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Abstrakt 

Denna studie syftar till att belysa hur demokrati och dess värdering kommer till uttryck 

bland gymnasieelever som går Ekonomiprogrammet, deras lärare och rektor. Studien 

har sina utgångspunkter i Englunds (2007) samtalsdemokrati begrepp. I ett sådant 

perspektiv samtalar parter med varandra och försöker att komma överens även 

temporärt. Respekt och tolerans finns bland parter. Samtalen är dessutom lärarstyrda. 

Läraren initierar, leder samtalet och avslutar det när det blir behövligt.  

En kombination av enkät- och intervjustudie valdes för denna studie. Enkäter 

möjliggjorde att jag samlat mer än 50 ekonomi- och handelselevers åsikter om 

elevinflytande. Dessutom svarade femton lärare som undervisade dessa elever på 

lärarenkäten. Intervju med rektorn på Ekonomiprogrammet och två förstelärare som har 

arbetat med elevinflytande har bidragit till en djupare analys hur demokrati uttrycks på 

skolan.  

Analys av resultaten visar bland annat att demokratiska arbetsformer är tidskrävande för 

lärare som är ansvariga för både överföring av ämneskunskaper och demokratiska 

värderingar. Dessutom finns olika verktyg, kursvärderingar exempelvis, i skolan som 

underlättar för skolledningen att öka demokrati i skolan. Återkoppling som ett viktigt 

element för elevernas demokratiska upplevelse presenteras som en kompletterande 

parameter till Englunds fyra kännetecken på samtalsdemokrati.  
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1 Inledning 

Forskningen pekar mot en förändring på synen av den demokratiska traditionen och det 

demokratiska verktyget i det svenska samhället enligt Maktutredningen (SOU 1990:44). 

Utredningen presenterar en individcentrerad demokratitradition (Englund 2003). Tanken 

är att en individ ska och vill ta ansvar för sitt eget liv vilket skiljer sig från den 

demokratiska synen som lade mest vikt på folkmassan eller kollektivet som innebär att 

individer har en kollektiv identitet snarare än individbaserad identitet (a.a.).  

Demokrati kan inte, menar utredningen, identifieras enbart med flertalsstyre och kollektiva 

beslutsprocesser. Demokrati förutsätter en balans mellan den enskildes rättigheter och plikter i 

förhållande till kollektivet och kollektivets rättigheter och plikter i förhållande till den enskilde. 
(Englund 2003, s. 55) 

Maktutredningsrapporten presenterar en ny inställning inom det svenska demokratiska 

förhållandet i samhället i allmänhet och i utbildningsväsendet i synnerhet (SOU 

1990:44)  

Den nya synen på den demokratiska traditionen, enligt maktutredningsrapporten inom 

utbildningsväsendet, leder oss till en intressant och aktuell diskussion om den svenska 

skolan. Det klassiska utbildningsväsendet i landet har utvecklats från den kollektiva 

godheten till den mer moderna individ-baserade traditionen; från public is good till 

private is good (Englund 2003, s.55-56). 

Starten för fristående skolors existens har påverkats allt mer av föräldragrupper och 

elevernas individuella behov och tycks ha lyfts av diskussionen om individbaserad 

demokratisyn i samhälle, enligt maktutredningen i slutet på 1980-talet.  I det nyare 

individualiserade perspektivet på demokratin betraktas skolan som en familjefråga som 

inte intresserar bara eleven utan även vårdnadshavare, som ser till sina barns 

utbildningsbehov (Englund 2003, s.56.).  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 4 §) vilar det svenska skolväsendet på 

demokratins grunder och utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar. Detta har implementerats i GY11 (Skolverket 

2011), som i inledningen konstaterar att: 

 
… utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (Skolverket 2011, 

s.5). 

 

Som en viktig del lyfter Skolverket, bland annat fram att det är skolans ansvar att varje 

elev ”har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och 
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arbetsliv” (2011, s.10).  Enligt Skollagen 1 kapitel 4 § är syftet med utbildningen inom 

skolväsendet ”att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.” 

(SFS 2010:800, 1 kap. 4 §)  

Enligt Skollagen 4 kapitel 9 § ” Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem” (SFS 2010:800, 4 kap. 9 §) 

Medbestämmande i arbetslivet beskrivs i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (SFS 

1976:580) vilket är den lag som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare samt ger arbetstagarna vissa rättigheter såsom föreningsrätt, rätt till 

information, kollektivavtal, medbestämmanderätt genom kollektivavtal, medling och 

skadestånd. Alla dessa rättigheter i arbetslivet bygger på demokratiska värden och det är 

viktigt att medarbetare på alla nivåer är mogna att arbeta med demokratiska 

arbetsformer. Därför är det av stor vikt att de svenska eleverna har rätt verktyg för att 

kunna arbeta i ett demokratiskt samhälle. Svenska elever är inte per definition 

demokratiska från början. Det är en lång process att internalisera demokratiska värden.  

1.1 Bakgrund 

I den skolreform som skedde under 1970-talet var intentionen att utveckla en skola till 

att bli mer demokratisk och jämlik (Richardsson 1994 se Danell 2006, s.17). 

Skolverkets utvärdering (1993 se Danell 2006, s.17) visar dock att skolans uppdrag att 

fostra demokratiska medborgare har varit begränsad under 1980 och början av 1990-

talet. I skolkommitténs rapport (SOU, 1997:121 se Danell 2006, s.18) nämns att 

eleverna (oavsett på vilken nivå de befinner sig på, grund- eller gymnasieskola) saknar 

inflytande på stoff och lektionernas upplägg.  

Eleverna på yrkesinriktningar visar sig ha ännu mindre möjlighet att påverka sin 

skolgång enligt Jormfeldt (2011). Studien kan ses som en indikation på att olika grupper 

kan ha olika erfarenheter av elevinflytande. Olika uppfattningar av demokrati bland 

yrkeselever av olika kön ledde till att jag funderade på om demokrati tolkas på olika sätt 

av olika skolaktörer. Det är därför intressant att jämföra synsättet på 

demokratibegreppet mellan elever, pedagoger och rektorer.  

1990-talet var en period när olika samhällsförsök gjordes för att öka elevinflytande 

(Forsberg 2000 se Danell 2006, s.18). ELIAS, Elevens Inflytande och Arbete i Skolan, 

var ett sådant projekt där 41 skolor strävade efter att öka elevinflytandet (Danell 2006). 
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Skolverkets rapport (Danell, Klerfelt, Runevad & Trodden, 1999a se Danell 2006, s.18) 

visade att elevinflytande fick olika former och definitioner när det praktiserades av olika 

skolor. Det framkom, från olika samtal på skolorna, att elevinflytande bland annat 

kunde vara olika typer av beslut, arbetssätt, eget arbete, teman och 

fördjupningsuppgifter. (Danell 2006) 

Enligt Ekman och Pilo finns en skillnad mellan demokrati som ideal och demokratins 

faktiska funktionssätt (2012, s. 33). Det händer ibland att individen stödjer demokratin 

som ett normativt ideal men vid ett mer funktionellt sätt drar individen tillbaka sitt stöd 

(Ekman & Pilo 2012, s. 35). Författarna menar att det händer att individen stödjer 

demokratin bara för att utnyttja välfärden men i svåra tider kan personen tänkas dra 

tillbaka stödet (a.a.). Detta leder till att vi ser demokratins olika aspekter utifrån ett 

ideellt eller instrumentellt synsätt. 

Den deliberativa demokratin, den så kallade samtalsdemokratin, bygger på 

kommunikation, förhandling, konsensus och en gemensam lösning till ett problem. En 

fördel med detta ideal är att det medför en större legitimitet för de politiska besluten. 

