barns perspektiv och barnperspektiv 

Begreppen barns perspektiv och barn perspektiv har de senaste åren både använts och varit 

omstridda inom lärarutbildning, studier och forskning. Meningarna går isär om hur begreppen bör 

tolkas och implementeras. Gemensamt för de bägge är att det handlar om två sätt att närma sig och 

förstå barn inom teoribildning. De ska inte ses som varandras motsatser utan snarare 

sammanlänkade och som förlängningar av varandra, beroende på forskningsansats och perspektiv 

kan dessa användas som kompletterande verktyg, den ena utesluter inte den andra. De två 

stommarna som gör sig gällande är att barnperspektiv ska symbolisera vuxnas (lärares, föräldrars, 

politikers, forskares) uppfattning av vad som är barns bästa. Ett barns perspektiv i sin tur 

symboliseras av barnens egna uttryck gällande rättigheter, villkor och egenvilja.  

Viktigt att bära med sig i förståelsen av dessa begrepp är att ofrånkomligen kommer 

barnens åsikter alltid att tolkas, precis som vi vuxna tolkar varandras ställningstaganden. Att som 

forskare verkligen sätta sig in, förstå och känna ett barns (eller en vuxens) livsvärld bör ifrågasättas 

om det överhuvudtaget är möjligt, vi låter detta vara outsagt och lämnar frågan hängandes i luften. 

Frågan vi däremot bör ställa oss är hur aktiva barnen själva är i forskningen som rör dem? I 

politiken som rör dem? I alla frågor som rör och påverkar deras livssituation? När går vuxna in och 

tolkar barnens utsagor? När bör vi inte och när måste vi göra det? Hur långt och i vilka 

sammanhang kan barnen själva företräda sina rättigheter?  

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson för denna diskussion och drar en 

slutsats viktig att bära med sig i funderingarna kring ämnet ”/…/frågan om att låta barn framträda 

på sina villkor i forskning och i pedagogisk praxis som en fråga om rättigher och makt. Barn 

befinner sig alltid i en underordnad position i relation till vuxna och har små möjligheter att hävda 

sin integritet.”
144

 Eva Johansson beskriver barns perspektiv med utgångspunkt i 

livsvärldsfenomenologi, med detta menar hon att barns perspektiv är: ”/…/det som visar sig för 

barnet, barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening.”
145

 Likt Johansson har vi i studien 

av fenomenet demokrati i skolan önskat göra barns röster hörda, vi vill alltså inte enbart höra 

lärares röster, forskares röster, våra egna röster, i betraktandet av detta fenomen, vi vill även höra 

barnen.  

Birgitta Qvarsell belyser den etiska aspekten gällande perspektivtagande. Hon menar 

att det ena eller det andra perspektivet medför vissa etiska trångmål. Qvarsell lyfter fram detta som 

en komplexitet som uppstod i och med barnkonventionen. Barnkonventionen flyttade perspektivet 

från att endast gälla barns behov till att inkludera barns rättigheter. ”Tänkta behov eller andra 

föreställningar om vad som är bra för barn kan alltså komma i konflikt med barnets rätt att säga sin 

                                                      

144 Eva Johansson m.fl.: ”Barns perspektiv och barnperspektiv i pedagogisk forskning och praxis”, 

Pedagogisk forskning i Sverige, 2003, årg 8, nr 1-2, s. 4 

145 Eva Johansson: ”Att närma sig barns perspektiv Forskares och pedagogers möten med barns 

perpsektiv”, Pedagogisk forskning i Sverige, 2003, årg 8, nr 1-2, s. 42-57 
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mening eller ge sin uppfattning om en situation.”
146

 Detta menar hon kan innebära problem ur en 

forskningsaspekt. Vi har eftersträvat att bära med oss detta i vår process och det ligger nära 

förknippat med vår barnsyn.  

                                                      

146 Birgitta Qvarsell: ”Barns perspektiv och mänskliga rättigheter Godhetsmaximering eller 

kunskapsbildnning”, Pedagogisk forskning i Sverige, 2003, årg. 8, nr 1-2, s. 103 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera elevdemokrati i praktiken, sett i ljuset av formuleringsarenans 

intentioner. Inom ramen för två fallstudier vill vi undersöka Skolkommitténs tre motiveringar till 

elevinflytande sett i relation till hur elevinflytande kommer till uttryck, i två klasser i grundskolan. 

Vår frågeställning blir således: Hur uttrycks och formuleras elevdemokrati i dessa klasser i ljuset av 

Skolkommitténs motiveringar till elevinflytande? Denna övergripande frågeställning har vi brutit 

ned i följande tre forskningsfrågor: 

 

• Vilka motiveringar till (elev-)demokrati uttrycker lärarna? 

 

• Vilka motiveringar till (elev-)demokrati kan uppfattas i lärarens arbetsätt och hennes uttryck i 

klassrummet? 

 

• Vilka motiveringar till (elev-)demokrati ger eleverna uttryck för? Hur ser de på/upplever de 

demokrati i sin skolvardag? 

 

I presentationen av data och i analysen har vi valt att använda Skolkommitténs tre 

motiveringar/utgångspunkter för elevinflytande och ange dem som teman. I dessa tre teman 

sammanställer vi resultat/analys av intervjuer, samtal och observationer utifrån våra 

frågeställningar. 



 40 

5. Metod 

Vår studies empiriska del, beskrivet i kapitlet som nu följer, eftersträvar att bidra till en god insikt i 

undersökningens tillvägagångssätt, varför vi har valt detta tillvägagångssätt och vilka vetenskapliga 

perspektiv vi anbringat. 

5.1 Förhållningssätt och undersökningsstrategi 

5.1.1 Kvalitativ- respektive kvantitativ metod  

Vid utarbetandet av frågeställningarna till vår studie diskuterade vi hur vi på ett effektivt arbetssätt 

skulle kunna finna svar på dessa. Vi upplevde att de frågor vi vill ha svar på är omfattande och 

djupgående. Vilket ledde fram till insikten om att vi bör avgränsa undersökningens utsträckning för 

att kunna hålla oss inom tidsramen. Vår studie kom därav att ta den kvalitativa formen av två 

fallstudier. Orsaken till att denna typ av studie omnämns som kvalitativ ligger i dess karaktär. 

Genom observation och interaktion med de människor som fenomenet omfattar bildar sig forskaren 

en helhetsbild och en djupare förståelse för fenomenet.
147

 Vår förhoppning är att dessa fallstudier 

ska kunna ge, om än en begränsad allmän bild, en djupare kvalitativ förståelse för hur demokrati 

kan praktiseras i skolan. Kristian Lutz ger i sin studie en distinkt beskrivning av fallstudie som 

undersökningsform, han menar att en fallstudie ger förutsättningar att undersöka en verksamhet från 

”insidan” och att forskaren får krypa in ”under skinnet ” för att få en uppfattning om den informella 

realiteten
148

. Ytterligare en del av vår strävan efter djup kvalitativ förståelse är användandet av 

triangulering. Vi har använt oss av samtal, observationer och intervjuer för att ”/…/få en så 

fullständig och balanserad undersökning som möjligt.”
149

 Alvesson och Sköldberg omnämner 

triangulering som ”/…/att man med hjälp av olika slags metoder säkrare kan bestämma ett visst 

fenomen”.
150

 Alvesson och Sköldberg påpekar även att risken med triangulering är att olika 

metoder kan leda till skilda resultat och att det då kan bli svårt att se samband, detta är för oss dock 

inget hinder då vi inte ser det som nödvändigt att våra metoder ska visa på ett ”/…/samstämmigt 

resultat”
151

. Snarare söker vi en förklaring utifrån flera perspektiv. 

                                                      

147 http://www04.sub.su.se:2096/artikel/152099 28 November 2008 

148 Kristian Lutz: Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet, Malmö: Holmbergs, 2006, s.76 

149 Judith Bell: Introduktion till forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 88 

150 Alvesson m.fl., s. 179 

151 Ibid.  
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5.1.2 Induktion, deduktion och abduktion 

Vid behandling av de empiriska studierna, i denna undersökning fallstudier, kan tre olika 

angreppssätt vara aktuella. Dessa tre är induktiv- abduktiv- och deduktiv ansats. Induktiv ansats 

innebär att forskaren söker en generell samhörighet mellan en mängd enskilda fall. Alvesson och 

Sköldberg ger ett exempel ”/…/ det har aldrig varit några stenar på botten hittills när jag dykt i 

vattnet; alltså är det sannolikt inte någon där denna gång heller…”
152

 Svårigheten med en induktiv 

ansats, menar Alvesson och Sköldberg är att resultatet, det vill säga samhörigheten, inte ses i sin 

kontext.
153

 Deduktiv ansats är motsatsen till den induktiva, denna utgår från en allmän regel och 

hävdar att denna kan förklara ett enskilt fall. Den deduktiva ansatsen söker inte, enligt Alvesson och 

Sköldberg, förklara någonting utan snarare fastslå.
 154

 Med en abduktiv ansats tar vi hjälp av teori 

för att finna samband med empiri. ”Under forskningsprocessen sker således en alternering mellan 

(tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra.”
155

 Denna 

abduktiva ansats passar vår studie väl då vi tog utgångspunkt i litteratur kring ämnet för att finna 

vägledning i våra funderingar kring elevdemokrati i skolan. För att sedan bearbeta empirin sett ur 

litteratur samt ånyo se litteraturen ur empirins ljus. 

 

5.1.3  Hermeneutiskt perspektiv 

Vi har i denna studie anlagt ett hermeneutiskt perspektiv. Detta kan förstås som att vi försöker tolka 

tal och handlingar i förhållande till dess kontext. Ett huvudtema hos hermeneutiken är att: 

”/.../meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten”.
156

 I vår studie 

har det inneburit att vi ser från detaljer till helhet men även vice versa. 

Ett hermeneutiskt perspektiv innebär även att vi är en del av helheten, att vi tolkar 

med hjälp av vår personliga referensram.
157

 Inom hermeneutiken innebär detta också att vår 

referensram påverkas under arbetets gång. Därför är det viktigt att påpeka att vår referensram, i den 

abduktiva ansats vi använder, utökats genom litteraturstudier. Som del av den process vi genomgår, 

i samband med arbetets förlopp, kan vi inte och bör vi inte, motstå all kunskap som kommer till oss. 

Vår referensram är alltså inte var den var vid inledningsfasen av arbetet även om grunden vilar däri.  

                                                      

152 Mats Alvesson m.fl.: Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Lund: 
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5.2. Avgränsningar och urval 

5.2.1 Avgränsningar 

Vi har under arbetets gång varit tvungna att göra en del avgränsningar. Den främsta begränsningen 

vi haft att förhålla oss till har varit tid. Vi anser oss gjort så gott vi kunnat utifrån tidsramen som 

stod till vårt förfogande. Den första avgränsningen vi gjorde var att besluta oss för hur omfattande 

undersökningen skulle komma att bli. Vilka former av elevdemokrati vi ville ta upp. En fråga som 

läsaren kanske har ställt sig kan vara varför vi inte i ovanstående text har lyft fram klass- och 

elevråd som ett pedagogiskt instrument för elevdemokrati. Anledningarna bakom detta är främst att 

vårt intresse i hur demokrati utspelar sig i skolan vilar på en informell nivå. Om elever kan utöva 

inflytande utanför den formella arenan i form av klass- och elevråd. Den andra anledningen är 

styrdokumentens intentioner om inflytande som ej enbart formell, utan som genomgående i skolans 

hela verksamhet.
158

 Vi vill undersöka och ta del av forskning runt elevdemokrati och inflytande på 

en innehållslig nivå. Där elever inte bara lär om demokrati och demokratiska processer utan ingår 

och interagerar i en demokratiskt utformad skola. Under arbetets gång har vi stött på ett projekt som 

omnämns som ELEVSAM – elevinflytande, arbetssätt och arbetsformer i skolan. Vi har valt att inte 

närmare gå in på detta projekt, dock har ett referensmaterial som framställts av Amelie Tham för 

Skolverket bidragit med inspiration under vårt arbete.
159

   

5.2.2 Urval 

Valet av skolor grundade vi dels på kontakter (som vi av konfidentialitetskravet
160

 valt att inte 

uppge) och dels på grund av att vi önskade göra fallstudierna på två skolor med olika 

sociokulturella upptagningsområden. Vi syftar då till att ena studien ägde rum i en förort till 

Stockholm där en större del av befolkningen är av utländsk härkomst och skolan har en 

mångkulturell grund som förutsättning. Den andra i en förort där majoriteten av befolkningen är av 

svensk härkomst. Då vi bägge läser till lärare för de yngre åldrarna (år F-5) föll det sig naturligt att 

undersöka demokratiaspekten i skolan bland dessa åldrar. Förutsättningarna i de bägge klasserna 

redogörs, sin begränsade omfattning till trots, under kapitel 6.1 Kvantitativa data.  

5.2.3 Teori – litteraturstudier 

Våra teoretiska utgångspunkter har avgränsats till aktuella motiveringar bakom elevinflytande. 

Detta för att vi ansåg att dessa ger oss en tillräcklig grund för analys. Vårt arbete tog sin början vid 
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litteraturstudier. Vi har försökt läsa in oss på området och vad som tidigare skrivits om det. 

Området är stort och en avgränsning var nödvändig. Därav har vi valt att främst använda oss av den 

litteratur som ligger till grund för styrdokumentens formuleringar gällande demokrati i skolan. 

Detta är alltså litteratur från Skolverket, Skolkommittén, forskningsbidrag från universitet, 

högskolor och forskningssäten runt om i landet. Vi har funnit tre huvudmoment som 

Skolkommittén formulerat, dessa tre moment utgör utgångspunkterna, motiveringarna bakom 

demokrati i skolan. Dessa har utgjort våra glasögon under analysen av studiens empiriska resultat. 

 

 Mänsklig rättighet 

 Demokratifostran 

 Elevers inflytande över sitt eget lärande
161

 

5.3 Insamling av data 

I vår studie har vi dels eftersträvat att få ta del av elevernas (barns) perspektiv på demokrati i 

skolan, men för att få en så helhetlig bild som möjligt har våra två fallstudier fått tre olika 

metodiska tillvägagångssätt. De består av två elevgruppssamtal, två klassrumsobservationer och två 

lärarintervjuer. 

5.3.1 Elevgruppssamtal 

Som ett led i den kunskap arbetet ger oss beslutade vi oss för att inte bara omtala begreppet barns 

perspektiv/barnperspektiv utan även eftersträva detta i undersökningen, så gott det går. Vår 

uppfattning av forskning rörande barn är att barnen ofta ses som medel snarare än medverkande. De 

iakttas, utfrågas och är föremål för forskning men frågan vi ställt oss är: kan de inte också vara 

medskapare av forskningen? Våra reflektioner har även ett nära samband med vår barnssyn, barn är 

del av en ständigt pågående process, de påverkas av den miljö de befinner sig i och som de sällan 

har självständig kontroll över. Vår barnsyn innefattar även den aspekten att barnen inte kan anses 

behöva ta ställning till frågor utan att först sättas in i ett sammanhang. Detta går även att knyta an 

till det deliberativa samtalet och den diskursetiska synen
162

 på mänsklig samvaro. Vår uppfattning 

är att barn ofta blir föremål för vuxnas bestämmelser.  