Redan på idéfasen ges medborgarna möjlighet att påverka besluten. (Ekman & Pilo 

2012, s.48-50) 

Deliberativ demokrati eller samtalsdemokrati kan praktiseras på olika sätt i olika 

sammanhang. (Ekman & Pilo 2012, s.50) Under senare år har det publicerats flera 

forskningsrön som bland annat debatterar skolans roll som ombud för demokratiska 

kompetenser. (Ekman 2011 se Ekman & Pilo 2012, s.96) Detta skulle då innebära att 

skolans roll som förmedlare av demokratiska värden som är präglade av samtal och 

kommunikation har blivit viktigare än någonsin. 

Deliberation är, enligt Fritzell (2003 se Forsberg 2011, s. 32), ett ömsesidigt samtal där 

blandade parter ges möjlighet att argumentera. Gill Croona (2003 se Forsberg 2011, s. 

32) hävdar att deliberation i ett pedagogiskt sammanhang är ett utövande som ökar 

bland andra kreativitet.  

Kommunikation, samtal och argumentation i en undervisningssituation påpekas i olika 

texter (t.ex. demokratiutredningen, Utbildningsdepartementets och Skolverkets satsning 

på ett värdegrundsår, nya kursplaner för grundskolan och gymnasieskolan år 2000 samt 

Skolverkets stora undersökning, Ung i demokratin). Detta ger eleverna möjligheter att 

utveckla sina demokratiska kompetenser men även sina ämneskunskaper (Forsberg 

2011, s.31).  
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Englund ser deliberation och deliberativa samtal som en pedagogisk idé för skolan som institution 

för att utveckla ett deliberativt förhållningssätt hos medborgarna. Genom att i deliberativa samtal 

ta sin utgångspunkt i samhällets offentliga samtal ges enligt Englund elever möjlighet att utveckla 

sina kommunikativa rättigheter (Englund 2007 se Forsberg 2011, s.32). 

 

Under min studies gång har jag läst de forskningar som handlar om demokrati i skolan 

och har hittills inte hittat någon undersökning som direkt kopplas hur ekonomi- och 

handelselever på gymnasienivå, rektorer och lärarlag uttrycker sig demokratiskt. Jag 

tycker att ekonomielever på grund av hur deras framtid är kopplas till demokrati, en del 

av dem vill driva sitt eget företag eller arbeta på internationella företag, är en viktig del 

av aktualisering av demokrati i skolan. I andra ord eleverna inom Ekonomiprogrammet 

kommer ta plats i samhället på olika nivåer inom näringsliv då är det viktigt att de 

internaliserar de demokratiska värdena. Det är därför av värde att undersöka i vilken 

utsträckning de demokratiska värdena kommer till tal vardagligt bland olika aktörer 

inom Ekonomiprogrammet. Att leda samtidigt fatta demokratiska beslut är en sådan 

förmåga som inte sker på kort utan personen ska ha det med sig från tidigare studier och 

erfarenheter.  

1.2 Studiens syfte 

Enligt Skollagen ska utbildningen utformas med bland andra grundläggande 

demokratiska värderingar. (SFS 2010:800, 1 kap § 5). Lärare och rektorn ska arbeta 

med eleverna på ett demokratiskt sätt. 

Denna studie riktar sig mot de deliberativa demokratins värderingar i en gymnasieskola 

i södra Sverige samt hur de kommer till uttryck i samspel mellan elever, pedagoger och 

rektorer.  Rektorer, lärarlag och elever kommunicerar med varandra kontinuerligt. Det 

är intressant att få reda på hur dessa grupper ser på begreppen samtalsdemokrati och 

elevinflytande.  

1.3 Forskningsfrågor 

1- Hur kommer de demokratiska värderingarna till uttryck mellan 

ekonomiprogrammets elever, lärarlagen och rektorn på gymnasiet? 

 

2- Vad kommer till uttryck bland olika aktörer på skolan, i samtal om 

skoldemokrati?  
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2 Teori  

I detta kapitel presenteras olika demokratimodeller som redan fanns innan begreppen 

deltagar- och deliberativ demokrati kom in i litteraturen. Sedan diskuteras deltagar- och 

deliberativ demokratimodeller. Demokrati i skolan diskuteras närmare. Studiens 

teoretiska modell presenteras sist i kapitlet. 

2.1 Olika demokratimodeller 

Enligt Ekman och Pilo (2012) finns det flera olika demokratimodeller. 

 Direkt demokrati 2.1.1

Med direkt demokrati refererar man ofta till den demokrati som fanns i antikens 

Grekland (kring 400-talet f.Kr.) (Ekman & Pilo 2012, s. 36). Med direkt demokrati 

menas de som blir berörda av ett beslut tar beslutet i samråd med de andra med till 

exempel handuppräckning (a.a.) Direkt demokrati blir omöjligt om deltagare blir flera 

än antalet som kan samlas vid en tidpunkt på en bestämd plats. 

 Indirekt demokrati 2.1.2

Sverige kan inte styras av direkt demokrati på grund av att antalet invånare är för stort 

för att kunna träffas på en bestämd plats och besluta över lagar och övrigt. (Ekman & 

Pilo 2012, s. 36) Därför måste man använda sig av indirekt demokrati.  

 Representativ eller pluralistisk demokrati 2.1.3

Representativ demokrati har sina rötter i den liberala idétraditionen som har utvecklats 

av filosofer och politiska tänkare under 1600-talet. I denna ideologi är demokrati 

beskyddande för medborgarna. Det förutsätter att staten utgör en hot mot människor och 

därför ska statens makt avgränsas. (Ekman & Pilo 2012, s.45) 

Om ett folkstyre styrs med indirekt demokrati går ut det på att landet styrs 

representativt. Det betyder att folket, i de återkommande valen, väljer sina partier och 

även sina partiföreträdare som äger den politiska makten under en begränsad 

mandatperiod (I Sverige är det fyra år). (Ekman & Pilo 2012, s. 43)  

De olika partierna tävlar om väljarnas röster. Ibland talar man följaktligen om 

valdemokrati eller pluralistisk demokrati för samma idé. För att en sådan demokrati ska 

fungera måste medborgarna ha flera rättigheter såsom yttrandefrihet, pressfrihet, 

tillgång till information, allmän rösträtt och organisationsfrihet. (Ekman & Pilo 2012, s. 

43) 
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 Elit- eller konkurrensdemokrati 2.1.4

Schumpeters demokratimodell utgår från det faktum att ideologin där folket styr inte är 

praktiskt möjligt (Ekman & Pilo 2012, s. 44) I en modern demokrati hänvisar 

Schumpetrianska demokratimodellen till ett organiserat politiskt system där medborgare 

får rösta på olika eliter på ett regelbundet sätt (a.a.). Enligt Ekman och Pilo är 

ansvarsutkrävande den centrala komponenten i en sådan syn på demokrati (2012, s. 45). 

Det innebär att folk i ett demokratiskt samhälle ska kunna tillsätta politikerna men även 

kunna avsätta dem (a.a.).  

 Deltagardemokrati  2.1.5

Deltagardemokrati lägger ytterligare ett krav på medborgarna i samhället; de ska vara 

verksamma på ytterligare sätt än bara de allmänna valen där de väljer sina 

representanter. Medborgarna ska vara engagerade och politiskt aktivt kontinuerligt. 

”Enligt ett sådant synsätt är medborgarna således mer än bara väljare.” Det är de 

verksamma medborgarna som räknas som förutsättning av en fungerande demokrati. 

(Ekman & Pilo 2012, s.47) 

Det finns både fördelar och nackdelar om en sådan syn på demokrati. Fördelen är att de 

beslut som fattas inom ett sådant system är närmare till väljarnas önskemål och behov 

än de tidigare nämnda modellerna. Det leder också till mer engagemang även i andra 

inriktningar. Däremot finns det en risk att maktfördelning mellan medborgarna blir 

oproportionell. Det innebär att de medborgare som kommer från en starkare 

socioekonomisk bakgrund eller etnicitet hörs mer än övriga medborgarna. Vissa 

kommer aldrig till tals. (Ekman & Pilo 2012, s.48)  

 Deliberativ demokrati och deliberativsamtal 2.1.6

Deliberativ demokrati kan uppfattas som en utvecklad version av tidigare 

demokratimodeller. Demokrati ska inte bara ha att göra med valet av de politiska ledare, 

menar förespråkare för den deliberativa demokratin, utan det är snarare förmågan att 

samtala, lyssna in och komma till ett gemensamt beslut. (Ekman & Pilo 2012, s. 49).  

Deliberation är starkt kopplad till demokratibegreppet där den deliberativa demokratins grundidé 

är att beslutsfattandet bör motiveras och diskuteras grundligt mellan alla ingående parter (Forsberg 

2011, s. 32). 

Det deliberativa samtalet, som är förutsättning för en deliberativ demokrati, 

kännetecknas av bland annat nedanstående punkter enligt Englund (2007): 
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 ett samtal där olika åsikter och synsätt ställs mot varandra och ges utrymme för 

allas argument  

 tolerans och respekt visas mot varandra 

 någon sort överenskommelse mellan parter sker, även om den är temporär.  

Ibland har man också refererat till denna typ av demokrati som samtalsdemokrati eller 

diskursivdemokrati, eftersom idealet bygger på föreställningen att kommunikation är ett bärande 

element i en väl fungerande demokrati (Ekman & Pilo 2012, s.48).  

 

Det deliberativa idealet har utvecklats hos Jean-Jaques Rousseau, John Stuart Mill samt 

hos Dewey som framställt vikten av kommunikation i allmänhet och det deliberativa 

samtalet i utbildningsmiljöer i synnerhet. (Forsberg 2011, s.32)  

Som nämnts tidigare är det deliberativa samtalet en förutsättning för den deliberativa 

demokratin, både i samhälle och i skolan.   

2.2 Demokrati i skolan  

I det här avsnittet behandlas demokrati och dess värden i skolan. Socialisation är en 

viktig del i skolan som bidrar till elevernas förståelse för värdegrund och respekt för 

sina medmänniskor.  

Demokrati i skolan är ett omfattande begrepp och innehar bland andra värdepedagogik 

och medborgaruppfostran. Begreppet är komplicerat och innefattar ett antal teman varav 

flera täcker varandra i viss mån. Bergers och Luckmanns kunskapssociologi beskriver 

hur värden och normer som sociala konstruktioner för barnen, i detta fall eleverna, 

internaliseras genom socialisationen (1979 se Thornberg 2006, s. 18 ). 

 Demokratisk socialisation i skolan  2.2.1

Demokratisk socialisation för elever sker både i skolan och utanför skolan, exempelvis i 

hemmet samt i andra kontexter i samhället (Ekman & Pilo 2012). Den demokratiska 

socialisationen i skolan beror på olika faktorer såsom klassrumsklimat, lärarens roll, 

undervisningsinnehåll etc. Dessa benämns med termen inre kontext. Skolans 

ekonomiska inbäddning, huvudmannaskap, de organisatoriska villkoren etc. benämns 

som yttre kontext. (a.a.) 

Thornberg (2004) och Pilo (2009) har kategoriserat den värdepedagogiska praktiken 

som formell och informell (se Ekman & Pilo 2012, s. 77). Den formella 

värdepedagogiken äger rum inom skolans inramningar, exempelvis lektionstid- och 

skoltid. Den formella värdepedagogiken kan ytterligare kategoriseras till uttalad 
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(explicit) och outtalad (implicit) värdepedagogik. Den uttalade värdepedagogiken är den 

metoden som används medvetet för att skapa värdepedagogiska lärmöjligheter, 

exempelvis klassråd. Den outtalade värdepedagogiken innehåller alla andra faktorer 

som underlättar värdepedagogiska lärmöjligheter, skolans organisatoriska struktur, 

skolans bemötande, lärarnas roll etc. Den informella värdepedagogiken äger rum 

utanför skolan, i alla andra socialisationer, såsom kompiskretsar, föreningar, familjen 

etc. (se Ekman & Pilo 2012, s.77) 

Elevernas socialisationsprocess och därmed deras inlärning av värdegrunder är 

interaktionellt; det vill säga varken politiker eller lärare har full kontroll över elevernas 

inhämtning av demokratiska värden (Ekman & Pilo 2012). Tiina Ekman har, i en 

analys, visat skillnaden mellan elever på yrkesförberedande program och elever på 

högskoleförberedande program gällande elevernas demokratikunskaper (2007, se 

Ekman & Pilo 2012, s. 96). Elever på yrkesprogram har betydligt lägre 

demokratikompetens än elever på högskoleförberedande program (a.a.).  

Elevernas demokratiska förhållningssätt och medborgarkompetens påverkar och 

påverkas av skolans yttre kontext (styrdokumenten, institutionella faktorer och 

socioekonomisk inbäddning), den inre kontexten (läromedel, implicit och explicit 

värdepåverkan, lärarnas roll och undervisningen, diskussionsklimatet) samt elevernas 

alternativa socialisationskontexter (hem, familj, kompiskretsen och media) (se figur 

2.1.) (Ekman & Pilo 2012). 
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Elevernas demokratiska förhållningssätt 
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Figur 2.1. (Ekman & Pilo, 2012, s. 80) 
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Ett något mer upplyftande resultat redovisas i Forsberg (2011), som undersökt effekterna av 

deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans yrkesinriktade program. Studien antyder 

att elevernas intresse för politik och samhällsfrågor faktiskt kan ökas genom att man arrangerar 

samtalssituationer där eleverna både själva kommer till tals och får lyssna till andras åsikter (se 

Ekman och Pilo 2012, s. 97). 

 

 Deliberation och deliberativ demokrati i skolan  2.2.2

Deliberation, som definierats som en ömsesidig analys av olika alternativ, har nära 

koppling till demokratis funktion och innebörd (Englund 2007, s. 153). Deliberation 

leder till att olika parter kommer överens om vad de inte är överens om. Deliberativ 

demokrati som definierats tidigare betyder att de fattade besluten anses som temporära 

samt enighet och oenighet kan existera på samma gång. (a.a.) 

Enligt Englund är det av vikt för dagens moderna skolor att målen för arbetsformer sätts 

mot en mer deliberativ demokrati (2007). Som problematiserats tidigare (se kapitel 1) är 

ett deliberativt samtal en förutsättning för den deliberativa demokratimodellen.  

En av de långsiktiga målsättningarna med att ge det deliberativa samtalet en framträdande plats i 

skolans värdegrundsarbete är således att på så sätt söka stärka demokratin (Englund 2007, s. 154). 

 

Den deliberativa demokratimodellen anger behovet av utbildning med en deliberativ 

karaktär som senare leder till medborgarnas kommunikativa inflytande (Englund 2007, 

s. 154) 

Faktum att eleverna övar på sin kommunikativa förmåga i skolan ligger till grund för 

den deliberativa demokratin i samhället (Englund 2007, s. 154).  Det innebär att 

eleverna, som samhällsmedborgare, tränar på sin kommunikativa förmåga för att senare 

effektivt kunna delta i de politiska besluten (Englund 2007, s. 155).  Det är därför 

viktigt att en del av elevernas utbildning inom skolväsende ska innehålla deliberation, 

deliberativa samtal samt elevernas utveckling inom den kommunikativa kompetensen 

(a.a.).  