Att upprätta intervjuer med enskilda barn eller i grupp kändes för oss som att sätta 

dem i en ställning där de inte riktigt har kontroll över sin situation. Vår önskan var att barnen själva 

skulle få välja om de ville delta, hur länge de ville delta, att de skulle känna trygghet i samtalet och 

att samtalet skulle vara på deras villkor. Därav har vi valt att istället för att genomföra intervjuer, 

hålla oss inom ramen för ett samtal, dessa samtal har vi valt att kalla elevgruppsamtal. 

Elevgruppssamtalen gick till så att vi bad läraren i respektive klass fråga fyra elever, två pojkar och 

två flickor om de ville delta. Vi presenterade oss, vårt syfte och vad som skulle hända för barnen, vi 

                                                      

161 http://www.skolverket.se/sb/d/2216  27 November 2008 

162 Se punkt 2.4.3 Deliberativ demokrati och deliberativa samtal 

http://www.skolverket.se/


 44 

frågade om de ville delta. Vi förtydligade att de inte behövde veta svaren på frågor som vi ställde, 

att de inte behövde svara om de inte ville och att det inte fanns något rätt eller fel. Vi inledde 

samtalen med ett par frågor om begreppen demokrati, inflytande och medbestämmande. Vi lät 

sedan elevernas uttalanden och tankar forma riktningen för det fotsatta samtalet. En av oss 

registrerade elevgruppsamtalen genom anteckningar, medan den andre fokuserade att föra samtalet 

framåt. 

5.3.2 Lärarintervjuer 

Lärarintervjuerna tog formen av en fokuserad intervju
163

. Under en sådan intervju använder man sig 

av olika teman. Respondenten ges mycket utrymme att svara, fundera och ge uttryck för tankar som 

väcks. Valet av en mindre strukturerad intervju var således självklart då vi tror att många lärare 

kanske inte är fullständigt medvetna om när och i vilka situationer de praktiserar demokrati i 

klassrummet. Att då kunna ställa följdfrågor, förklara, uppmärksamma och belysa olika områden 

ger förutsättningar för intervjuerna att täcka in så mycket som möjligt av verkligheten. Under 

intervjuerna med lärarna bad vi om tillåtelse att använda bandinspelare, detta för att försäkra oss om 

att vi har tillgång till intervjun i sin helhet och att de tolkningar och analyser vi gör grundar sig på 

det lärarna faktiskt sagt. Lärarna valde själva plats och tid för intervjuerna, dock blev vi avbrutna ett 

flertal gånger. Båda lärarna har fått godkänna med underskrift en kopia av de transkriberade 

intervjuerna. Båda har fått möjlighet att ändra sina svar efter detta. Vi har begränsad erfarenhet av 

intervjuer vilket påverkar resultatet. Dock upplever vi att vi genom att både utföra lärarintervjuer, 

elevintervjuer och klassrumsobservationer försökt skapa oss en så helhetlig bild av verkligheten 

som möjligt, och kanske då kompenserat vår bristande erfarenhet av intervjumetoden, precis som 

vår abduktiva ansats gör anspråk på. Att studera hur demokratin tar sig uttryck i en skolverksamhet 

inbegriper många olika beståndsdelar, vi upplever att det till exempel inte går att få en djupare 

förståelse för detta genom att endast intervjua lärare. Judith Bell menar att fördelen med fallstudier 

är att forskaren ges möjlighet att se vilka faktorer som påverkar ett fenomen.
164

 Intervjuer har 

egenskapen att ställa höga krav på intervjuarens teknik för att få fram önskad information, de ställer 

även krav på att respondenten förstår syftet, talar sanningsenligt och är villig att möta intervjuarens 

önskemål. Lärarintervjuer ger dessutom endast lärarens tolkning av situationen.  

 

5.3.3 Klassrumsobservationer 

I vårt arbete har vi eftersträvat att få en så helhetlig bild som möjligt och att få ta del av barns 

perspektiv. Varken lärarintervjuer eller elevgruppsamtal, trodde vi, kunde ge oss denna helhet. 

Ytterligare en anledning till observationer var att anlägga barns perspektiv/barnperspektiv. Detta 

krävde att vi tillgodosåg oss med en förståelse för de sammanhang och den miljö de ingår i. För att 

dessutom skaffa oss underlag, om än begränsad, för hur samtalens uttalanden uttrycks i praktiken 

krävdes ytterligare en undersökningsmetod. Därför valde vi att komplettera med observationer. Bell 
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jämför intervjuer och observationer och framhåller att intervjuer endast återger en människas bild 

av en händelse medan en observation kan ge möjlighet att se händelsen utifrån andra perspektiv.
165

 

Observation blev för oss ett komplement till lärarintervjuer och elevgruppssamtal, detta för att 

verkligen som Kristian Lutz beskriver det ”komma under skinnet”
166

 på verksamheten. 

Observationerna tog plats under en heldag i bägge klasser. Vi utförde observationer av första 

ordningen.
167

 Vilket innebär att vi hade observation som vår främsta uppgift och en låg grad av 

delaktighet men en hög grad av öppenhet; vi hade meddelat vårt syfte med observationen. 

(Observation av andra ordningen är mer kontinuerlig och görs av en mer delaktig aktör.
168

) 

Klassrumsobservationerna registrerade vi genom anteckningar, vi hade en önskan om att 

observationen skulle ge oss en bild av hur en dag kan se ut i respektive klassrum. Vi iakttog 

företeelser och aktiviteter med demokrati och inflytande som perspektiv för observationen. Vi 

antecknade endast det som var relevant för detta perspektiv.  

5.4 Metod för analys av data 

Bearbetad data, i form av observationsanteckningar, samtalsanteckningar och bandinspelningar som 

har transkriberats och sammanställts, redovisas skilt från analysen och utgår från tre gemensamma 

teman. Dessa är de tre motiveringarna för elevinflytande som vi beskrivit ovan
169

; inflytande som 

en mänsklig rättighet, inflytande för en demokratisk fostran, inflytande över sitt eget lärande. Dessa 

teman finner vi lämpliga som analysverktyg. Detta innebär att en typ av analys påbörjas redan i 

urvalet av data. Av all insamlad data måste ett urval göras, detta har vi gjort genom att bearbeta 

materialet med våra tre teman för ögonen. Vi har använt markeringspennor, en färg för var tema, 

och markerat det som vi finner relevant för analys och som svarar på våra frågeställningar. 

Användandet av dessa tre teman ser vi som ett steg i vår abduktiva ansats, vi har i vårt arbete gått 

från teori till empiri och tillbaka till teori. Att arbeta på detta vis ger förutsättningar att tolka utifrån 

ett mönster. ”Analysen av empirin kan t.ex. mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier 

av tidigare teori i litteraturen; inte som mekanisk applicering på enskilda fall, utan som 

inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse.”
170

 Redovisning och analys av data 

presenteras under respektive tema, redovisning för sig, analys för sig med skolorna åtskilda.  
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5.5 Tillförlitlighet 

Vår undersökningsmetod kom att bli två fallstudier. Vårt önskemål har varit att få se exempel på 

hur demokrati kan te sig i två klassrum och förhålla dessa mot aktuella intentioner om demokrati i 

skolan
171

. Vår undersöknings omfattning kan kanske inte ge ett generellt reslutat för svenska skolor, 

dock skall tas i beaktande att vår undersökning kan göra ett anspråk på generalisering. Trots allt 

finns det likheter mellan Sveriges nationellt utformade skolor, de står under samma nationella 

styrdokument, har en gemensam historia och går en gemensam framtid till mötes. Gällande 

reliabilitet och validitet har vi undvikit att använda dessa begrepp då de främst gör sig gällande i 

kvantitativa studier. Istället använder vi begreppet tillförlitlighet och vill hävda att undersökningen i 

relation till frågeställningar, metoder för att samla in data och metod för att analysera data, ger 

studien en god tillförlitlighet. Vi har genom att både göra lärarintervjuer, elevgruppsamtal och 

klassrumsobservationer försökt att garantera att vår undersökning verkligen ger svar på de frågor vi 

ställt oss.  

5.6 Etiska överväganden 

Vi har i vår undersökning tagit hänsyn till olika etiska aspekter. Vi har dels beaktat de 

forskningsetiska principer Vetenskapsrådet
172

 omnämner: Informationskravet – vi har informerat 

berörda rektorer, lärare och elever om syftet med deras deltagande och vårt projekt. 

Samtyckeskravet – lärare har tillfrågats och godkänt medverkan, elever har valts ut av lärare men 

tillfrågats och godkänt medverkan. För observationstillfällena har läraren agerat företrädare för 

klassen som helhet då dessa inte innefattar något av ”privat eller etiskt känslig natur”
173

. 

Konfidentialitetskravet - information om skolorna, lärarna och eleverna är konfidentiell. Dock finns 

det en komplexitet i alla former av undersökningar, till exempel har flera personer kännedom om 

vår vistelse på skolorna, vilket påverkar graden av konfidentialitet i undersökningen. Dessutom kan 

ingen forskare för all framtid garantera att informationen förblir konfidentiell. Vetenskapsrådet 

påpekar detta eftersom att det förekommer fall då forskare ombetts delge forskningsmaterialet för 

                                                      

171 Se punkt 2.4 Aktuella intentioner om demokrati i skolan 

172 http://www.vr.se/2.5b24e27d107949d9e3880000.html 25 November 2008 

173 

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.

pdf 25 November 2008 

http://www.vr.se/2.5b24e27d107949d9e3880000.html
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
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att kontrollera att forskningen gått rätt till.
174

 Med hänsyn till tystnadsplikten och det faktum att 

eleverna är minderåriga valde vi att inte använda bandinspelning under samtalet.
175

 

Studien har även gett anledning till överväganden kring andra etiska frågeställningar. 

Under rubriken 5.2.1 Elevgruppsamtal tar vi upp begreppen barns perspektiv och barnperspektiv. 

Detta perspektiv har även en etisk aspekt som nämnt under rubriken 3.2.4 Barns perspektiv och 

barnperspektiv. Qvarsell menar att vi som forskare måste medvetandegöra oss om komplexiteten i 

att anlägga ett barns perspektiv/barnperspektiv. Om vi vill uttala oss om barns bästa, behov eller 

rättigheter så måste vi veta hur detta ”/…/förstås av de olika aktörerna, inklusive de primära 

intressenterna eller som Korczack (2002) skulle säga – experterna, det vill säga barnen själva.”
176

 

Att söka ta del av dessa olika aktörer medför som tidigare nämnt vissa etiska komplikationer. Att 

göra anspråk på en helhetsbild i studiet av ett fenomen i relation till dess aktörer, i detta fall 

demokrati i skolan i förhållande till elever och lärare, riskerar att ”/…/leda till en bristande 

respekt.”
177

 Med detta menas att ett påstående om att veta allt om de man studerar kan vara att 

kränka deras integritet, även om man gör det med ett gott syfte.
178

 

Forskare lutar sig inte sällan mot en generell bild av barns behov, antingen genom 

egna studier, andras studier eller utvecklingspsykologiska teorier utger vi oss för att ha en god 

uppfattning om dessa behov. Dock går detta stick i stäv med barns rättigheter, att uttala sig om 

barns behov utan att inkludera barnens egna utsagor innebär att skåda barnen som objekt – utan 

egen åsikt. ”Empati och respekt gäller konkreta personer, inte teoretiska objekt.”
179

 Denna etiska 

aspekt har vi eftersträvat att förhålla oss till. Vi kan inte hävda inneha en helhetsbild av barnens 

tankar och demokratiska situation, vi kan inte heller representera en helhetsbild av demokratins 

gestaltningar på dessa två skolor. Vi kan dock använda oss av våra fallstudiers resultat för att ge en 

glimt, kasta ett sken över hur eleverna och lärarna ger uttryck för demokrati i skolans värld.   

                                                      

174 

http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980005790/integritetskansligt_forskningsmateria2

l.pdf 25 November 2008 

175 Föräldrars underskrift behövs ej då våra samtal ej innehöll något av etiskt känslig natur, se 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 19 Januari 2009 

176 Qvarsell, 2003, s. 103 För vidare läsning se: Janusz Korczack, Barnets rätt till respekt, 2002, 

Stockholm: Natur och Kultur 

177 Ibid.  

178 Ibid. 

179 Ibid.  
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http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
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6. Redovisning och analys av 

data 

Resultaten som uppkommit ur undersökningens tre delar, lärarintervjuer, barngruppssamtal och 

klassrumsobservationer, kommer nedan att redovisas i tre tematiska kategorier. Dessa tre teman är 

desamma vi valt ut till teoretiska utgångspunkter nämligen; inflytande som mänsklig rättighet, 

inflytande för demokratifostran samt inflytande över sitt eget lärande. Resultat och analys av 

undersökningens data presenteras under respektive tema. Vi har delat upp skolorna var för sig och 

redovisning och analys för sig. I denna uppdelning i teman, innehållande analys i direkt anslutning 

till data, är tänkt att, i vår hermeneutiska ansats, ge läsaren möjlighet att tydligare kunna följa vårt 

tolkningsarbete. För läsaren synliggöra relevanta kopplingar och sammanhang vi uttytt ur data. Vi 

ser en behållning i att presentera analysen i samband med redovisningen för att läsaren inte ska 

lämnas i spörsmål om våra tankar av framkomna data och hamna för långt bort från våra tolkningar 

av framkomna resultat.  

6.1 Kvantitativa data 

6.1.1 Skola A 

På skola A besökte vi en klass som går i år 2. Här arbetar en kvinnlig förskollärare (lärare A) och en 

kvinnlig grundskollärare, båda heltid. Förskolläraren, som intervjuades, är uppvuxen i norra Sverige 

i ett medelklasshem med en svensk och en finsk förälder. Hon har arbetat inom förskola och skola 

sedan 1997. Klassen består av 23 elever, 14 flickor och 9 pojkar. 21 elever är första generationens 

svenskar. Med första generationens svenskar menar vi elever vars föräldrar invandrat till Sverige. 

Vi hade ett gruppsamtal med två flickor och två pojkar ur denna klass. Alla fyra är första 

generationens svenskar.  

 

6.1.2 Skola B 

På skola B besökte vi en klass i år 2-3. Här arbetar en kvinnlig lärare (lärare B) heltidstjänst, som vi 

intervjuade, och klassen har en resurs som finns till hands vid behov. Vi intervjuade läraren som 

arbetar heltid i klassen. Hon är uppvuxen i en mindre ort i Mellansverige, ett medelklasshem med 

akademiker föräldrar, båda föräldrarna är svenska. Klassen består av 23 elever, varav 9 flickor och 



 49 

4 pojkar går i år 2 och 3 flickor och 6 pojkar går i år 3. 3 elever är första generationens svenskar. Vi 

hade ett gruppsamtal med en flicka från år 2 och en flicka och två pojkar från år 3. 

6.2. Tema 1 – Inflytande som en mänsklig 

rättighet - redovisning 

6.2.1 Skola A 

Läraren i skola A menar att demokrati handlar om medbestämmanderätt, att barnen ska få vara med 

och påverka och att de ska ges möjlighet att bli lyssnade på, att de får ta tid och plats. Hon talar 

även om att elevdemokrati, att barnen ges inflytande, skapar självständiga elever. Med självständiga 

elever avser hon elever som kan göra självständiga val utifrån sin egen nivå och mognad. Läraren 

talar om barn som kan tänka själva och är medvetna om att det inte alltid handlar om rätt eller fel. 