 Diskursiv situation en del av det deliberativa samtalet hos skolelever 2.2.3

En diskursiv situation skall finnas i ett deliberativt samtal. Med det menar Englund 

(2007, s. 156) en gemensam referensram där de fundamentala förutsättningarna för 

respekt och förståelse finns eller ökar på sikt. Lärarens roll, i att skapa och behålla en 

diskursiv situation, är betydelsefull menar Englund (2007, s. 157).  Med andra ord är det 

skapandet av en grund för diskussion som ger utrymme till olika åsikter samtidigt som 

eleverna i diskussionen respekterar varandra. Detta är något som läraren bör skapa eller 

sträva mot. (a.a.)  



  
  

10 

 

En sådan diskursiv situation bidrar till elevernas aktiva lärande (Englund 2007, s. 157). 

Det är genom sådana genuina samtal som eleverna ges möjligheten att fördjupa sig 

inom de aktuella samtalsfrågorna. Interaktionen mellan jämlika eller likvärdiga skapar 

mening och bidrar till elevernas utvecklande. (Englund 2007, s. 161-162)  

Vissa har kritiserat teorin och menar att oavsett vilket sorts samtal i skolan som 

genomförs, är det läraren som tar sista beslutet. Som svar på deras kritik hänvisas läsare 

till Englunds påstående (Englund 2007, s. 160) om att lärare har den centrala rollen att 

starta, auktorisera, anföra och framföra det deliberativa samtalet men även avsluta när 

det blir behövligt.  

Det är den professionelle läraren som har den avgörande rollen vad gäller inriktning, eventuell 

fortsättning eller avslutning. (Englund 2007, s. 160) 

 

2.3 Solidaritet 

Solidaritet kan vara en temporär lösning till de kulturella och institutionella 

ojämlikheterna (Hultin 2007, s.330-1). 

Om solidaritet i ett skolsammanhang kan vi följa hur Hultin ser på det: 

 

Att solidaritet är en viktig aspekt i skolmiljön, i lärarprocessen, är nog något som varje skolelev 

redan har kännedom om, även om denne inte skulle uttrycka det i termer av solidaritet, utan 

snarare som sammanhållningen i klassen eller stämningen i klassen. (Hultin 2007, s.331) 

 

Hultin betonar lärarnas roll att skapa en lärmiljö där solidaritet blir ett resultat på det 

demokratiska förhållningssättet: 

Här har den enskilda läraren, som jag ser det, ett betydande ansvar; dennes förmåga att se och ge 

utrymme till individerna i gruppen ger den trygga grogrund som en känsla av att vara ett vi kan 

växa fram ur. (Hultin 2007, s.331) 

 

En sådan lärmiljö bidrar till skapandet av den deliberativa demokratin i ett 

skolsammanhang. Hultin nämner även vilka arbetsuppgifter som ligger inom lärarnas 

ansvar för att se till att det deliberativa samtalet blir möjligt inom skolan. (Hultin 2007) 

En solidaritet som bottnar i, eller frodas av, att viet vill något, skulle i ett deliberativt samtal i 

skolan kunna innebära att en viktig uppgift för läraren blir att leda en läro- och 

kommunikationsprocess som syftar mot att ta reda på vilka vi-intentioner som gruppen kan enas 

om och arbeta utifrån. (Hultin 2007, s. 332).  
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2.4 Den dolda läroplanen eller skolans dubbla uppdrag   

Undervisning är till sin natur en moralisk aktivitet av två skäl; undervisning är 

relationell och relationer är moraliska till sin natur (Buzelli och Johnston 2002 se 

Thornberg 2006, s.40). Det andra skälet är att målet med undervisningen ska utveckla 

elevernas förmåga till att nå föreskrivna mål (a.a.). ”En hel del moralisk påverkan är 

inbäddad i det dagliga livet i skolan och pågår utan att varken lärare eller elever tycks 

vara särskilt medvetna om det” (Jackson m.fl. 1993 se Thornberg 2006, s. 40). ”Allt 

detta kan beskrivas i termer av den s k ”dolda läroplanen” ”(Halstead, 1996; Purpel & 

Ryan, 1983 se Thornberg 2006, s. 40). 

Skolan har för syfte, som nämnts tidigare, att förmedla ämneskunskaper till elever 

samtidigt som den uppfostrar dem till medborgare som tar ansvar. Detta kallas för 

skolans dubbla uppdrag (Jormfeldt 2011, s.22). 

Enligt Jormfeldt (2014) är demokratin ett samtal eller en diskussion mellan individer. 

Genom att prata med varandra och argumentera utvecklas människors preferenser 

(Jormfeldt 2014).  

De demokratiska arbetsformerna förväntas ha positiva effekter på allt lärande, inte bara på lärande 

om demokratin själv (SOU 1997:121 s. 98; Selberg 2001:48 f; Fritzén 2003; Dewey 2005:177 se 

Jormfeldt 2011, s. 142-3) 
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2.5 Studiens teoretiska modell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tolerans och respekt  

 Parter lyssnar på varandras åsikter 

 Parter kommer överens  

 Lärarstyrt samtal  

          (Englund 2007) 
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3 Metod 

Kvalitativa forskare är intresserade av att förstå hur människor tolkar och uttrycker sina 

erfarenheter samt hur de bygger sin omvärld (Meriam 2009). Fokus i min studie är att 

förstå hur demokratiska värderingar kommer till uttryck bland olika aktörer i en 

gymnasieskola. Med aktörer menas elever, lärare och rektor.  

Undersökningen riktar sig till Ekonomiprogrammets elever och deras lärare och rektor i 

en mindre kommunal skola i Sydsverige, tolkar sin dagliga verksamhet ur det 

demokratiska perspektivet. Detta hjälper till att förstå och få inblick i hur en 

gymnasieskola värdesätter och möjliggör demokratiska värderingar utifrån sina 

förutsättningar.  

Deltagarnas perspektiv av demokrati i skolan har tolkats som emic eller insider’s 

perspektive (Meriam 2009, s. 14). Detta har ställts i förhållande till etic eller outsider’s 

perspektiv. (a.a.)   

Först fick ekonomielever som gick årskurs 1, 2 och 3 på skolan vårtermin 2016 

möjlighet att svara på elevenkäten. Svarsfrekvens över 50 var ett mål i detta moment. 

Eftersom ungefär 40 ekonomielever besvarade enkäten fick även minst tio 

handelselever som gick årskurs 2 i vårtermin 2016 ingå i undersökningen. 

Handelselever (åk 2) har läst företagsekonomi som en kurs i sin studieplan. Totalt 

svarade 53 elever. Elevenkäten kan hittas på Bilaga A.  

Nästa del i studien var att förstå hur vuxna, som arbetar med ekonomi- och 

handelselever, förhåller sig till frågor kring elevdemokrati. Lärarenkäten delades ut till 

lärare som undervisade ekonomi- och handelselever i skolan. Lärare som svarade 

undervisade bland annat i Företagsekonomi, Ledarskap och Marknadsföring, Engelska, 

Naturkunskap, Samhällskunskap, Moderna språk, Matematik, Historia och Svenska. 

Totalt samlades 15 lärarenkäter in. Lärarenkäten kan hittas på Bilaga B.  

Inför enkätutdelning (både elev- och lärarenkäter) informerades både elever och lärarna 

om studien samt syftet med den.  