Barn som fattar egna beslut gällande undervisningen, som exempel nämner hon om de ska ha shorts 

eller långbyxor på gymnastiken, vilken bok de ska läsa eller om de är nöjda med den text de har 

författat. Läraren menar att de (hon och hennes kollega) i undervisningen utgår från barnens behov, 

vid till exempel läxor. Hon anser att om ett barn inte vill ha läxor eller av någon anledning inte har 

möjlighet att göra läxor så behöver de inte göra det. Hon tycker att man som lärare måste vara 

medveten om varför man gör vissa saker, är det för sin egen professions skull eller är det för att 

barnen ska utvecklas? Läraren framhåller även vikten av att låta barnen göra egna bedömningar av 

sina prestationer, ibland låter hon bli att ge sin bedömning och låter barnen själva avgöra om de har 

gjort bra ifrån sig eller inte. Läraren tänker att en förutsättning för att de ska kunna hjälpa barnen 

med bekymmer eller problem och tillfredsställa deras behov är att barnen vågar uttrycka sig och 

meddela sina funderingar.  

I elevgruppsamtalet framkom flera olika önskemål om vad barnen vill vara med och 

bestämma. En pojke uttalade sig i samtalet om vad begreppet demokrati kan innebära: ”- Barn ska 

får vara som dom ska vara, inte så mycket som vuxna.” En flicka försöker delge oss hennes 

drömscenario och säger att hon skulle bestämma att de hade madrasser i skolan så att klassrummet 

blev mjukare och så att man kan vila när man vill. En pojke reflekterar över det faktum att han och 

flera med honom är trötta när skolan börjar på morgonen, han vill att skolan ska börja vid lunch så 

att de kan börja dagen med att äta. En flicka, som tänker tillbaka på förskolan och hur roligt det var 

då, vill att skolan ska vara mer som en lekskola, med leksaker. En annan flicka pratar om ett 

problem som de upplever under fritids, de vill att dörrarna ska vara stängda till klassrummen under 

fritidstiden. Fritidsverksamheten är förlagd i klassrummen och då får alla barn oavsett ålder vistas i 

alla klassrum. Hon menar att de äldre barnen förstör deras lekar, detta får hon medhåll från de 

övriga om. En pojke har funderat ett tag över sitt drömscenario och kommer fram till att han vill att 

de ska få sova mer, längre, och att de har simskola oftare. Alla barnen vill sova efter lunch. Denna 

diskussion utvecklas och en pojke menar att när det är kallt ute blir man tröttare, han tycker att de 

istället skulle få gå in efter lunch och vara inne under rasten. En flicka lyfter en 

värdegrundsproblematik och menar att på hennes drömskola skulle alla få vara med, ingen 

mobbning skulle få äga rum. Det kommer även fram att en flicka kan tycka att det är bra att lärarna 

bestämmer vissa saker, som vad som ska skrivas i loggbok eller vilka utflykter de ska åka på.  
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Under dagen för vår observation är det lärarnas planering som styr verksamheten.  

Dock påbörjas dagen med en samling där en diskussion om höstdagjämning tar form. Denna 

beskrivs närmare under 6.1.3 Tema 3 Inflytande över sitt eget lärande, men då denna kan 

analyseras ur ett rättighetsperspektiv omnämns den även här. Under förmiddagen är det aktiviteter 

såsom läxläsning, läsebok, gymnastik och loggboksskrivning som försiggår. Under läxläsningen får 

barnen slå sig ner på en rund matta framför en whiteboard. Läxläsningen går till så att de en och en 

får sätta sig i en stol framför de andra och läsa sin läxa, denna dag en självförfattad saga om en 

snögubbe. Läraren frågar barnen om de tycker att hon ska läsa de ej närvarande barnens sagor. Hon 

frågar om man får göra så? Barnen svarar enhälligt nej, det är inte okej att läsa de andra barnens 

sagor utan deras tillåtelse. Gällande läxläsningen så verkar det vara en återkommande aktivitet och 

förgivet taget att barnen läser sina läxor högt. Läraren delger varje barn feedback på sagan, positiv 

likväl som negativ. En pojke som inte haft möjlighet att göra sin läxa tillfrågas om han vill hitta på 

en istället. Barn som har skrivit lite mindre än vad läraren anser att de kan blir uppmanade att skriva 

mer nästa gång. 

6.2.2 Skola B 

Läraren i skola B uppger att hon förändrat sin syn på elevdemokrati. Hon menar att hon tidigare 

arbetat för att låta barnen bestämma vad de ville göra genom att till exempel ha fria stunder då 

barnen själva fick välja vad de ville jobba med inom ramen för skolans verksamhet. Hon menar att 

arbetssättet, eller synen, tidigare handlade om vad hon ansåg att barnen skulle få bestämma om och 

kanske inte vad barnen själva faktiskt ville vara med och bestämma om. Under hennes arbete i 

denna klass ser hon en förändrad personlig syn. En syn där hon insett att det som hon tyckt att 

barnen ska få bestämma om inte alltid är det som är viktigt för barnen att bestämma om. Detta har 

medfört att hon nu, oftare än förr, frågar barnen vad de tycker är viktigt för dem, vad de själva vill 

påverka. Läraren menar att tid för barnens uttryck har blivit viktigare för henne. Att lyssna på vad 

som är viktigt för barnen att tala om, istället för att låta dem bestämma över saker som hon själv 

tror att de vill bestämma om. Lärare B menar att det kan vara problematiskt med elevdemokrati då 

det ibland kan slå fel mot en enskild individ. Hon menar att kollektiva beslut ibland kan gå emot en 

enskild individs intressen eller behov. Exempelvis kan barnen i klassen fatta ett beslut, genom 

röstning, om tillexempel fria platser i matsalen, ett beslut som läraren kan se påverkar ett av barnen 

i klassen negativt. Detta är något som bekymrar läraren, ska hon väga in kollektiva eller enskilda 

behov. Läraren menar att hennes huvudsakliga mål med arbetet i klassen är att få alla elever att 

känna att de lyckas och att vad barnen företog sig under dagen dög.  

Läraren tar upp begreppet värdegrund och menar att hon ser elevdemokrati som en 

del av denna. Läraren problematiserar rätten att uttrycka sig rent demokratiskt i relation till 

kränkande uttalanden. Hon menar att detta är något man kan ta upp och tala om i klassen. Får alla 

säga precis vad de vill även om mottagaren blir ledsen? Läraren menar att det är väldigt viktigt att 

hela tiden se till vad barnen tycker det är viktigt att bestämma om, att inte kränka dem genom att 

själv besluta om vad som är viktigt för dem eller ej. ”- Ja men för att jag säger ju såhär det är inge 

viktigt att stå först, ni kommer in i matsalen allihop. Nä men det är ju inte viktigt för mig, Men det 

kanske är jätteviktigt för två stycken i klassen. Det kanske är… det ända de tänker på hela dagen. 

Och så kommer jag och säger såhär nä men det är inge viktigt. Alltså det är ju rätt kränkande.” Hon 

säger vidare att man genom att låta barnen tala och lyssna på varandra stärker dem rent individuellt, 

personligt. ”- Att det som jag sa, de lyssnade på det och så diskuterade vi det! Alltså det tror jag 

stärker personen, individen.”  Läraren menar att det ibland kan vara svårt att lyfta barnens förslag 



 51 

och göra dem hörda när förslaget går emot hennes uppfattning eller vilja. Det kan handla om saker 

som eleverna vill göra utöver den ordinarie skoltiden så som att anordna ett skoldisco. Om läraren 

inte vill spendera en kväll i skolan, hur ska hon bemöta barnets förslag då, så att det inte framstår 

som dåligt? Det har hänt att utvägen då blir att när barnen blundröstar så räknar hon varannan hand 

som röstar för det förslaget. ”- För att man vet ju att det är jag som kommer stå där sedan i 

slutändan. Men som sagt det är ju inte precis demokratiskt, och jag tycker inte precis så upplyftande 

heller… att få höra att just det exemplet faktiskt inte var något bra.” Läraren säger att det egentligen 

är intressant att barnen ska gå i skolan, att de inte kan välja att inte göra det, men ändå måste de 

utstå vissa saker. Som att få höra att vissa saker inte räcker till, eller att deras åsikt inte är viktig. 

Läraren skulle vilja att de saker som hon måste bestämma om skulle ske på ett sådant sätt, på en 

sådan nivå, att barnen förstod varför hon bestämde om vissa saker i skolan och att ingen blev 

kränkt. Samtidigt undrar hon om rättvisa är att alla får lika mycket eller om det innebär att barnen 

får olika efter behov.  

De fyra elever vi talar med uppger under samtalet, i likhet med barnen i skola A, att 

de ofta är trötta och därmed skulle vilja ha ett kuddrum. De drar paralleller till hur de hade det förr, 

på förskolan, där man kunde få vila efter lunch eller när de själva ville. En pojke säger att han 

skulle vilja att skolmatsalen var som en restaurang, för då skulle han själv kunna få välja vad han 

ville äta. En annan pojke menar att han tycker att barnen borde få ta med sig egen mat hemifrån om 

de ville, eller gå hem och äta om det är en maträtt som barnen inte tycker om. Denne pojke säger att 

han även skulle vilja bestämma över mattiden, eftersom barn kan bli hungriga på olika tider under 

dagen. En flicka säger att hon vill ha kaniner eller andra djur i skolan att ta hand om. Hon tycker 

även att barnen skulle få vara inne på rasten om det är kallt ute. Barnen säger att de alla önskar få 

vara inne mer på rasterna, ett förslag är att de skulle kunna få låna gymnastiksalen och vara där.  

Vidare observerade vi lärarens introduktion inför barnens stundande sagoskrivande. 

Läraren säger till eleverna att sagan måste vara snygg och prydlig. Hon säger vidare att sagorna inte 

får innehålla pistoler eller alkohol. En pojke frågar då om ”red bull” är alkohol. När introduktionen 

är avslutad säger läraren att de nu kan gå och hitta en plats att skriva på och att de får sitta två och 

två om de vill, bara de gör en egen saga. Barnen verkar vana vid att hitta en egen plats att sitta vid. 

Under klassrådet ser vi att läraren direkt frågar barnen om de har något som de vill ta upp. Hon 

utgår omedelbart från eleverna, hon lägger tonvikten vid deras frågor, funderingar och åsikter. Vad 

vi observerar är, återigen, att barnen främst tar upp miljöfrågor. Saker som hopprep, rockringar, 

innebandybollar och rastverksamhet verkar angelägna för dem. Vi observerade att en flicka var 

ledsen under klassrådet eftersom hon innan bett läraren om hjälp men ej fått detta. Hon säger: ”- Jag 

tycker att lärare inte ska strunta i att hjälpa barn, jag blir faktiskt sårad”. Läraren säger till flickan 

att hon ser att hon är väldigt ledsen. Läraren förklarar att det kan bli så ibland och menar att 

eftersom det var rast och flickan inte lyssnat på läraren när hon sa att det var dags att gå ut, så blev 

det så den här gången. Läraren säger även till flickan att eftersom hon stod och pratade med oss, 

Lina och Lisa, så hade hon faktiskt fullt upp. En pojke räcker upp handen och säger till flickan att 

läraren har så många barn att ta hand om så att det är svårt. Läraren frågar om pojken menar att hon 

som vuxen inte kan vara på flera platser samtidigt. Pojken svarar jakande. 
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6.3 Tema 1 – Inflytande som en mänsklig 

rättighet - analys 

6.3.1 Skola A 

I tolkningen av lärarens utsagor kom vi fram till att dessa kan vara uttalanden om demokrati som en 

mänsklig rättighet. Detta beror på hennes ordval, hon talade om att barnen ska få vara med och 

påverka, de ska ges möjlighet att bli lyssnade på. Skolkommittén beskriver barns rätt att vara 

människor, att de är människor som befinner sig mitt i ett pågående liv. De menar att skolan inte 

bara ska ses som en förberedelse för framtiden.
 180

 Vi uppfattar det som att läraren har nutidsfokus, 

hon talar om inflytandets behållningar och att hennes yrkesutövande blir så mycket roligare när hon 

tar utgångspunkt i vart eleverna befinner sig här och nu. Läraren menar att elever ska få hjälp att bli 

självständiga, göra egna val och tänka själva. Detta finner vi vara en mänsklig rättighet då 

Konventionen om barnens rättigheter beskriver barns rätt att bilda egna åsikter och ha möjlighet att 

uttrycka dessa i alla frågor som rör dem
181

. Läraren talade även om att låta eleverna själva uttala sig 

om sina prestationer, detta precis som barnkonventionen slår fast är frågor som rör dem och där de 

ska ges möjlighet att uttrycka sig. Lpo 94 uttrycker att undervisningen ska anpassas efter elevens 

förutsättningar och behov
182

. Läraren poängterade även detta och menar till exempel att barn som 

inte vill ha läxor inte ska behöva det. Att bli sedd utifrån sina behov och förutsättningar att bli mött 

där man befinner sig idag, anser vi i enlighet med Lpo 94, vara en mänsklig rättighet.  

Vi finner det tänkvärt att under elevsamtalet framkom främst tankar som går att 

relatera till mänskliga rättigheter. Barnen hade främst önskemål om att påverka sådant som vilken 

tid på dagen de skulle börja i skolan, eftersom de upplevde att de var trötta. De ville börja dagen 

med att äta eftersom de var hungriga under förmiddagen. De önskade få gå in efter lunch eftersom 

de frös mer när de var trötta vilket de var efter att de hade ätit. Dessa barns tankar ger uttryck för 

mänsklighet. Barn precis som vuxna har en fysik som påverkar deras prestationer under dagen. 

Precis som Skolkommittén hävdar är barn inte fundamentalt annorlunda än vuxna.
183

 Vad barnen 

ber om tolkar vi inte som ett uteslutande av utomhusvistelse efter lunch. Under sommarhalvåret kan 

tänkas att många barn föredrar att vara ute, men vi uppfattar det som att det efterfrågas ett 

alternativ, när barnen känner sig trötta och frusna.  

Två pojkar talade om att de var väldigt trötta när skolan började på morgonen. Även 

detta anar vi och kan vi påstå med den erfarenhet vi har, är ett vanligt förekommande fenomen i 

skolans värld. Många barn, tror vi, är väldigt trötta. Självklart kan det finnas olika anledningar till 

detta men om vi förhåller barnens förväntade prestationer under dessa morgontimmar då de är så 

trötta mot vad de faktiskt presterar så kan det kanske kännas som ett ödslande av tid. Frågorna vi 

ställer oss besvarar i mångt och mycket sig själva. En sådan organisering av skolan, då barn kan 

komma vid klockslag som stämmer överens med deras sömnbehov, är idag omöjlig i förhållande till 

de ramfaktorer vi har. Organisationen av undervisningen skulle bli lidande och ekonomin begränsar 

                                                      

180 Se punkt 4.1.1 Mänsklig rättighet 

181http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-hela-texten 2 december 2008   

182 Lpo 94, s. 4 

183 Se punkt 4.1.1 Mänsklig rättighet 
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antalet lärarledda timmar under dagen. Elevkaraktäristika omnämns som en ramfaktor. Vi kan alltså 

se det som att kombinationen av ramfaktorer förhindrar skolans resultatuppnående. Men om vi, som 

tänkt under denna punkt i analysen hävdar barnens mänskliga rättigheter, så måste vi se det ur ett 

barnperspektiv. Just elevkaraktäristika gavs flera exempel på under elevgruppsamtalet. En flicka 

talar om förskolan och hur roligt det var då, och menar att hennes drömscenario vore att skolan var 

mer som en lekskola. Detta kan tolkas som att hon finner skolan som en allvarsam plats, med 

mycket ansvar och krav. Skulle hennes skolvardag underlättas om skolan hade mer influenser från 

förskolan? Ser hon att få leka sig till kunskap som ett givande alternativ? Kanske upplever somliga 

att det ansvar som följer med skolgången är allvarsamt och tungt att bära? Om barnen fick 

möjlighet att ge uttryck för detta och gavs utrymme att ge förslag på hur skolan skulle kunna 

förbättras, vad skulle ske då? Är det inte då ansvarstagandet som omnämns i Lpo 94
184

 får egentligt 

genombrott, är inte det en kombination av demokratimål och kunskapsmål? Vidare belyses i Lpo 94 

att ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.”
185

 Lärarens och hennes 

kollegas arbetssätt att föra samtal med barnen där de ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och 

utöva inflytande påminner om de samtal som Englund beskriver som deliberativa
186

. Vi iakttog, 

som beskrivet, ett sådant samtal under samlingen på morgonen. Under samtalet fick barnen 

möjlighet att uttrycka sina tankar om höstdagjämning, de fick även ställa frågor och pröva sina 

idéer. Lärarna bjöd på sina tankar och funderingar och balanserade en ledarroll med ett deltagande i 

samtalet. Att barn ges möjlighet att delta i samtal som detta ser vi som en mänsklig rättighet. 

6.3.2 Skola B 

Vi tolkar lärarens beskrivning av sin förändrade syn på elevdemokrati som att hon nu, mer än 

tidigare, drar mot en starkare riktning mot inflytande som mänsklig rättighet. Läraren menar att hon 

numer ser och beaktar de frågor som eleverna själva tycker är viktiga. Vi tolkar detta som att 

elevinflytandet i hennes klass nu, i högre grad än förr, fokuserar på elevernas egna behov och rätt 

att bestämma i sammanhang som de anser är av vikt. Detta kan ses som ett uttryck för en syn om att 

barnens inflytande är värt något i sig självt. Läraren sätter så att säga inte längre sina egna tankar 

om vad barn vill bestämma om i första hand. Under klassrådet ser vi också att hon för samtal med 

barnen utifrån deras frågor och synpunkter. Det är så att säga barnens skolsituation som är grunden 

i samtalet, inte lärarens. Läraren uppger att hon funderar mycket på hur elevdemokrati slår mot den 

enskilde eleven vid kollektiva beslut. Tankar om detta kan ses som ett uttryck för att läraren värnar 

om den enskilde elevens rättigheter till inflytande över sin egen situation. Läraren närmar sig under 

intervjun funderingar om etik, så som elevens autonomi och rätt i förhållande till demokrati på 

kollektiv nivå. Läraren ser elevens situation här och nu som viktig och inflytande i temat mänsklig 

rättighet handlar om att ses som ett subjekt som skall få bestämma endast för att hon existerar i en 

här och nu situation.  

Läraren uppger att hennes mål är att barnen ska känna att de duger och att de lyckas. 

Även detta kan tolkas som ett uttryck för synen på barn och dess skolgång som något som är värt 

något här och nu. Att barnen skall må bra just idag, inte endast längre fram i tiden. Skolan syftar då 
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inte till att barnen endast ska bli något längre fram utan att de är något idag. Vi anser även att 

lärarens diskussion kring barnens vilja att vara med och påverka sådana beslut som vuxna kan anse 

oviktiga, är ett uttryck för att hon ser elevernas bestämmande i ljuset av rättigheter. Den enskilde 

eleven har åsikter om saker som är viktiga för dem, alldeles oavsett vad hon som lärare tycker om 

denna frågas vikt. Läraren reflekterar och använder ordet kränkande i detta sammanhang. Vi tolkar 

det som att läraren menar att det kan vara kränkande om elevens uttryck för påverkan av sin 

situation inte tas på allvar eller beaktas. Detta vill vi hävda är starkt kopplat till synen på barns 

inflytande som rättighet. Då hennes resonemang bygger på en respekt och tro på att elevernas liv 

och situation är viktig för att de är människor med tankar och känslor.  

Läraren pekar på samtalet som en grund för att lyfta barnens självförtroende och syn 

på sig själva som viktiga att de frågor som de lyfter ges gehör. Vi menar att denna syn är förankrad 

i motiveringen för inflytande som mänsklig rättighet då läraren inte tar upp vad detta kan leda till i 

framtiden, förmågan som skall utvecklas, utan fokuserar på barnens känsla och syn på sig själva 

just då. Under intervjun lyfter läraren upp det faktum att barnens vilja kan gå stick i stäv med 

hennes egen vilja. Vilket hon menar kan leda till att hon tillrättalägger den demokratiska processen 

vid exempelvis röstning. Här kan vi se att den deliberativa pedagogiken kan vara behjälplig. Men 

vad som är intressant ur perspektivet inflytande som mänsklig rättighet är att hon vidare resonerar 

kring detta i förhållande till barnens situation i skolan.  

Läraren funderar över det faktum att barnen i skolan ibland får höra att de inte duger, 

eller att deras uttryck ibland blir försummade. Vi menar att hennes tankegång kring detta innebär att 

hon reflekterar i termer av inflytande som mänsklig rättighet. Den som inte ser barn som jämlika 

och likvärdiga torde heller inte hamna i resonemang av liknande slag. Resonemanget och tankarna 

kring det faktumet att skolan, för eleverna, kan innebära kränkningar i form av att inte bli hörd eller 

bekräftad i sig själv tyder på en medvetenhet. Läraren verkar enligt oss då fundera över barnens 

ställning i skolan, vilket även är det som Skolkommittén tar upp i förhållande till inflytande som en 

rättighet. Återigen, kan resonemanget ses som en syn på eleven som icke fundamentalt annorlunda 

än vuxna.  

Under samtal med de fyra eleverna kom en stor del av samtalet att handla om den 

miljön som barnen vistas i. Barnens utsagor om miljön och deras uttryck för att vilja vara med och 

påverka denna har en stark koppling till perspektivet inflytande som mänsklig rättighet. Att äta när 

man vill, mysa bland kuddar, få välja mat, sova, vara inne på rasten verkade vara det som barnen 

gav uttryck för att vilja påverka. Skolkommittén hävdar under motiveringen inflytande som 

mänsklig rättighet att barn har rätt att ”bara vara” och att skolan ibland försummar detta. Det menas 

att barn har rätten att ibland slippa alla krav, utvärderingar och bedömningar. I större utsträckning 

ges rätten att få råda över sin egen tid i skolan.
187

 Det verkar för oss som att barnen vi samtalar med 

ger uttryck för just detta när de resonerar kring själva upplägget, ramarna som skolan besitter. Även 

under klassrådet ger barnen uttryck för att det är miljöfrågor som de vill ha inflytande över. 

Under observationen såg vi hur barnen själva fick välja arbetsplats och vi uppfattade 

att detta var något som barnen var vana vid att göra. De verkade röra sig fritt i de utrymmen som 

fanns tillgängliga. Vi hävdar att detta är ett uttryck för inflytande som mänsklig rättighet då 

eleverna på detta vis får råda över sin studiemiljö. Läraren beslutar under vår observation att 

eleverna inte får skriva om vapen eller alkohol i sina sagor. Här undrar vi om detta kan ses som att 

läraren bortser från barnens rätt att, precis som vi vuxna, skriva om det som vi vill, sådant som 

berör oss. Har barnen i skolan inte samma åsikts och tryckfrihet som råder i övriga samhället? 
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Skolan inhyser en fostrans aspekt som förmodligen gör att läraren här inte kan ge barnen samma 

frihet som hon eventuellt skulle ge eleverna om de var barn utanför skolan eller för den delen 

vuxna. I egenskap av lärare finns kanske ramfaktorer såsom fostran och socialisering, som gör att 

hon måste kliva in och begränsa utrymmet för barnens skrivfrihet. 

Flickan som blir ledsen för att läraren förbisåg hennes önskan om hjälp verkar i detta 

sammanhang medveten om sin rätt och sitt värde som människa. Vi tänker att flickan verkar hävda 

denna rätt att bli hörd och sedd gentemot läraren. Dessutom slås vi av denna flickas språk, hon 

uttrycker sig på ett sätt som gör det möjligt för läraren att förstå och sätta sig in i hennes känsla. 

Kan det vara så att inflytande och genomförandet av detta till stor del handlar om att ha tillgång till 

ett språk och en vetskap om sin rätt som människa? Flickan har enligt oss förmånen att rent verbalt 

hävda sin mänskliga rätt och förklara när denna enligt henne kränks. Läraren går in i ett samtal med 

flickan och bekräftar hennes känsla, utan att för den sakens skull ge henne all rätt. Kanske är detta, 

tänker vi, det viktigaste i en diskursiv praktik, att erkänna den andres känsla, behov och mening? 

Att svara, se och förhålla sig till elevernas uttryck. Intressant är också att en annan elev hjälper 

läraren att förklara för flickan orsaken bakom lärarens agerande. Det kan tolkas som att han hjälper 

den ledsna flickan att förstå att läraren inte förnekar just henne hjälp. Vi ser i detta sammanhang hur 

ett deliberativt samtal skulle kunna födas. 

 

6.4 Tema 2 – Inflytande för en demokratisk 

fostran - redovisning  

6.4.1 Skola A 

Läraren i skola A menar att en förutsättning för att kunna arbeta med demokrati i skolan är att de 

har fostrat barnen i förskoleklass, hon såg förskoleklassen som ett år med mindre demokrati. ”- Men 

jag kan ju tycka i förskoleklass är det inte lika mycket demokrati, där försöker man baka ihop dom 

väldigt mycket och knåda ihop dom till en grupp”. Lärare A menar att detta underlättar utövandet 

av demokrati i åren efter förskoleklass, hon ser inga svårigheter med att låta barnen utöva 

inflytande och detta tror hon har att göra med att hon följt dem sedan förskoleklass. Hon anser att 

detta sätt att arbeta, att få följa barnen under de första skolåren, skapar en trygghet i klassen både 

för barn och för föräldrar. Läraren menar även att hennes uppdrag består i att fostra demokratiska 

medborgare, hon nämner förmågor som att tycka och tänka. Hon anser att de försöker lära barnen 

att stå för sin åsikt, att det inte alltid finns ett rätt och ett fel. ”/…/ - dels så ska dom ju fostras in i 

vårt samhälle vi har ju ett demokratiskt samhälle, att dom ska lära sig att tycka och tänka, och våga 

säga saker, att våga stå för sin åsikt/…/”. Läraren tycker att vi vuxna, tillsammans med föräldrar, 

har ett ansvar att visa barnen vad demokrati är.  

Under elevgruppsamtalet nämns inget som går att tolka ur ett perspektiv på fostran, 

dock uttrycker en flicka att vissa saker kan det vara bra om lärarna bestämmer eftersom att det är de 

bäst på.  

Under vår observation infann sig en känsla av att barnen var väl medvetna om hur de 

ska uppföra sig i klassrummet. De hade så att säga tillägnat sig den socialisering som ligger till 
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grund för utveckling av en demoratisk förmåga. De räcker upp handen, lyssnar till varandra och 

talar tyst i klassrummet. Detta som läraren menar att de fick arbeta med när eleverna gick i 

förskoleklass för att nu kunna arbeta demokratiskt och ge barnen inflytande. 

 

6.4.2 Skola B 

Ansvaret som lärare när det gäller att ge eleverna en demokratisk fostran menar lärare B är 

självklart. Hon anser även att arbetslaget ska sträva åt samma håll, även om de ibland kan ha olika 

syn på demokrati. Läraren menar att det kan vara svårt med elevdemokrati i förhållande till 

allmänna regler som finns på skolan. ”- Alltså det är jättesvårt, och man sitter där och man säger att, 

att de ska få vara med och att och samtidigt ibland så får man bara säga att ja fast jag är vuxen och 

nu är det jag som har ansvar och nu är det jag som bestämmer, punkt slut”. Läraren hävdar att tid 

för barnen i klassen att lyssna på varandra kan ge mer demokratisk utveckling än att hon står och 

berättar om demokrati för klassen. Hon tänker att det kan vara viktigare att släppa ordet fritt och att 

öva deras förmåga att lyssna på varandra, än att redogöra för själva begreppet demokrati. 

Tillexempel uppger läraren att man kan sitta i en ring och rulla en boll mellan varandra och den 

som har bollen, och bara den personen får prata. Hon menar vidare att lära sig att lyssna och att låta 

barnen säga vad de tycker stärker barnen när de sedan ska ut i samhället. ”- Att de faktiskt vet att 

jag faktiskt kan vara med och påverka. Vad det nu än må vara. Alltså demokrati handlar ju också 

om ett ansvar. Att man faktiskt tar ansvar att vara med och bestämma, och gör man inte det så 

händer det ju ingenting.” 

En flicka säger under elevgruppsamtalet att de under klassrådet får blundrösta, de 

andra barnen förklarar då att detta är för att man inte ska påverka varandra eller falla för 

grupptrycket. Ingen av dessa barn kan säga vad demokrati betyder, en flicka känner dock igen 

ordet, hon har hört sin mamma säga det. Begreppet medbestämmande kopplar ett av barnen till 

bästis, att man bestämt vem man ska vara med. Ett annat barn tror att medbestämmande kan vara att 

man är överens, att man håller med. Inflytande är det ingen som vet vad det betyder (när vi frågar) 

eller känner igen som begrepp. En flicka säger: ”- Inflytande, det är väl kanske när man flyter in?” 

En annan flicka menar att det nog handlar om läsning, att man kan läsa flytande.  

En observation vi gjorde var under morgonsamlingen. Här såg vi att barnen gavs 

mycket utrymme att ingå i samtal. Barnen fick räcka upp handen och komma till tals. De får fråga 

vad vi som observatörer gör i klassen, ingen fråga eller kommentar i stil med ”min syster heter 

också Lina” verkar avbrytas. Läraren återknyter faktumet att vi går på högskola till barnens 

förförståelse om universitetet i Uppsala. När en flicka pratar rätt ut under klassrådet säger läraren 

lugnt: ”- Om man pratar rätt ut så utesluter man andra, då får ju inte alla chansen att prata.” Läraren 

tar sedan upp de frågor som uppkom under förra klassrådet och går igenom vad som hänt med 

dessa. Vi observerade att läraren försöker få barnen att hålla sig till en fråga i taget. Ett barn räcker 

upp handen när samtalet handlar om simhallsbesök. Läraren frågar då direkt ”- Har det med 

simhallen att göra?” Barnet funderar och svarar ”- Nej”. Läraren säger ”- Ingenting?” ”- Nä” säger 

barnet. Läraren suckar lätt och säger ”- Nähä, vad tänkte du på då?” Under vår observation ska 

eleverna rösta om vilken aktivitet som de ska få göra senare i veckan. (En typ av belöning). Barnen 

får rösta på att antingen gå hem till läraren och fika eller åka till badhuset. En elev frågar varför det 

inte finns fler än dessa två alternativ att rösta på. Läraren säger då att dessa två var de som eleverna 

innan röstat fram. Ett barn säger innan de ska rösta: ”- Kan vi inte få blundrösta?” Läraren 

hörsammar detta och låter barnen får då blundrösta. 
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6.5 Tema 2 – Inflytande för en demokratisk 

fostran - analys 

6.5.1 Skola A 

Av lärarens påståenden att döma kan vi se ett samband mellan demokratisk fostran och 

uppförandefostran – värdegrundsarbete. Hon menar att i förskoleklass måste ett värdegrunds och 

uppförandesarbete äga rum. Då eleverna får lära sig grundförutsättningar som att visa varandra 

respekt, lyssna, räcka upp handen, tala tyst i klassrummet för att skapa arbetsro med mera. 