Sista delen av den planerade undersökningen var att intervjua rektorn på 

Ekonomiprogrammet. Rektorn hade informerats både skriftligt (e-post) och muntligt om 

studien. Hon ställde upp och deltog i intervjun. En tid bokades med henne mot slutet av 

vårtermin 2016. Intervjufrågor kan hittas på Bilaga C. 
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3.1 Begreppsutveckling 

Under kodningen av deltagarsvar samt genom analysen gjorde jag begreppsutveckling 

på sådana sätt som Rennstam och Wästerfors utvecklar metoden (2015).  

Jag har satt flera etiketter på de olika delarna av elev- och lärarsvar under 

kodningsprocess. 

Jag har definierat nedanstående begrepp:  

 Elevdemokrati, elevinflytande 

 Olika elevgrupper 

 Samtalsdemokrati 

Det andra praktiska tillvägagångssättet för att skapa betydelse när man analyserar 

resultaten är att kombinera flera begrepp för att skapa mening (Rennstam & Wästerfors 

2015, s. 234).  

Som forskare bör man relatera sina utvecklade begrepp till andra närstående begrepp för 

att belysa så stor yta av det obekanta som möjligt (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 

234).  

Jag har, med hjälp av nyansering, byggt broar för läsare för att förstå det som händer i 

verklighet (min empiri). (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 234). På så sätt försäkrar jag 

mig att jag inte enbart återberättat empirin utan analyserat och kopplat dem till teorin 

(Se kapitel 5).  

3.2 Deduktions-, induktions eller abduktionsforskning 

Figuren nedan har tagits från en D-uppsats (Naziri 2009) som visar hur en abduktiv 

studie kan utvecklas.  

 

Figur 3.1: Den abduktiva illustration av en studie 
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Figuren ovan visar att man börjar på en teoretisk nivå vid en undersökning, där det finns 

en lucka på teorinivå som inte beskriver det vi letar efter (knowledge gap; 

kunskapslucka). Sedan tittar man på empirin som samlats in från undersökningar 

(enkäterna och intervjuerna i min studie) samt tittar närmare hur saker fungerar i 

verkligheten (i detta fall den kommunala gymnasieskolan). Att sedan jämföra teori och 

empiri för att kunna bygga på en omfattande bild av verklighet som har teoretiska 

grunder är en förutsättning.  

När man jämför det som händer i verklighet med det som finns på teorinivå kan man 

modifiera sin begreppsram samt bygga vidare på den teoretiska nivån. Det här leder till 

en illustration av den abduktiva studien på gymnasieskolan. (Se figur 3.2) 

 Adbuktion i vår gymnasieskola  3.2.1

Den abduktiva approachen om hur demokrati kommer till uttryck bland ekonomi- och 

handelselever, lärarlag och rektorn illustreras som nedan, se figur 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Undersökningsenheten 

Undersökningsenheten för studieanalysen är en mindre kommunala gymnasieskola i 

Sydsverige. Eftersom jag placerades på detta gymnasium för att genomföra mina VFU 

(Verksamhetsförlagda utbildningskurser) gjordes min undersökning på den skola. Jag 

har, genom min placering i skolan lärt känt ekonomielever, lärarlagen och rektorer. 

Kontakterna som byggts upp under studietiden har hjälpt till i utförandet av enkät- och 

intervjustudien. 

Figur 3.2 : Abduktiv studie av gymnasieskolan 
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3.4 Validitet och Reliabilitet 

För att uppnå god validitet utvecklades enkäter som utgick från i vilken grad man inom 

skolan samtalar om de demokratiska värderingarna. Genom att ställa rätt frågor i 

enkäten samt under intervjun ökar studiens validitet. Enkätfrågorna (både elevenkät och 

lärarenkät) har diskuterats med handledare samt flera av kollegorna på skolan. Detta för 

att säkert fånga upp de viktigaste sakfrågorna vid genomförandet av studien.  

För att vara säker på att få noggranna resultat och hög reliabilitet var jag med elever och 

lärare när de fyllde in enkäterna. Elevernas deltagande försökte fångas upp inom det 

ordinarie lektionsmoment där eleverna gavs en viss tid för att fylla i enkäten. Närvaron 

av mig vid elevernas svartillfälle var mest med tanke på att ha mig till hands om de var 

osäkra på hur de skulle uttrycka sig. Några få elever ställde frågor om formatet och hur 

svaren skulle ges. Enkäter genomfördes i pappersformat då strul uppstått med 

elevdatorer. För lärarnas enkät bokades ett möte med var och en av lärarna, där 

redogjordes för studien samt beskrevs hur enkätfrågorna kopplats samman. På 

lärarenkäten, Bilaga B, är svaret på den första frågan inledande för hur läraren ska ha 

fortsätta med resterande frågor. Det upplevdes svårt för flera lärare att hitta rätt om hur 

de skulle svara. Därför fick de även en muntlig genomgång innan enkäten lämnades till 

lärarna.  

Dessutom intervjuades rektorn samt två förstalärare på skolan för att få flera perspektiv 

på frågan om demokrati i skolan. 

3.5 Enkät 

Enkäter har delats ut bland ekonomi- och handelselever samt deras lärare. 

Elevenkäterna delades ut bland elever som hade haft eller hade företagsekonomikurs 

som en del av sin gymnasiestudieplan.  Lärarenkäter delades ut bland samtliga lärare 

som undervisar ekonomi- och handelseleverna i skolan. Tid bokades med var och en av 

lärarna men lärarna lämnade in enkäten anonymt vid ett senare tillfälle. De flesta 

lämnade in sina svar i postfacket.  

3.6 Intervju  

Intervju av Ekonomiprogrammets rektor på skolan ingick också i min fallstudie. För att 

förbereda inför intervjun skrevs flera frågor som i analysdelen gav ytterligare perspektiv 

på demokratifrågan. (se bilaga C; rektors intervjufrågor)   
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Intentionen var att intervjua rektorn tidigare på vårterminen men detta gick inte att 

genomföra. Intervjun genomfördes därför i slutet av terminen istället.  

Avsikten var att genomföra elevenkät, lärarenkät och en intervju av rektorn. I praktiken 

gick det som planerat med eleverna och lärarna. Under intervjun med rektorn 

hänvisades jag till att fortsätta med det samtal med två förstelärare som hade arbetat 

med demokratifrågor som en del av sitt försteläraruppdrag. Därför genomfördes 

ostrukturerade intervjuer med dessa lärare. En fördel med ostrukturerade intervjuer är 

att lärarna tog upp det viktigaste och samtalet inte styrdes av mig, utan det hade sitt 

naturliga flöde.  

3.7 Etik  

Det finns vissa etiska krav som ska uppfyllas när man samlar in information med enkät. 

Dessa är tydlighet med syfte, konfidentialitetskrav samt frivilligt deltagande. (Dimenäs 

2012, s. 90) 

Ett av kraven är att vara tydlig med syftet. Med enkäter har man mindre möjlighet, som 

genomförare, att kunna förklara innehållet och syftet muntligt. Det är därför viktigt att 

kunna framföra studiens syfte skriftligt. I studien har syftet benämnts tydligt i början av 

både elev- och lärarenkäten. (Se bilagor A & B) 

Hej Ekonomi- och handelselever! 

Tack för att du hjälper mig med min undersökning som handlar om demokrati på [din] skolan. 

Undersökningen är i samband med mitt examensarbete som sista del av min lärarutbildning. 

Dina svar är absolut anonyma. Informationen som jag får genom era svar används bara till 

utbildningssyfte. 

 

Man kan förtydliga inledningen av studien genom att mer specificerat ta upp studiens 

forskningsfrågor. Elever samt lärare kan då se vilka aspekter av demokrati på skolan 

som är av intresse i denna studie.  

Ett annat krav, konfidentialitetskrav, är en annan viktig faktor som beaktats när jag 

använde enkäter som redskap. Bland svaren kan det finnas olika aspekter som kan väcka 

anstöt inom olika grupper i skolan. Till exempel då elever har uttryckt att det inte finns 

demokrati i skolan. De ska kunna känna sig trygga i att svara utifrån egna upplevelser. 

Därför har anonymitet betonats och klargjorts. Ett vanligt problem med enkäter är, 

enligt Dimenäs, att ha flera undergrupper och med hjälp av uteslutningsmetoden kan 

man då ta reda på vem som har besvarat enkäten (2012). Det kan finnas ett behov av att 
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skydda informationen så att den inte är tillgänglig eller avslöjas för obehöriga personer, 

system eller processer. (Dimenäs 2012, s. 90)  

En viktig parameter vid enkätstudier är också vem som får använda informationen från 

respondenterna. Som lärarkandidat och genomförare av enkätundersökningen har man 

inte en beslutande position.  All information som samlats går till det akademiska arbetet. 

Underlaget lämnas inte ut till skolan eller andra intressenter. Om analysen av resultatet i 

studien kan användas av skolan eller på något annat sätt är detta bra. Det obearbetade 

materialet lämnas dock inte ut. Konfidentialiteten och anonymiteten för deltagarna 

ruckas inte på.  (Dimenäs 2012, s. 91) 

För att genomföra en enkätstudie på ett etiskt försvarbart sätt måste deltagandet i 

studien även vara frivilligt. (Dimenäs 2012, s. 90) I arbetet med enkäten har jag betonat 

och försäkrat både elevernas och lärarnas frivillighet.  

3.8 Studiens avgränsning 

För att kunna komma ner på djupet i en kvalitativ studie, genomförs avgränsade studier 

(Meriam 1994 se Danell 2006). Enligt Meriam (1994 se Danell 2006, s. 61) är det extra 

viktigt att avgränsa fallstudier som studeras i naturliga miljöer.  I denna studie kommer 

fokus ligga på hur demokratiska värden kommer till uttryck i skolvardagen. Det är 

därför rimligt att fallstudien sker i den naturliga miljön; i en skola mellan olika aktörer; 

rektor, lärare och elever.  Dessutom är demokrati i skolan ett omfattande begrepp och 

därför omöjligt att analysera som helhet i denna studie.  

Att förbättra eller generalisera demokratibegreppet har inte varit avsikten. En enda 

gymnasieskola är inte tillförlitlig för att kunna dra slutsatser i ett förbättringsarbete.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras sammanfattningsvis elevernas och lärarnas svar på 

enkätfrågorna. Även två förstelärares åsikter om demokrati i skolan samt rektors syn på 

den samma presenteras sist i kapitlet. 

4.1 Elevenkät 
Det sammanfattade resultatet i det här avsnittet belyser elevsvaren på elevenkäten. 53 

elever har svarat på sex öppna frågor om hur demokrati kommer till uttryck i skolan. 

Här följer en sammanfattning: 

 

 Fråga 1  4.1.1

På vilket sätt arbetar ni med demokrati skolan? 

 Samhällskunskapslektioner då eleverna lär sig om olika former av demokrati 

var ett av de svaren som de flesta elever hade poängterat. Enligt en elev, var 

tiden som läggs på inlärning av demokrati genom samhällskunskapsämne för 

kort (ett litet avsnitt i boken eller två lektioner under hela gymnasieperioden) 

 Demokratidagar: en gång om året anordnar samhällskunskapslärarna på 

skolan en träff där ungdomspolitiker kommer till skolan. Alla elever sitter då 

i aulan och lyssnar på debatter mellan olika politiska grupper. 

 Genom olika elevgrupper såsom elevråd, elevkommittén, elevkår etc. 

 Beroende på vilken lärare de arbetar med får de vara med och bestämma över 

vissa saker exempelvis upplägg av lektioner, hur och när ett kapitel ska 

tenteras etc. 

 Fråga 2 4.1.2

Hur definierar du elevinflytande i skolan? 

 Det var flera konkreta exempel som eleverna har nämnt såsom: 

elevkåren (elev 20). 

… prov, raster, mm (elev 28). 

… T.ex. i elevkåren kommer elevernas åsikter fram och då är det ett inflytande (elev 24). 

… bestämma lite vad som ska hända på lektionerna (elev 30). 

 Bli lyssnade på och hörda av andra (vuxna) i skolan: 

Att någon med ”makt” lyssnar på elever (elev 21). 
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När lärarna lyssnar på eleverna (elev 22). 

 Känner sig respekterade när elever ger egna förslag och åsikter 

 Lärare tar hänsyn till eleverna 

 Att elever får vara med och påverka saker i skolan: 

När eleven får vara med och bestämma hur något ska gå till. Till exempel upplägget på en 

uppgift (Elev 11). 

 

Elevinflytande, för mig, handlar om att kunna påverka olika saker i skolan och utanför, Kan 

vara t.ex. bestämma en veckas matsedel, bestämma olika arbetssätt och elevkåren (elev 13). 

 

Elevinflytande innebär enligt mig att vi som elever har en inflytande roll, i de flesta 

situationer som vi är inblandade i. Vi, som elever, ska kunna påverka saker och ting innan 

det har beslutats (elev 14). 

 

Att man som elev kan påverka sina studier, deadlines, bedömningsform, etc. (elev 19). 

 Att vuxna reflekterar över elevernas förslag i olika läge 

 Att verksamheten och undervisningen skall vara så individanpassad som 

möjligt 

 Att elever kan påverka exempelvis undervisningen och planeringen av 

lektioner: 

Typ om vi kan påverka vad vi ska jobba med och hur arbetet ska läggas upp (elev16). 

 Att elever få chansen att tycka till och vara med. 

 Fråga 3 4.1.3

Har ni demokrati i skolan? Ja eller nej? 

Ja Nej 

31 elever  

motsvarar 69 % 
14 elever  

motsvarar 31 % 

 

 

Frågan var en sluten fråga med två alternativ; ja eller nej. 45 elever av 52 elever, som 

motsvarar 86 %, har svarat på denna fråga. Det resulterade i att cirka 69 % av 

respondenterna anser att det finns demokrati i skolan. 
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 Fråga 4 4.1.4

Om du har svarat ja på föregående fråga; På vilket sätt är din skola/program 

demokratiskt? 

 Lärarna lyssnar på vad eleverna säger: 

… lärare lyssnar på elever (elev 23). 

 

De lyssnar på elevernas åsikter, har omröstningar vid eventuella frågor (elev 24). 

 Elever får vara med och bestämma över bland annat arbetsformer eller hur 

bedömningen ska gå till. Eleverna är delaktiga i olika skolsituationer: 

Vi får påverka olika saker i våra kurser, Sedan finns elevkåren och andra råd där vi elever 

får vara med och bestämma (elev 19). 

 
Vi får vara med och bestämma prov ibland (elev 28). 

 Genom att ha elevråd, skolkommittén och så vidare 

 Anpassningar som lärare utför efter att eleverna har framfört vad de tycker 

och tänker 

 Elevernas förslag på förändringar tas emot: 

 
Eleverna får komma med förslag och idéer på vad som kan/behöver förändras (elev 9). 

 

 Lärare tar hänsyn till elevernas åsikter: 

..Vi får vara med och ge förslag på arbetssätt och lärarna tar hyfsat mycket tillsyn vad vi 

tycker och tänker (elev 10). 

 

 Eleverna ges rätt till att uttrycka sina åsikter. 