Sambandet vilar i att detta arbete skapar förutsättningar för utövandet av demokrati. Att fostra 

demokratiska medborgare innebär likväl att dessa förutsättningar grundläggs och praktiseras. Precis 

som Skolkommittén framhåller är förmågor som tolerans, empati, byta perspektiv och förståelse 

förmågor
188

 som barnen ska få möjlighet att anamma i skolan. Dessa förutsättningar talar även 

Englund om gällande deliberativa samtal, han omtalar gemensamma villkor som förståelse och 

respekt.  

Läraren påpekar uppdraget att fostra demokratiska medborgare, dock använder hon 

inte begrepp som deliberativa samtal eller deliberativ demokrati. Detta tyder på en omedvetenhet 

om å ena sidan förekomsten av dessa i dagens forskning, å andra sidan om att den pedagogik hon 

praktiserar i mångt och mycket innehåller deliberativa drag. Att dessa förutsättningar ligger för 

handen upplevde vi under vår observation. Arbetsmiljön i klassrummet var präglad av respekt och 

hänsyn. I diskussioner lyssnade barnen till varandra, räckte upp handen och uppmuntrade varandra. 

Detta tolkar vi som att vad läraren menade att de arbetade för under året i förskoleklass och 

eftersträvar att upprätthålla idag, gällande uppförande och värdegrund, haft framgång. 

 Gällande elevgruppsamtalet var det som uppkom och går att tolka ur ett 

fostransperspektiv en flickas påtalande att vissa saker är det bra om läraren bestämmer för de är 

bäst lämpade. Detta, i en vågad tolkning, kan uttydas som att flickan har ett förtroende för lärarna. 

Vissa saker är de bättre på och dessa bör de besluta om. Att barn hyser detta förtroende för lärarna 

tyder på att det finns en respekt för deras kunskap, dels kanske som vuxna, dels som lärare. Att 

tolka vari flickans förtroende grundar sig är att ge sig ut på hal is.  

 

6.5.2 Skola B 

Läraren problematiserar den verklighet som vi tror gäller på många skolor. Nämligen att det finns 

en diskrepans mellan intentioner och verklighet. Å ena sidan ska hon som lärare fostra barnen till 

demokratiska medborgare, låta dem vara med och bestämma och få inflytande. Å andra sidan måste 

hon samtidigt ibland ”köra över” barnens vilja eller rätt till inflytande och hävda denna rätt endast 

genom att hon är lärare och/eller vuxen. Det faktum, som läraren tar upp, att arbetslagets roll och 

uppfattning om demokrati är viktig för genomförandet tror även vi kan vara en ramfaktor som 

skolan innefattas av. Vi tänker att, precis som läraren menar, vi som vuxna i skolan har olika syn på 

elevdemokrati och för den delen demokrati. Vilket skulle kunna leda till att var och en gör på det 
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vis som hon själv anser vara rätt. Det faktum att läraren tar upp tid för samtal som en faktor för 

elevdemokrati anser vi faller in under motiveringen inflytande för demokratisk fostran. Eleverna 

bör, precis som Skolkommittén menar, få utveckla sin demokratiska förmåga i grupp och inte 

endast individuellt. Läraren menar vi, genom sina uttalanden verkar beakta denna motivering när 

hon beskriver hur eleverna kan lära sig att lyssna på varandra, ta ansvar och även få självförtroende 

att våga tala. Skolkommittén menar att tolerans hänsyn och empati är demokratiska förmågor som 

skolan bör utveckla.
189

 Vi menar att den typ av samtal som läraren berättar om, som vi även 

observerar, samt hennes tankar bakom samtalen rimmar väl med Skolkommitténs syn om hur och 

varför förmågor av dessa slag bör och kan utvecklas. Läraren talar om elevernas framtid i ett 

demokratiskt samhälle och verkar förhålla sig till sitt eget ansvar som lärare för denna framtid. 

Precis som Skolverket skriver så är skolan en plats där eleverna ska öva upp sin demokratiska 

förmåga så att de kan möta samhällslivet med en trygg och säker demokratisk förmåga. Detta 

verkar läraren vara medveten om och anse vara viktigt, hon kan även förklara och sätta ord på hur 

hon rent konkret försöker göra detta. En tanke som slår oss är om lärarens relativt korta erfarenhet i 

yrket, det vill säga att hon nyligen avslutat en lärarutbildning bidrar till att hennes yrkesspråk är 

välutvecklat? Så att säga färskt och modernt, vilket bidrar till att hon kan sätta ord på tankarna 

bakom undervisningen. 

När det kommer till barnens tankar om begreppet demokrati och inflytande märker vi 

att barnen inte kopplar detta till vare sig skolan eller vad begreppen innebär. Detta behöver förvisso 

inte tyda på att de inte vet sina rättigheter eller att de inte förstår orden. Givetvis vet barn mer än 

vad de kan uttrycka och vi tänker att omständigheterna runt samtalet (nervositet, vår inverkan 

etcetera) kan spela in. Läraren tar upp detta med begreppen. Hon menar att det är bättre att hon låter 

eleverna bestämma än att själv stå och berätta vad en demokrati innebär. Vi har resonerat fram och 

tillbaks kring detta. Kan det anses viktigt att eleverna kan prata om och kring demokrati, inflytande, 

rättigheter och sitt lärande i termer som av demokrati. Det skulle kunna vara så att den 

demokratiska förmågan och synen på sig själv som en demokratisk medborgare stärks om eleverna 

får hjälp att utveckla sitt språk kring demokrati. Kanske är det även sannolikt lättare att hävda sin 

inflytanderätt och inse när skolan inkräktar på den rätten om vi känner till våra demokratiska 

rättigheter och språket som omgärdar detta? Frågan vi ställer oss är om utvecklandet av en 

demokratisk förmåga är hjälpt av en kunskap om demokrati och en insikt i begreppen som förklarar 

denna?  

Vi anser att läraren fostrar barnens demokratiska förmåga inför framtiden när hon 

förklarar under elevrådet vilka principer som måste till i en demokratisk process. Att låta alla 

komma till tals kan ses som en förutsättning för en demokrati med deliberativa inslag. En annan 

fundering som observationen gav upphov till är om lärarens försök att få eleverna att hålla sig till 

ämnet, den fråga som behandlas, är en demokratisk fostran? Är det kränkande för barnet att bli 

ifrågasatt om det hon vill säga, redan innan hon öppnat munnen, verkligen hör till ämnet? Kan det 

vara så att i sammanhang likt detta måste ändå läraren, av praktiska såväl som demokratiska skäl, se 

till att en fråga i taget reds ut?  

Vi anser att denne lärarens beskrivning av sitt uppdrag i termer av att alla barn ska få 

lyckas och känna att de duger hänger ihop med hennes syn på elevinflytande. Precis som 

Skolkommittén menar så är synen på sitt läraruppdrag kopplat till synen på och förmågan till, att 

låta eleverna få inflytande. En lärare som anser att eleverna bör känna att de lyckas och som tänker 

att hon har ett givet uppdrag vad gäller demokratisk fostran borde enligt oss även i större 

utsträckning skapa reella tillfällen för utövande av demokrati i skolan. Vi har även resonerat kring 
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den blundröstning som sker i klassen. Vi tänker att det är ett bra sätt att få eleverna att ingå i 

demokratiska processer som liknar de vi i samhället har (vid till exempelvis val). Å andra sidan 

reagerade vi på att många av eleverna ändå såg hur kamraten röstade och ändrade sitt beslut om 

kamraten röstade på annat sätt än de själva. Vi tänker att eleverna, om vi verkligen vill ha allas 

individuella röster, kanske bör få lämna in sina svar på lappar istället. Å andra sidan menar vi att 

om vi tänker att alla individer, barn som vuxna, påverkas och låter sig påverkas av andras åsikter, så 

är det inte så konstigt att barnen rättar sig efter varandra. Gör vi inte alla det, följer de människor vi 

tror vet bäst? Skolkommittén belyser vidare att demokratisk förmåga är något som utvecklas i en 

gemenskap. Vilket vi tänker att läraren strävar efter via de samtal hon för med eleverna och sättet 

hon beskriver vad en demokratisk förmåga är.  

Barnen får genom röstning en typ av demokratisk fostran. Genom att de innan denna 

röstning fått resonera och föreslå flera olika alternativ kan det hävdas att de övar att ingå i ett 

demokratiskt samhälle. Dock kan vi fråga oss om det kan vara så att den demokrati som 

förekommer i exempelvis klassråd ofta handlar om frågor som inte direkt rör undervisningen eller 

lärandet. Vi frågar oss återigen om det är så att eleverna inte vet att de kan och har rätt att påverka 

denna eller om det är så att de inte känner ett behov av att påverka detta? Eller är det så att barnens 

uttryck att miljön är just vad de vill påverka, är det som faktiskt är viktigast?  

6.6 Tema 3 – Inflytande över sitt eget lärande - 

redovisning 

6.6.1 Skola A 

Läraren pratar om vikten av att göra eleverna delaktiga. Hon talar ur ett lärandeperspektiv då hon 

menar att hon och hennes kollega anpassar undervisningen efter barnens intresse och initiativ. 

Genom att lystra till barnens diskussioner och frågor låter de barnen utöva inflytande. Om barnen 

har önskemål om aktivitet eller undersökningsområde menar läraren att de tar hänsyn till detta och 

arrangerar det när möjlighet ges. Dock påpekar hon att både tid och ekonomi är ramar att förhålla 

sig till. Till exempel spelar barnen denna dag en fotbollsturnering, detta var ett önskemål som 

framkom ett år tillbaka. Det är viktigt, menar hon, att minnas vad man lovar och har bestämt. 

Läraren ger exempel som att för tillfället pratar barnen mycket om att baka och då får de se till att 

göra det. Tidigare pratade barnen mycket om pendeltåg och att några av dem aldrig åkt pendeltåg, 

då bokade lärarna in en utflykt då hela klassen åkte pendeltåg. Läraren menar vidare att det som 

hon och hennes kollega planerar sällan genomförs då de ständigt anpassar sig efter barnens behov 

och intressen. Hon upplever att barnen ger dem material att arbeta med vilket är en hjälp för dem i 

deras yrkesutövning. Detta menar hon bidrar även till att lärarna utgår ifrån barnen och deras behov. 

Att barnen bidrar till stoffurvalet ser läraren inte som ett bekymmer i förhållande till målen 

formulerade i Lpo 94 ”- Den är ju otroligt bred och tolkningsbar. /…/ Sen så har vi ju våra egna 

kravnivåer och strävansmål, saker som vi strävar efter, men jag menar det står ingenstans att, du ska 

prata om rymden, det står ingenstans att du ska prata om jorden, eller svampar eller, utan, det står 

natur, det står alltså det är ju så brett.” Behållningen med elevinflytande menar hon är att barnen 

blir självständiga, att de, som lärare, gör sig överflödiga ”- Och det är vår tanke också att vi ska bli 



 60 

lite överflödiga. Dom ska kunna välja utifrån sin egen nivå och sin egen mognad.” Samt att läraren 

tror att detta bidrar till att barnen har roligt i skolan, att de tycker att själva skolarbetet är roligt. 

Läraren menar att om de som lärare skulle bestämma hela tiden skulle ingenting bli gjort, barnen 

skulle inte lära sig. Hon tycker även att hon som lärare har roligt i sitt yrke om hon låter barnen 

påverka, hon tror att ytterligare en behållning består i att barnen blir lugnare. Vilket tillsammans 

med barnens vana att samtala och diskutera bidrar till lätthanterlig konfliktlösning.  

I samtalet med eleverna framkommer vad de anser att de får vara med och bestämma 

om. Exempel på undervisningsinnehåll är att de får bestämma vad de ska skriva i loggboken, och 

vad de ska läsa. Meningarna går dock isär, ett barn upplever inte att de får bestämma vad de ska 

skriva i loggbok eller vilken bok de ska läsa. Eleverna pratar även om vad de skulle vilja bestämma 

över, till exempel vill de köpa nya hönor och att de ska rösta om vilken utflykt de ska åka på. De 

vill även att det ska vara mer fantasifullt i klassrummet med färger och djur på väggar och i tak. 

Samt att de vill ha mer teater, de vill uppträda mer. En flicka menar att det är bra när lärarna 

bestämmer vissa saker för att det är dem bäst på till exempel vad de ska skriva i loggbok och vilka 

utflykter de ska åka på.  

Vi fick under vår observation uppleva hur lärarna följde barnens intresse under 

morgonsamlingen. Dagen till ära var det höstdagjämning och detta blev en intressefråga och 

diskussionsämne som tog upp hela samlingen. Barnen hade frågor om natt och dag, sol och måne, 

årstider, jordens rotation runt solen och runt sin egen axel. Lärarna lystrade till barnens intresse och 

svarade så gott de kunde, de hämtade en jordglob för att visualisera jordens rotation.  

6.6.2 Skola B 

Läraren menar att om det är någonstans som elevernas inflytande går i stå så är det i 

undervisningen. Genom att hon planerar lektioner så kan utrymmet för elevernas inflytande över 

lärandet ibland bli litet. ”- För man sitter där och planerar och man har liksom planerat värsta 

lektionen och det är mattespel och liksom… och sen så är det ingen som vill och så liksom, nä men 

det spelar ingen roll, för nu är det detta vi ska göra. Under intervjun uppger läraren att hon skulle 

vilja att barnen skulle ges mer bestämmande över sitt lärande, att de skulle få välja vad de vill jobba 

med och hur de vill lägga upp arbetet. Men hon menar att detta kan ses som en utopi. Eftersom att 

en lärare inte kan finnas till för alla barn, samt att alla barn inte kan ta det ansvar som det innebär 

att planera själv. Hon skulle vilja att barnen fick jobba med det som verkligen intresserade dem, 

saker som de tycker är viktigt men hon tänker att detta förutsätter att intresset för detta är väckt hos 

barnen. Hennes upplevelse har varit, då hon gett eleverna ansvar och bestämmande över sitt 

lärande, att vissa barn inte kan ta det ansvaret. Några sitter då mest och snurrar på pennan säger 

hon. Läraren undrar vidare över denna fråga: ”- Och då kan man ju undra om det är för att de inte 

är, alltså om de inte är kapabla och om de inte är det så kan man ju egentligen undra, vems fel är det 

egentligen? Är det barnen som inte är kapabla, eller är det jag som inte är kapabel att få dem att 

bli.”  

En flicka poängterar flera gånger under samtalet att skolan inte är som dagis. Här 

bestämmer läraren. Hon säger, som svar till pojkarnas längtan efter att spela fotboll inomhus, att de 

måste stå ut med reglerna eftersom skolan inte är som dagis. Hon menar att pojkarna måste förstå 

varför reglerna finns. Den andra flickan fyller i och menar att det är tur att läraren bestämmer, 

annars skulle det bli så stökigt. Denna flicka säger också att barn får större ansvar när de blir äldre. 