 

 Eleverna röstar om olika saker i skolan 

 

 Kompromiss och samarbete mellan lärare och elever 

 Fråga 5 4.1.5

Om du har svarat ja på fråga 3; På vilket sätt utnyttjade du dina demokratiska rättigheter 

i skolan senast? 

 Bestämma över olika prov datum och deadline:  

 Sa åt lärare att flytta fram min redovisning för att jag var klar tidigare än förväntat (elev 

23). 

 
Jag fick vara med och bestämde när jag skulle göra mitt prov (elev 28). 
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I morse på engelsklektionen när vi gemensamt bestämde dag för NP (elev 43). 

 Lärare lyssnar på elevernas förslag på en lektionssituation och eleven får göra 

enligt förslaget: 

När jag och några kompisar tyckte till om ett upplägg på ett grupparbete. Läraren lyssnade 

på oss och vi fick göra på det sättet vi ville (elev 11). 

 Elever röstar om något: 

… vid omröstningar i elevkåren (elev 7). 

 Välja vad hen vill jobba med under en viss tidsperiod: 

På en lektion där lärarna frågade vad vi hade velat jobba med de sista veckorna (elev 33). 

 

 Bestämma vad hen ska jobba med på UF lektionen 

 När eleven sa att provdatumet ska flyttas tills kapitlet är klart 

 När eleven föreslår ett ämne (eller arbetsområde) att jobba med 

 Eleven bestämmer hur hen redovisar något 

 Eleven är delaktig att planera något i eller om skolan 

 Handuppräckning samt få säga sina åsikter 

 Ge förslag om olika saker i skolan 

Det var en elev som nämnde att hen inte utnyttjar sina demokratiska rättigheter 

maximalt. (elev 18) 

 Fråga 6 4.1.6

Om du har svarat nej på fråga 3; Vad tycker du att ledning och eller lärare och elever 

ska göra för att din skola ska bli (mer) demokratiskt? 

 Införa demokratidagar [oftare] 

 Vuxna ska lyssna mer och ta åt sig mer utav vad eleverna behöver: 

Lyssna på oss elever! (elev 22). 

 
Höra vad elever vill och har mer demokratiska tillfällen vi elever kan ta upp saker som 

diskuteras och sedan röstas (elev 50). 

 
Lyssna och ta hänsyn till alla individer (elev 52). 

 



  
  

23 

 

 Ge respons till elevråds- och elevkårsprotokoll 

 Lärare och rektorer ska låta elever vara med på möten 

 Låta elever (inte bara de som sitter på elevråd) rösta mer på elevaktiviteter: 

Låta oss rösta mer på aktiviteter vi ska ha och inte bara låta elevkåren köra allt. Kanske 

även få bestämma mer om skolmaten (elev 16). 

 

 Anordna aktiviteter som gör att eleverna blir bättre på demokrati. 

 Informera elever vid förändringar 

 Individanpassad skolgång 

… alla är individuella (elev 30). 

 

 Bättre/mer demokratiundervisning på samhällskunskapslektionerna 

 Låta elever får vara med och bestämma 

 Fråga 7 4.1.7

Den lärare som du tycker är mest demokratisk, hur undervisar hen, bemöter hen 

eleverna, och betygsätter hen? 

 Tillmötesgående, snäll och ger praktiska uppgifter 

 Ingen särbehandling 

 Vissa har nämnt läraren som de tycker är demokratisk:  

T han är jätteduktig på alla delar plus demokratisk (elev 50). 

 
S-E ger oss mycket demokrati vilket gör oss elever till att prestera bättre…(elev 38). 

 

Engelska läraren M lyssnar på klassen (elev 21). 

 

 Bryr sig om eleverna 

 Ser på elever som individer 

 Låter eleverna vara med och bestämma 

 Betygsätter rättvist 

 Samtal vid olika tillfälle; planering, förbättring och betygsamtal 

 Goda kunskaper samt god humor 
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 Sammanfattning av elevenkät 4.1.8

Det har flera gånger framkommit att det viktigaste för eleverna är att de vuxna ska 

lyssna på vad eleverna tycker samt hur de vill utföra sina arbetsuppgifter. Flera elever 

har nämnt hur en lärare har bemött dem på ett sätt så att de känner sig vuxna, i 

jämförelse med känslan att de fortfarande är barn och omogna. Flera har nämnt en 

annan lärares förmåga att låta eleverna redovisa på det sättet som de vill.  Bland annat 

skrev en elev att hon och hennes tjejkompisar hade tänkt på ett visst sätt att utföra ett 

grupparbete. Efter diskussion med läraren fick de arbeta på det önskade sättet.  

4.2 Lärarenkät 
Femton lärare har besvarat enkäten (se bilaga B). 

Tabellen nedan visar hur många lärare som svarat ja, nej eller delvis på första 

enkätfrågan:  

Planerar du ditt lärararbete utifrån demokratifrågor? 

 

Lärare har svarat  
JA 

Lärare har svarat  
NEJ 

Lärare har svarat  
DELVIS 

6 1 8 

Motsvarar 40 % av 
lärarrespondenter 

Motsvarar cirka 7 % av 

lärarrespondenter 

Motsvarar cirka 53 % 

av lärarrespondenter 

 

 
 Om Lärare har svarat JA på den första frågan 4.2.1

I detta avsnitt presenteras lärares svar på tre följdfrågor till den inledande fråga, när de 

planerar sitt lärararbete utifrån demokratifrågor. 

 
4.2.1.1 Vad de har svarat på den första följdfrågan 

Hur definierar och arbetar du med demokrati som lärare? (planering av lektioner, 

genomförande av lektioner och utvärdering och betygsättning) 

Diskussion med elever om kursens syfte, centrala innehåll, betygskriterier,  

Diskussion om arbetsmetoder (lärare 2). 

Jag brukar ge eleverna inflytande över och möjlighet att vara med och påverka hur vi arbetar och 

examinationsformer- Ibland dock ej i år, har vi följt vad i USA och Storbrittanien (lärare 7). 

Eleverna får vara med i uppstarten av ett nytt område. De får också vara delaktiga i planeringen 

och vad vi ska lägga fokus på. De får även vara med och bestämma provdatum. Jag har alltid 

utvärdering av varje område och alltid minst en skriftlig utvärdering per kurs. Bedömning sker 

kontinuerligt och betygssamtal innan kursens slut (Lärare 10). 
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Elever diskuterar kursupplägg, undervisningsplaner, examinationsuppgifter, utvärderas (Lärare 

12).  

IB
1
-erfarenhet- 10 lära profil  

IB learner profile: Inquirers, open minded, caring, risk takers, balanced, communicators, thinkers, 

knowledgeable, principled, reflective (Lärare 14). 

4.2.1.2 Vad de har svarat på den andra följdfrågan 

Hur bidrar skolledning till att du utökar dina kompetenser att arbeta med eleverna på ett 

demokratiskt sätt? 

Möten i ämneslag och arbetslag (Lärare 2). 

Medarbetarsamtal (Lärare 10). 

Det uppmuntras och efterfrågas, bl.a. som ett kriterium vid lönesättning (Lärare 12). 

Bjuda på en workshop (Lärare 14). 

4.2.1.3 Vad de har svarat på den tredje följdfrågan  

Hur definierar du elevinflytande? Du kan gärna ge ett eller flera exempel. 

Elever är delaktiga i undervisningens utformning. Där de kan påverka ges möjlighet (Lärare 2). 

Möjlighet att vara med och påverka lektions upplägg utan att läroplanen frångås. Här skall både 

majoritet och minoritet tas hänsyn till och eleverna ska kunna uttrycka sina åsikter anonymt 

(Lärare 7). 