Barnen upplever att de får bestämma om vissa saker i skolan, som platser i matsalen, vissa regler 

eller roliga saker som de ska göra tillsammans. En pojke säger att ibland får vissa barn slippa att 
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räkna i matematikboken bara för att de tycker att det är jobbigt eller tråkigt. Han menar att dessa 

barn då får göra något annat och det är ju bra eftersom att de inte vill göra som läraren vill. Men då 

menar den andre pojken att det också kan vara orättvist mot de andra barnen, att bara vissa får göra 

något annat.  

Under vår observation i denna klass fick eleverna arbeta med olika saker. Saker som 

de själva anser att de behöver arbeta klart med eller arbeta mer med. Vi observerade ett tillfälle där 

läraren i denna klass skulle introducera eleverna till sagoskrivande. Eleverna har innan läst, målat, 

pratat och forskat om Uppsala och Pelle svanslös. Nu vill läraren att de ska skriva en egen saga om 

Pelle Svanslös. Flera av barnen vill skriva två och två på samma saga. Läraren säger att hon inte vill 

det, hon säger att de nu ska träna skrivning. Barnen verkar tycka att detta är viktigt för dem, flera 

gånger försöker de övertala läraren. Bland annat genom att hävda att de kan skriva lika mycket var. 

Läraren poängterar flera gånger under introduktionen att det ska bli en hel saga och att denna saga 

skall tas hem. Läraren försöker få igång barnens fantasi genom att låta dem fantisera och berätta 

vad en saga om Pelle Svanslös skulle kunna handla om. Flera barn kommer med förslag. En flicka 

säger när läraren frågar henne att hon inte vet. Läraren försöker lirka genom att be henne fortsätta 

på föregående talares berättade saga. Men flickan säger återigen att hon inte vet. Läraren säger då ” 

- Men vad tror du” men flickan vill inte berätta. När rasten närmar sig ber läraren att eleverna skall 

plocka undan sagan och lägga den i ”göra klart lådan”. Vi noterar att en pojke som innan varit 

väldigt lugn och skrivit och ritat just snyggt, prydligt och engagerat, nu suddar i sin text så att 

pappret nästan går sönder. Efter rasten så säger läraren att barnen ska få jobba klart med påbörjade 

arbeten. Hon säger ”- Först ska ni jobba klart med drömmar sedan med Pelle Svanslös sagan”. 

Samma pojke som innan suddat i sin saga säger tyst ”- Yes”. Läraren repeterar: ”- Men först 

drömmar”. Samma pojke säger då ”- Nä”. Läraren säger till barnen flera gånger under tiden då 

barnen jobbar med Pelle Svanslös sagan att denna saga ska göras idag och hela nästa vecka.  

6.7 Tema 3 – Inflytande över sitt eget lärande - 

analys 

6.7.1 Skola A 

Läraren talar om att hon och hennes kollega utgår från barnens behov och initiativ. Detta 

förespråkas av våra styrdokument som gör gällande att elever ska ha inflytande över lärande, 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningsinnehåll.
190

 Att ha inflytande över sitt eget lärande, menar 

Skolkommittén, är en förutsättning för djupare förståelse och kunskapsförankring.
191

 Inflytande ses 

även som motivationshöjande. Läraren talar dock om ramfaktorer för inflytande som begränsar 

möjligheterna att ge barnen reellt inflytande. Ramfaktorerna tycks trots allt ha en funktion som 

utmanar till innovation. Läraren berättar att de ibland får skjuta barnens önskemål och 

bestämmelser till framtiden, detta då ramfaktorn tid inte ger utrymme för aktiviteten som barnen 

önskat. Hon påpekar barns inflytande kräver ett gott minne av dem som lärare. En aktivitet som har 
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bestämts ett år tillbaka i tiden kan tas upp på nytt och förverkligas. Detta uppfattar vi som att 

lärarna skaffar sig det utrymme som krävs, långsiktiga planer hindrar inte inflytandet. Samtidigt 

påpekar läraren komplexiteten med elevinflytande, att det som hon och hennes kollega planerar 

sällan förverkligas då de istället väljer att följa barnens intresse. Hennes reflektioner tycker vi är 

intressanta, då hon ser svårigheter och utmaningar men tvekar ej att gå dem till mötes, det blir inte 

på bekostnad av barnens inflytande. Hon ser fördelarna; hennes yrke blir roligare. Lärarens 

arbetssätt visar hur demokrati- och kunskapsuppdrag inte behöver gå stick i stäv. Hennes 

undervisning bygger broar mellan hennes olika uppdrag. Läraren ser många behållningar med att ge 

barnen inflytande, hon märker att barnen har roligare, blir lugnare och konfliktlösning underlättas. 

Detta menar även Englund är en av fördelarna med skolan som verksamhet, mötet mellan 

människor och kommunikationen dem emellan ger förutsättningar för utövande av 

konfliktlösning.
192

 Kanske är lärarens utsagor om behållningar ett resultat av att hennes 

undervisning har deliberativa drag?  

Gällande elevsamtalet är det intressant att elevernas meningar går isär om huruvida 

de får bestämma vad de ska skriva i loggboken eller ej. Kanske är detta en följd av att lärarna 

lyssnar till barnens behov? Kanske har läraren bestämt vad som ska skrivas åt det barn som 

upplever ett litet inflytande? Vår tanke förstärks då detta var samma flicka som påpekade att lärarna 

gärna fick bestämma vissa saker. Om vi ser till vad eleverna hade önskemål om att få bestämma om 

det intressant att samtalet fokuserade arbetsmiljö, såsom inredning, undervisningsformer och viljan 

att spela teater. Det som inte nämndes var vad de ville ha kunskap om, inom vilka ämnesområden. 

Detta visar både lärarintervjun och observationen att de har ett visst inflytande över. Kanske för att 

det förefaller sig så naturligt och inte är uttalat att det faktiskt var eleverna som bestämde? Eller så 

anser de inte att det är viktigt att få bestämma om stoffurval? Samlingen som vi observerade bjöd 

på hur ett samtal med deliberativa kvaliteter kan se ut i denna klass. Barnen visade ett stort intresse, 

vågade yttra sig och pröva sina tankar, de svarade varandra med motargument och stämningen 

upplevde vi som minst sagt diskursiv!  

6.7.2 Skola B 

Vi tänker att skolan inhyser vissa ramfaktorer som gör att elevernas inflytande över sitt eget lärande 

stundom kommer till korta. En ramfaktor är att läraren för att kunna hålla 25 elever sysselsatta 

måste planera i förväg. Lärarens arbete innefattar ju att hon planerar, strukturerar och skapar 

situationer där hon tror att lärande kommer till stånd. En annan faktor är att eleverna har rätt till en 

viss mängd kunskap i grundskolan, vilket då kan innebära att läraren måste se till att alla ges denna 

grund. Detta i sin tur kan medföra att hon i sin planering måste utgå från en mer generell och 

allmän undervisning som kanske inte inhyser ett utrymme för elevernas individuella sätt att lära. 

Läraren menar att hon skulle vilja att alla skulle få arbeta med individuellt anpassade arbeten i 

skolan, att barnen själva skulle få bestämma. Men i och med att alla elever är olika och hanterar 

ansvar olika individuellt har läraren, när hon försökt, märkt att det inte fungerar att ta stort ansvar 

för vissa barn. Vad som är intressant är att läraren i reflektionen kring detta speglar sin egen roll. 

Vilket ansvar bär jag om inflytande inte kommer till stånd?  

                                                      

192 Englund, ”Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati”, s. 3 



 63 

 Vi hade inte anlagt genus som perspektiv inom inflytande och demokrati i skolan i 

förberedelserna för vår studie. Aspekten genus var något vi innan detta elevgruppsamtal inte 

reflekterat över, inte stött på innan i vare sig intervjuer, litteraturläsning eller föregående 

elevgruppssamtal. Men vid genomgång av anteckningarna från detta samtal med två flickor och två 

pojkar slogs vi plötsligt av genusaspekten kring synen på sitt eget inflytande. Vi kan inte 

generalisera så pass mycket att vi ger en allmän bild av flickor och pojkars förhållningssätt 

gentemot inflytande över det egna lärandet. Men vad vi dock menar är att här i samtalet vi för med 

de fyra barnen i denna klass, så framkommer en skillnad mellan just dessa flickor och pojkar. 

Flickorna betonar att skolan måste ha regler när pojkarna talar om vad de vill förändra eller 

bestämma om. Flickorna försvarar att lärare bestämmer och hävdar ordningen som ska följas i 

skolan som självklar. Det är ju inget dagis heller! Pojkarna i detta samtal säger inget i likhet med 

detta. Vad beror denna skillnad mellan flickorna och pojkarna på? Är det en tillfällighet eller är det 

en genusaspekt vi ser? Fostras flickor till att bli rådiga, sätta de regler och den kollektiva samvaron 

med regler och ordning i centrum? Ser synen på inflytande i skolan olika ut beroende på barnens 

genus? 

Eleverna ger ett starkt uttryck för en önskan om samarbete vid sagoskrivande. 

Läraren hör vad de säger men bejakar det inte, eller följer inte deras önskemål. Vi undrar hur lärare 

ska förhålla sig till uttryck av detta slag? Eleverna vill klart och tydligt samarbeta och de säger detta 

flera gånger, de gör här ett anspråk att påverka undervisningen. Samarbete är gynnsamt enligt 

Skolkommitténs alla tre motiveringar för elevinflytande. Samarbete stärker en demokratisk 

utveckling, empati, och samspel med andra. Om läraren skulle ha följt elevernas önskan skulle hon 

även ha tillgodosett elevernas rätt att påverka undervisningen så som en mänsklig rättighet. Läraren 

hade även då gett eleverna inflytande över sitt lärande. Så vad är det som gör att läraren i detta fall 

väljer att gå emot barnens önskan? Vi menar att lärare hamnar i dessa situationer då skolan ska 

tillgodose att alla barn uppnår en viss kunskap. Kunskapsuppfyllelsen kan hamna i konflikt med de 

mer ideologiska målen. Det kanske då krävs att läraren får syn på det enskilda barnets förmåga och 

kanske var det i detta fall vad läraren var ute efter. Målen, låt säga i svenska, kanske framtvingar en 

viss självverksamhet hos eleverna för att läraren skall kunna göra den bedömning av barnens 

kunskaper som faktiskt krävs? Läraren poängterar att arbetet ska tas med hem, att det ska ta en hel 

vecka att göra och att det ska vara snyggt och prydligt. Föreligger det här underförståddhet mellan 

barn och lärare att alster som skall tas hem måste hålla en viss ”klass”? Är hemmet en ramfaktor 

som läraren måste förhålla sig till? Känner läraren att hon bör visa upp resultatet av hennes 

undervisning? Är det så att det i en målstyrd skola trots allt blir än viktigare att visa på resultaten, 

att läraren och barnen når de nationella kunskapsmålen som nu även innefattar elever i år tre?  

En fundering som observationen gav utrymme för är hur läraren kan arbeta för att 

kombinera målen om delaktighet och inflytande. Då de ska fundera kring ett tänkt innehåll i Pelle 

Svanslös saga kanske hon vill göra dem delaktiga, alla barn ska säga något. Men kan det vara så att 

delaktigheten sker på bekostnad av barnens rättighet att fundera, inte svara eller inte veta. Är det en 

rättighet att inte veta ibland? Vi slås av pojken som suddar, reaktionen som utlöstes när han fick 

meddelandet om att plocka ihop det han arbetade med. Pojken som innan jobbar på och varit 

noggrann verkar frustrerad och stressad när han inte hinner klart. Det är även han som tyst 

protesterar när han inser att han inte heller efter rasten får jobba klart med sagan utan måste börja 

med ett annat påbörjat arbete först. Om det är så som Skolkommittén menar, att inflytande och 

lärande går hand i hand kan vi fundera på vad det innebär att så ofta avbrytas. Avbrytas utan att 

kunna påverka det själv kan ses som en motsats till inflytande över sitt eget lärande. Den uppdelade 

skolvardagen kan ses som en ramfaktor som vi kan tänka inte stärker elevernas inflytande över det 



 64 

egna lärandet. I vilket annat yrke plockar vi undan det vi håller på med efter 30 minuter och börjar 

med ett helt nytt ämne? Vi undrar om det kan vara en rättighet att göra en sak i taget? Är det en 

fostransaspekt som träder in, att som elev måste man lära sig att göra det som man blir tillsagd 

istället för det man vill? Är det en del av skolans immanenta pedagogik? Ska skolan genom 

uppdelning av tiden och konstant växling av verksamhet lära eleven att bli tålmodig? Inte sätta sina 

egna behov först utan rätta sig efter givna ramar som ges? Vi undrar hur inflytande över det egna 

lärandet påverkas av att en lärare annonserar hur lång tid det ska ta att skriva en saga. Om vi ska 

individualisera i ordets rätta bemärkelser innebär det då ett erkännande av elevernas olika tempon 

och arbetssätt? Hur synliggör eleverna sitt lärande för sig själva om läraren redan innan har 

ramarna? Vi tänker att lärarens agerande kan kopplas till ramarna som finns i skolan, kunskapsmål, 

hemmets krav, planering, dokumentering, 25 barn och en lärare. Dessa ramar kan innebära att 

läraren inte alltid kan tillgodose elevernas uttryck för att ta tillbaka ansvaret för och kunskapen om 

sitt lärande.   
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7. Diskussion 

Vad som framkommit i denna undersökning är att lärarna ger uttryck för sitt ansvar att fostra 

demokratiska medborgare, de vill att deras elever ska kunna ta del av samhället och kunna påverka. 

Vi hävdar att lärarna är medvetna om sin roll och införstådda med sitt ansvar för demokratins 

fortlevnad. Vad vi dock noterar är att motiven till demokrati och inflytande i skolan idag av dessa 

lärare inte kopplas till det ursprungliga motivet. Vad vi menar är att vikten av och formuleringarna 

kring demokrati i skolan uppkom till stor del efter andra världskriget. Men ursprunget verkar inte 

behandlas av lärarna när de redogör för varför demokrati i skolan är viktigt. Ingen av lärarna tar upp 

en demokratisk fostran som ett sätt att tillförse att eleverna inte blint följer en ledare utan kritiskt 

tänkande. I tidigare läroplaner, tillkomna efter andra världskriget, var detta huvudsyftet med 

demokrati i skolan. Det som hände under andra världskriget skulle aldrig få hända igen och skolan 

skulle tillförse eleverna med insikten om vikten av att kritiskt granska och försvara de demokratiska 

värdena. Vi kan tänka att detta fallit i glömska, eller anses självklart då lärarna inte tar upp detta. 

Det kan vara ett tecken på att formuleringsarenans intentioner och motiv görs till lärarens egna. 

Vilket inte är förvånande eller konstigt då dessa ska forma den dagliga verksamheten. Men vi slås 

av att lärarna inte nämner fred mellan nationer eller globala förhållanden i sammanhang av 

demokrati. Tillika sätter det i ett större samhälleligt sammanhang där mellanmänskliga relationer är 

avgörande.  

Lärarna i denna undersökning talar om följderna av elevdemokrati, att eleverna lär 

sig stå för sina åsikter, ta ansvar och fatta egna beslut. En lärare talar även om vikten av att lära 

eleverna det demokratiska samspelet, att demokrati inte är något man utövar på egen hand utan att 

de behövs redskap som respekt och att kunna lyssna på varandra. Dock visar intervjun oss att 

lärarna betonar olika förmågor i ljuset av demokrati. Den ene betonar till större del vikten av den 

demokratiska förmågan att lyssna på varandra. Den andre betonar starkare den demokratiska 

förmågan att tro på sig själv och att stå upp för sig själv och sin åsikt. Demokratisk förmåga är 

således inte ett begrepp som innefattar en endaste vedertagen förmåga. Lärare kanske inte lägger in 

samma betydelse i begreppet demokratisk förmåga? Eller är det så att lärare söker utveckla den 

förmåga de anser behövs mest i den klass de undervisar? Detta är även ett resonemang som förs 

under punkt 2.1 Demokrati. Demokratibegreppet som sådant kan innefattas av olika tolkningar, 

vilket vi tror kan variera med den som tolkar. Individuella tolkningar borde även gälla bland lärare, 

trots att vi följer en gemensam läroplan. Vi menar att vad lärare lägger in i läroplanens begrepp 

demokratisk förmåga kan vara betingat synen på vad demokrati är och kanske då även hos vem och 

på vilket sätt den ska utvecklas.  

Den nyexaminerade läraren vi intervjuar visar i samtalen med oss på ett yrkesspråk 

som gör att hon kan förklara sig och förhålla sig kring målen om demokrati i grundskolan. 

Anledningen till att vi tar upp detta till diskussion är tanken om att ett yrkesspråk om elevinflytande 

kan underlätta genomförandet av demokrati i skolan. Ett yrkesspråk kan vara en faktor när det 

gäller utveckling av elevinflytande i skolan. Om lärare har begreppen (tankestrukturer och 

teoretiska utgångspunkter) runt demokrati och inflytande tänker vi att de även kan resonera med 

varandra och eleverna om demokrati. På så vis borde arbetet lättare kunna utvecklas och ventileras. 
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Om vi som lärare har svårt att tala runt ett mål, om vi saknar orden för att förklara utgångspunkter, 

intentioner eller demokratisyner, hur ska vi då kunna diskutera hur målen ska förverkligas och 

varför? Det borde även vara lättare att som lärare argumentera för en demokratisk anda i skolan om 

språket är ändamålsenligt och befäst i sin yrkeskår. Vi ställer oss också undrande till i vilken grad 

detta påverkar eleverna och deras syn på (elev-)demokrati. Kan läraren föra ut demokrati och 

inflytande, befästa betydelsen, tänkandet bakom och arbetssättet till eleverna om hon inte själv 

besitter språket och de teoretiska grunderna som verktyg? 

Under samtalen med eleverna framkom att de hade en uppfattning om de 

demokratiska processerna i klassrummet som stämde överens med lärarens undervisning. Vi 

upplevde att eleverna, i bägge klasserna, saknade begrepp för att språka om demokrati i skolan. Vi 

tänker oss att möjligheterna att hävda sin rätt till inflytande är stärkta av ett metaspråk om sin rätt. 

Vi förhåller detta även till den flicka som under klassrådet gav uttryck för en besvikelse över 

lärarens beteende, denna flicka hade en hög verbal förmåga och kunde ge uttryck för och hävda sina 

rättigheter. Kan det vara så att även hemmiljön spelar en avgörande roll när det gäller barns 

språkliga förmågor och därmed möjligheter att ge uttryck för sina rättigheter? Graden av inflytande 

torde även vara avhängigt vetskapen om denna rättighet. Detta gör sig även intressant i förhållande 

till barns perspektiv som skrivet under 3.2.4 Barns perspektiv och barnperspektiv, hur ska barn 

kunna uttrycka sig om något som de inte har de språkliga redskapen för? Hur ska vi kunna ta reda 

på vad barnen egentligen vill ha inflytande över? Detta hör samman med ett resultat som för oss var 

slående och mer samstämmigt och enhetligt än vad vi hade trott; barnen gav främst uttryck för en 

vilja att påverka deras miljö. Rum, tid och arbetsmiljön verkar uppta barnens funderingar om hur de 

skulle vilja att skolan var. Kan det vara så att barnens begränsade önskningar om att påverka 

undervisning, arbetsätt och sitt eget lärande ligger i ett förtroende för sin lärares profession och 

hennes kunskaper om utbildning? Så att säga en tanke om att läraren vet bäst? Eller har detta att 

göra med att just som vi nämnt, inte tillägnat sig ett språk om demokrati och inflytande? 

Som vi redogjort, under punkt 2.3 Aktuella styrdokument för dagens grundskola – 

om demokrati, slår styrdokumenten fast att barn har rätt att uttala sig i allt som rör dem. Hur 

kommer det sig att vad barnen ville påverka främst var tid, rum och arbetsmiljö, medan lärarna inte 

påtalade det som ett område där eleverna gavs eller borde ges inflytande? Av intresse är även att 

eleverna främst fokuserade frågor som handlade om deras mänskliga rättigheter. Rättigheter som 

när de ska sova, när och vad de ska äta, och att slippa frysa. Paradoxen som vi menar uppstår, är att 

i skolan där vi observerade att eleverna ges inflytande genom att lärarna lystrar till deras intresse 

under dagen, går elevernas faktiska inflytande stick i stäv med vad de önskar inflytande om. 

Eleverna tycks här få inflytande över undervisningen och deras intressen bejakas. När eleverna fritt 

får tänka över vad de vill bestämma över så nämner de frågor relaterade till mänskliga rättigheter. I 

skolan där eleverna främst ges inflytande genom formell demokrati ser vi även en liknande 

paradox. Är det klassrådet som demokratisk arena som sätter tonen, vars traditioner påverkar vad 

barnen framför önskemål om? Eller är det så att barnen lärt sig vad de kan påverka och utöva 

inflytande över och vet att schema och måltider ligger bortom deras påverkan?  

När en lärare i vår undersökning problematiserar demokrati i skolan, tas det upp att 

lärare ibland måste fatta beslut som eleverna inte tillåts påverkan. Hon tycks uppleva detta som ett 

problem, en svårighet att tackla. Lärarens upplevelser av svårigheterna med elevinflytande tycker vi 

är viktiga. Det är, tror vi, en förekommande upplevelse hos många lärare runt om i landet. Vi 

hävdar att vi genom vår utbildning och vår erfarenhet även stött på denna svårighet både som 

pedagoger och kollegor. Svårigheten med elevinflytande, som vi ser det, är att skolan, vilket läraren 

i intervjun berör, både ska fostra demokratiska elever som står upp för sig själva och sin 
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individualitet men också forma eleverna till kollektivt anpassade medlemmar. Ibland kanske 

skolans immanenta pedagogik och dess ursprungliga uppdrag går emot målen om demokrati. 

Eleverna ska bli tålamodiga, acceptera tillrättavisningar och arbeta med de uppgifter som tilldelas. 

Inbegriper skolans stundom outtalade pedagogik att forma elever till att inte alltid sätta sig själv 

eller sina spontana känslor och rättigheter i första rummet? Elever ska så att säga anpassas och 

socialiseras till kollektivet och skolans form.  

Vi menar att läraren vi intervjuar lyfter en viktig diskussion när hon tar upp 

demokratins grunder om majoritetsbeslut kontra individens okränkbarhet och rättigheter. Läraren 

menar att majoritetsbeslut som fattas i klassrummen ibland kan skada en enskild individs 

rättigheter. Precis som Hans Albin Larsson påpekar och som vi tar upp under kapitlet 2.1 

Demokrati så bygger en demokrati på att en minoritets rättigheter inte får avskaffas för 

majoritetsbeslut. Vi tänker att detta kan vara en svårighet i skolans värld. Vi tror att många beslut 

som eleverna får vara med och fatta sker genom röstning och majoritetsbeslut. Vi tänker att 

deliberativa samtal om de olika alternativen och hur dessa påverkar var och en kan vara lärare 

behjälpliga i sammanhang då läraren misstänker att majoritetsbeslut har en negativ inverkan eller 

kränker den enskilde. Kanske skulle lärarens dåliga samvete över de gånger då majoriteten fattar 

beslut som fråntar den enskildes rättigheter bli färre. På så vis kan elever och lärare ges möjligheten 

att resonera runt beslutens konsekvenser, eller mer öppet behandla alternativens baksidor. Eleverna 

fostras då i den anda som föreskrivs (det vill säga den deliberativa) men även får läraren en chans 

att fånga upp elevernas individuella åsikter. Klas Roth menar att den formella demokratin genom 

klassråd inte ser till att utveckla ett argumentativt sätt genom övervägande och prövande. Detta 

menar han att den deliberativa mer processinriktade pedagogiken gör. Han menar även att risken 

med detta formella sätt är att eleverna förlorar en djupare förståelse av demokratiska 

beslutsprocesser. Roth hävdar att mänsklig medverkan samt intresset att förstå, pröva och göra 

överenskommelser om sådant som angår oss skapas bättre med en deliberativ pedagogik.
193

   

En tanke kring den formella demokratins nackdelar kom till oss under observation i 

klassrummen gällande beslutfattanden. Genom tillexempel röstning skådade vi att eleverna inte 

gavs vidare utrymme att resonera kring de olika röstningsalternativen. De gavs ett antal olika 

alternativ för att sedan genast rösta. I ett demokratiskt samhälle går röstning oftast tillväga så att 

personerna får möjlighet att tillägna sig information om alternativen, röstningen föregås av en 

beslutsprocess där för- och nackdelar ventileras. Detta är vad deliberativa samtal avses vara forum 

för, en möjlighet att pröva sina åsikter, redogöra för dem och ifrågasätta andras. De deliberativa 

samtalens strävan är också att komma överens, eller i annat fall komma överens om oenigheten. Vi 

tror att detta är av vikt för barnens utvecklande av en demokratisk förmåga. Genom omröstningar 

utan en föregående diskussion eller betänketid, tror vi, skolan riskerar att gå miste om den kanske 

viktigaste förmågan i en demokrati; att förstå sambandet mellan människor. Att vi är beroende av 

och på varandra. Vi har observerat tillfällen då lärarna försöker lirka ut ett svar ur eleverna när de 

hävdar att de inte vet. Kan det vara så att målen om lärande och delaktighet kan gå emot de 

demokratiska rättigheterna att inte veta? Som vi tidigare beskrivit så innebär ett deliberativt synsätt 

att eleverna ges tid att reflektera och fundera, att inte genast uttala sig i en fråga utan att känna att 

de har grund för de dem säger. Vi tänker att lärarens strävan efter delaktighet, kanske för att 

delaktighet är ett mål att sträva mot, kan bli på bekostnad av elevernas rätt att inom en diskurs 

fundera, resonera och tänka efter, som lärarna trots allt betonar som relevant i förhållande till 
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demokrati. Klas Roth betonar, som vi skrev ovan, att deliberativa samtal bör ses som en möjlighet 

för just detta” /…/ barns och ungdomars rätt att demokratiskt överväga det de berörs av".
194

 

Lärarna i vår studie ser samtal med eleverna som viktiga och framhäver att eleven 

bör få inflytande i skolan. De beskriver förmågor som de vill utveckla som återfinns i det 

deliberativa synsättet. De deliberativa samtalen har för avsikt att vara ett forum för elever att pröva 

sina tankar, eleverna ska här ges tillfälle att uttrycka sina åsikter, tillmötesgå och betänka andras. 

Tomas Englund menar att läraren har till uppgift att skapa en diskursiv situation i klassrummet. 

”Här föreligger också den kanske mest avgörande nyckeln till det eventuella förverkligandet och 

utövandet av det deliberativa samtalet. Att skapa en diskursiv situation i klassrummet, liksom att ha 

intuitionen och kunskapen om att en sådan föreligger, är i hög grad en omdömesfråga för läraren.” 
195

 Englund omtalar även deliberativa samtal som en möjlighet att stärka en deliberativ demokrati, 

alltså att utövandet av deliberativa samtal i skolan är ett sätt att förbereda dem för ett liv i ett 

deliberativ demokratiskt samhälle.
196

 

 Vi funderar över det faktum att ingen av lärarna använder eller hänvisar till 

begreppet deliberativ demokrati eller för den delen deliberativa/diskursiva samtal som 

grundläggande tankegång i demokratiska sammanhang kan tyckas märkligt. Eller kan det vara så att 

avsaknaden av diskussioner i arbetslag och vidareutbildning gällande demokrati i skolan har gett 

dessa lärare sämre förutsättningar att svara på våra frågor? Vi har under arbetet med denna uppsats 

funnit att det deliberativa arbetssättet är det som förespråkas från en utbildningspolitisk nivå. Hur 

kommer det sig att detta inte kommer lärarna tillkänna. Vems ansvar är det att föra ut nya visioner 

och intentioner? Vilket ansvar har en lärare att förkovra sig? Vilket ansvar har vi att tillägna oss 

utbildningspolitiska intentioner vad gäller värdegrundsfrågor och hur dessa skall uppnås? Finns 

forum för lärare i grundskolan att sätta sig in och ta del av vändningarna? Kan det vara så att det 

arbetssätt som förespråkas och som borde vara behjälplig för att uppnå läroplanernas mål om 

demokrati inte kommer lärarna tillhanda? Vem ansvarar för att lärarna och skolorna håller sig ajour 

med formuleringsarenans intentioner, modern teoribildning och pedagogisk forskning? Kan det 

vara så att kunskapen om hur man implementerar demokrati i skolan på det sätt som 

styrdokumenten förespråkar finns inom räckhåll, men ramfaktorerna kring skolan gör det svårt? 

Kanske är redskapen inom räckhåll men svårgripbara då skolan innefattas av ramfaktorer så som 

tid, ekonomi och arbetsbelastning/arbetssituation.  

  Vi betänker att den lärare som arbetar i den klass (tillika skola) som är 

mångkulturell föreskriver att den demokratiska utvecklingen sker genom progression. Hon menar 

att förutsättningarna för demokrati i klassrummet måste skapas redan i förskoleklassen. Kan det 

vara så att värdegrunden och synen på demokrati och inflytande hos eleverna i en mångkulturell 

skola i större utsträckning är mångfacetterad? Kan detta då medföra att lärare i dessa klasser måste 

skapa samtal om samvarons villkor i skolan? Har lärare i en mer kulturhomogen klass inte samma 

behov av att forma en gemensam värdegrund via samtal då barnen kan anses dela liknande 

kulturella värderingar? En fundering är om när elevernas bakgrund till större del påminner om 

lärarens så kanske behovet av ett skapande av normer och samtal om dessa inte blir lika tydligt. 

Kan det vara så att läraren som möts av barn som inte kommer från samma förhållande som hon 
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själv och som även upplevs av eleverna som avvikande får ett större behov av deliberativa samtal? 

Vi undrar då om elevernas inflytande kan ha att göra med skolornas upptagningsområde.  

Kan det vara så att lärare som undervisar i skolor där barnens socioekonomiska och 

sociokulturella förutsättningar är svagare drivs av en starkare kraft och tanke om att hennes elever 

behöver utveckla en tro på sig själva i samhället? Läraren i skolan som inte i lika stor utsträckning 

har elever med invandrade föräldrar tänker visserligen kring självförtroende kopplat till demokrati, 

men inte till lika stor del som hon framhåller förmågorna empati och ansvar. Är detta avhängigt att 

eleverna i hennes klass kan sägas tillhöra en stark socioekonomisk grupp? Kan det vara så att i en 

skola där barn av olika kulturer, traditioner, demokratisyner möts är det omöjligt att utöva en 

monologisk undervisning, att miljön tvingar fram ett deliberativt arbetssätt? 

  Gösta Kåräng menar som vi skrev under punkt 2.5.2 Elevers inflytande kontra 

upptagningsområde att det kan vara så att en traditionell förmedlingspedagogik ej är genomförbar 

på skola med elever vars föräldrar saknar en stark studietradition. Han menar att lärarna på sådana 

skolor måste finna nya vägar att undervisa och skapa mening på. Han menar att motivationen måste 

väckas och att detta ofta sker genom delaktighet, dialog och samarbete. Kan det vara så att det vi 

har fått se exempel på är just vad Kåräng beskriver? Läraren till klassen med få första generationens 

svenska elever talar om formella demokratiformer. Läraren i skolan med många första 

generationens svenskar som elever förhåller sig till demokrati på en mer informell nivå. Vi kan då 

tänka att mångfalden, den kulturella variationen som finns i den ena skolan medför att det 

deliberativa arbetssättet blir genomgående. De måste helt enkelt diskutera och resonera med barnen 

eftersom behoven, erfarenheterna och förutsättningarna är så pass spridda. Stunden då detta 

deliberativa arbetsätt är som mest framträdande observerade vi under morgonsamlingen. Lärarna 

låter denna första stund på en ny dag ta tid och samtalen blir en naturlig utgångspunkt i den dagliga 

verksamheten och för framtida planering. Vi tänker att det kanske kan vara så att i en skola med 

stor kulturell variation har man helt enkelt inte råd att förlora barnens initiativkraft och inneboende 

resurser? Tomas Englund beskriver det deliberativa samtalets behållningar när det gäller att främja 

pluralismen. Att synliggöra denna och skapa respekt och förståelse men också för att pröva 

vedertagna tankar och åsikter inom vissa kulturer, deliberativa samtal ska fungera som ett frirum 

där ingenting är förgivetaget eller för alltid gällande.
197

  

 Resultatet av vår studie ger ett samlat uttryck för att vissa ramfaktorer påverkar i 

vilken grad elever ges inflytande. Lärarna påpekar ramfaktorer såsom tid, ekonomi men också den 

komplexitet som kunskapsmål, ämnesmål och ideologiska mål bidrar till. Förmågan hos en lärare 

att förhålla sig ömsom till individen och ömsom till kollektivet problematiseras också. Vi ser detta 

som en ramfaktor i förhållande till hur stort inflytande eleverna ges och i vilka sammanhang. Vi 

uppmärksammade att ramfaktorn tid gör sig gällande i många situationer. Tiden, uppdelningen av 

den, styr dagarnas planering och upplägg. Även i den skola där lärarna gav eleverna stort utrymme 

att påverka undervisningen genom att följa deras intresse var tiden en faktor till många uppbrott och 

avbrott. Eleverna kunde bli avbrutna mitt i ett arbete för att gå vidare till nästa. Det vi ställer oss 

frågande inför är hur detta påverkar elevernas lärande. Sett ur ett barnperspektiv, hur upplever 

eleverna att tiden påverkar deras studiegång och deras möjligheter att påverka denna? Ramfaktorn 

tid upplever vi gör att många barn känner stress över att inte få hinna göra klart, arbeta i sin egen 

takt eller att hinna se resultatet av det de har presterat. Att ges utrymme att reflektera över sitt 

lärande, att få metakognicera, tala om sitt lärande tror vi är viktiga faktorer för ett gott lärande. Vi 

anser även att det bör ses som en mänsklig rättighet att inte ständigt behöva känna press utan att låta 
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arbete ta den tid det behöver. Sverker Lindblad med flera skriver att en del ”/…/resultat är omöjliga 

att uppnå inom vissa ramar och att begränsande förhållanden som tid styr undervisningens 

genomförande”
198

.  

 Vi ser tillbaka till vårt inledande kapitel 2 Bakgrund och återläser de formuleringar 

som styrdokumenten författat gällande demokrati i skolan och jämför dessa med våra iakttagelser i 

skolan. Läroplanen för grundskolan skriver: ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla 

kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. /…/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.”
199

  Om 

demokrati för lärare fortfarande innebär röstning och majoritetsbeslut, kan det då vara så att barnens 

inflytande över undervisningen skrämmer lärare? Finns det en kaosångest inbäddad i tanken kring 

elevers inflytande över undervisningen? Vad händer om alla barnen röstar för att slippa 

undervisningen av negativa tal? Vi måste alltså klargöra vad demokrati i skolan innebär. Kan vi 

med våra studiers resultat framför oss påstå att respektive skola uppfyller läroplanens krav? Vi 

menar att elevdemokrati och elevinflytande inte genomsyrar hela skoldagen. Men lärarna försöker 

ge barnen inflytande och menar att det är en viktig fråga. Detta, diskrepansen mellan mål och 

konkretion som vi sett, tror vi är ett resultat av många olika påverkansfaktorer. Barn är ännu, precis 

som Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson beskriver, i en underordnad position i relation 

till vuxna och har små möjligheter att hävda sin integritet.”
200

 För oss innebär detta att ännu 

kommer lärare möta svårigheter i uppfyllandet av styrdokumentens mål om elevdemokrati och 

elevinflytande. Ännu finns en diskrepans mellan styrdokumentens intentioner och vad som i 

verkligheten är genomförbart. Visst kan det anses märkligt att barn i skolan inte får gå på toaletten 

när de vill, inte äta hur de vill eller röra sig som de behagar. Dessa är väl rättigheter? Men då elever 

i skolan har skolplikt och inte är myndiga står de under den vuxnes ansvar. Vad vi dock vill hävda 

är att ansvaret vi vuxna har innefattar omsorg. Omsorgen kan visas genom att vi lyssnar och beaktar 

barnens uttryck och mening. Vi kan se skolan som en plattform för övning och prövning i 

inflytande och demokrati. Vi menar att skolan som institution inte kan eller bör likställa sin 

demokrati med den samhälleliga formen av demokrati. Som vi i kapitel 2 Bakgrund påvisat så finns 

det inte en endaste beskrivning av demokrati och vad demokrati innebär.  
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8. Konklusion 

Undersökningens ansats var att förhålla formuleringsarenans intentioner runt elevdemokrati och 

elevinflytande mot praktikens faktiska genomförande och tankar. När vi fann att det existerade, från 

utbildningspolitiskt håll, konkreta motiveringar och utgångspunkter för elevinflytande föll det sig 

intressant att spegla verksamheten i ljuset av dessa. Utgångspunkten för intentioner på 

formuleringsnivå hämtades ur Skolkommitténs tre utgångspunkter för varför elever skall ges 

inflytande i skolan. Elevers inflytande kunde motiveras med att det är en mänsklig rättighet, att 

skolan ska fostra elever till demokratiska medborgare och att elevers lärande i djupare bemärkelse 

förutsätter inflytande. Dessa utgångspunkter fann vi även i läroplanen för grundskolan och vi fann 

dem även i den praktiska verksamheten. För att skapa en helhetsbild och låta de berörda komma till 

tals så valde vi sedan att samtala med barn, intervjua lärare och att själva observera undervisningen. 

Vi kan likna det vid att vi skar ut en bit av tårtan för en mer ingående granskning. Vi anser att dessa 

två tårtbitar, de två klasserna, om de studeras ur flera perspektiv, kan representera en del av hur 

arbetet runt elevdemokrati går till på fältet. Vad vi fann var att alla tre motiveringar för 

elevinflytande i skolan på ett eller annat sätt uttrycktes i verksamheten. Dock betonade lärarna och 

eleverna olika motiveringar för elevinflytande. Lärarna i dessa fall har en vilja att låta eleverna 

påverka verksamheten och de behandlar alla tre utgångspunkter under samtalen. Lärarna betonar 

dock sinsemellan olika demokratiska förmågor som de försöker utveckla i arbetet. Eleverna å sin 

sida, betonar arbetsmiljön på skolan som ett område de vill ha inflytande över. De talar även om 

respekt för sitt varande i skolan, vilket vi ser som en rättighet.  

Våra studier ger oss möjlighet till konstaterandet att, i vilken utsträckning elever har 

inflytande över sin skolgång är avhängigt läraren. Dennes syn på barn, sitt uppdrag, demokrati och 

demokratisk förmåga. Vi kan även se att de ramfaktorer som skolan ska förhålla sig till påverkar 

utrymmet för elevinflytande. I en övergripande sammanfattning av studiens resultat påstår vi att de 

olika aspekter som vi funnit inverkar på elevers möjligheter till inflytande utgör ramar. Den väg 

som styrdokumentens mål vandrar från formuleringsarenan till realiseringsarenan är lång. Från 

barnkonventionen ner till arbetsplan ska de ideologiska målen tumlas och tolkas. Frågan är vilket 

dokument som lärarna håller i handen i den vardagliga verksamheten? Lärare har många perspektiv 

att bejaka i förverkligandet av styrdokumentens mål. Frågan är om kunskapuppfyllnads mål inom 

olika ämnen får större genomslagskraft än de ideologiska? 

Skolans geografiska placering, tycks oss, vara en sådan ramfaktor som läraren har att 

förhålla sig till eller omedvetet forma sig efter. Ett område som är mångkulturellt kan skapa andra 

förutsättningar och drivkrafter än homogena områden vad gäller elevdemokrati. Lärarnas olika sätt 

att föreverkliga styrdokumentens mål om elevdemokrati ger oss en känsla av att lärarens syn på 

demokrati, demokratiska förmågor och sitt uppdrag är avgörande. Vad elevinflytande rent praktiskt 

ska innebära verkar ännu avhängigt den som tolkar och implementerar styrdokumentens mål. Vi 

ställer oss frågan hur detta inverkar på det faktum att vi i Sverige länge har och ännu ska, 

eftersträva en likvärdig skola? Är de skilda sätten att arbeta med demokrati endast ett tecken på att 

eleverna på de olika skolorna har skilda förutsättningar och därför bemöts olika? Är likvärdighet i 

bemärkelsen att, precis som vår läroplan förespråkar, bli bemött och sedd utifrån sina individuella 
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behov? Men vad händer då när dessa barn som i skolan får skilda uppfattningar om vad demokrati 

innebär ska leva tillsammans i ett demokratiskt samhälle? Vad händer, hårddraget, när barn som 

vuxit upp i en formell skoldemokrati och har lärt sig att fatta beslut genom att rösta möter barn som 

vuxit upp i en informell demokrati där man resonerar sig fram till en gemensam åsikt? Innebär detta 

även att de får olika verbala förmågor?  

En fråga vi ställt oss och som förefaller naturlig när vi resonerar kring en likvärdig 

utbildning är vilken inverkan decentraliseringen har haft på elevdemokratin? Vi ställer oss även 

frågande inför vad de deliberativa samtalen kan tillföra grundskolan i arbetet med att utveckla 

elevernas demokratiska förmåga och kompetens? Vår studie har visat att i två skilda skolor ges två 

olika demokratiska arbetsformer mer eller mindre utrymme. Vad skulle det innebära för elevernas 

demokratiska utveckling om skolorna anammade det deliberativa arbetssättet och brukade detta 

som ett komplement till den mer formella demokratin? Hur ska lärare hålla sig ajour med dagens 

forskning gällande elevdemokrati? Detta borde anses vara viktigt och är även starkt betonat i våra 

styrdokument? I vems famn vilar detta ansvar? Vi undrar även över arbetslagets roll, hur ser utbytet 

mellan lärare ut? Med vem kan de samtala om modern teoribildning? Vi slås även av att läroplanen 

för grundskolan talar om att ansvaret och inflytandet ska växa med elevens ålder. Ser det ut så i 

verkligheten? Eller har elever, så som det framkom under elevgruppsamtalen, snarare känslan av att 

förskolan var en plats där valfrihet och lustfylldhet främjades? En fråga som vi bär med oss är även 

om det finns en genusaspekt att förhålla till elevdemokrati. Fostras flickor och pojkar på samma sätt 

när det gäller ansvar, omsorg och mänsklig rättighet? Finns det en skillnad mellan flickor och 

pojkars uttryck för elevdemokrati? Finns en skillnad i flickors och pojkars demokratiska fostran i 

skolan? Dessa är några av de frågor som vi bär med oss.  

Under den omtumlande och intresseväckande process som undersökningen utgjort är 

vår förhoppning att vi skapat ett intresse för demokrati i skolan. Vi sätter tro och hopp till att de 

frågor som ännu står obesvarade skall en dag tas upp i vidare forskning. Vi ser det som ytterst 

viktigt att lärare i dagens samhälle bejakar och utvecklar den demokrati som föregående 

generationer byggt upp och införlivat. Om även på det moderna diskursiva/deliberativa sättet som 

förespråkas i ett pluralistiskt samhälle. Vi hävdar att ett arbete för demokrati och deliberation i 

skolan torde öka elevernas förutsättningar att växa upp i en värld i snabb förändring med globalt 

sett vidgade gränser. Vi menar att människors vilja, ansvar och omsorg fortfarande behöver 

behandlas i skolan. Förståelse för innebörden av jämlikhet, rättigheter, förutsättningar och 

fredlighet måste fortfarande tillförsäkras och behandlas mellan människor. Skolan utgör enligt oss 

en eminent arena för detta. Därav framhåller vi den deliberativa demokratin som passande form för 

skolan idag. Kan det vara på tiden att hur demokrati i skolan ska vara utformad och gå till, 

innebörden och hur lärare kan arbeta för detta framförs i läroplanen eller kursplaner? Vi tänker att 

läraren blir behjälpt av ett förtydligande runt vilken demokratisyn som skolan bör bruka. 
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Bilaga 1 

Teman för lärarintervju, klassrumsobservation och elevsamtal 

Frågor 

Tema 1 – bakgrund 

 Sociokulturellt ursprung 

 Utbildning 

 Erfarenheter 

Tema 2 - begreppet demokrati 

 Egen tolkning 

 Egen syn 

 Betydelse i skolan/klassrummet? 

 Ansvar som lärare 

 Demokrati på individ-/kollektivnivå skillnad? 

Tema 3 – erfarenheter inom området 

 Erfarenheter av demokrati i skolan 

 Hur, vad, varför när? 

 Hur arbetar ni för att barnen ska utveckla en demokratisk förmåga? 

 Vilka syften har ni med arbetsättet? 

 Vad tror du är behållningen av elevdemokrati? 

 I vilka situationer stärks/brukas elevdemokrati? När inte? 

Tema 4 - förutsättningar/möjligheter 

 Hur anser du att förutsättningarna för elevdemokrati i skolan som helhet ser ut? 

 Hur anser du att förutsättningarna för elevdemokrati i ditt klassrum ser ut? 

 Vad i skolmiljön kan utgöra ett hinder för utövandet av elevdemokrati? 

 Vad i klassrumssituationer kan utgöra ett hinder för utövandet av elevdemokrati? 

 Om du fick bestämma, drömscenario? 

 Kan/bör eleverna påverka undervisningsinnehållet? 

 Hur bedömer man elevers demokratiska förmåga? 

 Arbetslagets roll? 

 Arbetslagets syn och förhållningssätt 

 Finns forum för samtal och stöd om detta? 

Elevintervjuer 

 Bakgrund 

 Begreppet 

 Vad får eleverna inflytande över i skolan? 
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 När? 

 Drömscenario, vad vill de få inflytande över?. 

Klassrumsobservationer 

 Planering, instruktioner, på vems villkor och initiativ
?
 

 Hur påverkar elevernas intresse undervisningen och stoffurvalet? 

 Fostransuppdrag? Vilket? 

 

  