Planering av område/kurs, Provdatum 

Arbetsmiljö på skolan (Lärare 10). 

Att kunna påverka (Lärare 12). 

Eleverna får bestämma i hur uppgifter skall göras och hur de ska redovisas (Lärare 13). 

Olika aktiviteter (Lärare 14). 

                                                 
1
 International Baccalaureate; IB learner profil är en ”mall” hur ett modernt 

utbildningssystem skall vara. Enligt filosofin hjälper IB medlemmar; elever och 

utbildare att kännetecknas av nedan:  

 Inquirers 

 Knowledgeable 

 Thinkers 

 Communicators 

 Principled 

 Open-minded 

 Caring 

 Risk-takers 

 Balanced 

 Reflective  

Källa: http://www.ibo.org/benefits/learner-profile/ 

[Den 23 december 2016] 

 

 

http://www.ibo.org/benefits/learner-profile/
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 Om Lärare har svarat NEJ på den första frågan 4.2.2

I detta avsnitt presenteras den enda lärares svar till tre följdfrågor efter att hen har svarat 

att hen inte planerar sitt lärararbete utifrån demokratifrågor. 

4.2.2.1 Vad hen har svarat på den första följdfrågan  

Hur kan du i framtiden arbeta mer demokratiskt med dina elever? 

Jag anser att jag arbetar demokratiskt redan
2
 (Lärare 6). 

4.2.2.2 Vad hen har svarat på den andra följdfrågan 

Vilka resurser, stöd, insatser behöver man som lärare för att kunna arbeta på ett 

demokratiskt sätt? 

Ett demokratiskt sinne (Lärare 6). 

4.2.2.3 Vad hen har svarat på den tredje följdfrågan 

Känner du någon av dina kollegor som du tycker arbetar på ett demokratiskt sätt? Hur 

undervisar hen, bemöter hen eleverna, och betygsätter hen? 

De flesta arbetar nog demokratisk, d.v.s. efter skolverkets direktiv som är det vi har att hålla oss 

till (Lärare 6). 

 Om Lärare har svarat DELVIS på den första frågan 4.2.3

I detta avsnitt presenteras lärarens svar på de tre följdfrågor som kommer efter den 

inledande frågan, om de delvis planerar sitt lärararbete utifrån demokratifrågor. 

4.2.3.1 Vad de har svarat på den första följdfrågan 

Vad känner du mest betungande att arbeta mer demokratiskt? 

Tidskrävande 

Svårt att få med eleverna då de tycker att jag ska göra som jag alltid gjort (Lärare 1). 

När eleverna inte förstår vikten av elevinflytande och bara vill använda det för att bromsa 

undervisningen. Till exempel genom att alltid föreslå att se film3 (Lärare 3). 

Tidsmarginaler- ibland räcker inte tidsutrymme för att arbeta på ett mer demokratiskt sätt. 

Ibland arbetar jag mer demokratiskt, men tyvärr är det få elever som tar chansen (Lärare 4). 

Tiden räcker inte till. 

Eleverna är inte engagerade alltid (Lärare 5). 

Att det tar tid och att man ibland beslutar kring ”fel” frågor (Lärare 8). 

                                                 
2
 Denna lärare har svarat Nej till första frågan och har redan fyllt i alla följdfrågor som står i JA-delen. 

Jag har tagit hens svar på följdfrågorna till NEJ-alternaivet. 

 
3
 Denna lärare hade svarat DELVIS på första enkätfrågan, men hen har besvarat följdfrågor på både JA- 

och DELVIS-delar. Jag har tagit i beaktande hens svar på följdfrågor till DELVI-alternativet. 
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Att eleverna inte är viktigt så långt i utredningen att de ser vad som är bäst för dem i kurserna 

(t.ex. vissa vill titta på film på mattan istället för att ha genomgång) (Lärare 9). 

Det är inte betungande (Lärare 11). 

Frågan är alltid hur mycket och vad kan eleverna bestämma om. Oftast blir det en viss 

skendemokrati (Lärare 15). 

4.2.3.2 Vad de har svarat på den andra följdfrågan 

Vad saknar du idag på ditt arbete, arbetsmiljö, struktur, styrdokument, etc. som gör att 

du inte kan arbeta mer demokratiskt? 

Saknar inget. Det är bara ett större engagemang från min sida som saknas (Lärare 1). 

Jag har saknat metoder att styra stökiga klasser på ett sådant sätt att de tagit demokratiska 

värderingar på allvar4 (Lärare 3). 

Tid-mer tid för planering för ett mer demokratiskt arbetssätt. Tid för att träffas kollegor […], för 

att tillsammans göra mycket i demokratisk anda […] (Lärare 4). 

Lokaler ex. grupprum. 

Tid för planering med mindre grupper och enskilda samtal (Lärare 5). 

Att vissa frågor inte diskuteras och behandlas innan beslut tas på olika nivåer (Lärare 8). 

Aldrig lärt mig att leda diskussioner, det hade jag uppskattat att få utbildning i (Lärare 9). 

Vi har också kunskaper att förhålla oss till (Lärare 11). 

Jag tycker att jag arbetar demokratiskt så långt det är möjligt (Lärare 15). 

4.2.3.3 Vad de har svarat på den tredje följdfrågan 

Hur kan ni arbeta kollegialt med kollegor för att utöka demokrati i skolan/din 

undervisning/din lärmiljö? 

Göra fler saker tillsammans (över ämnesgränserna) ex genom/med ungföretagssamhet (Lärare 1). 

Kollegialt kan vi arbeta för att lyfta bra exempel och samarbete5 (Lärare 3). 

Mer tid för planering, både enskild men framför allt tillsammans med andra kollegor (Lärare 4). 

Genom diskussioner/utbyte av idéer och erfarenheter inom APT/programlag/arbetslag (Lärare 5). 

Att bjuda in till demokratiska processor på olika nivåer mer transparent (Lärare 8). 

Mer samarbete, Demokratifrågor kan tas upp mer i ämneslaget än vad som görs (Lärare 15). 

 Sammanfattning av lärarenkät  4.2.4

Flera av lärarrespondenterna som delvis arbetar med demokrati på sina lektioner har 

nämnt tidsbrist som en påverkande faktor. Flera av dem som redan arbetar demokratiskt 

använder av sig av diskussion med elevgrupper. Flera har nämnt lokaler som ska 

anpassas och att elever ska ta ansvar för sin utbildning.   

                                                 
4
 Samma som fotnot 3. 

5
 Samma som fotnot 3 och 4. 
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4.3 Sammanställning av rektorsintervjun  

Rektorn som jag intervjuats har nämnt att demokrati i skolan är ett förhållningsätt. En 

del är upp till lärare att se till att eleverna är medbestämmande under kursernas gång. En 

del är det upp till ledning att se till att ett fungerande elevråd ska finnas. En del verktyg 

som används för att utvärdera demokrati i skolan är kursutvärderingar, skolbarometer 

samt att ge förstalärarna uppdraget att öka demokratin i skolan. Hen tror inte att skolan 

är fullgott demokratiskt men arbetet pågår kontinuerligt. Hen anser att både elever, 

lärare och ledning ska ta ansvar för detta. (Rektors intervjufrågor se bilaga C).  

4.4 Förstalärarnas åsikter 

 Förstelärare 1 4.4.1

Jag träffade den ena försteläraren och berättade kort om studien. Jag nämnde att rektorn 

har hänvisat mig till hen, eftersom hen arbetat med demokrati i skolan. Därefter 

genomfördes en ostrukturerad intervju med denna lärare. 

En fråga som ställdes var hur hen jobbar med demokrati?   

Hen berättar hur hen tillämpar demokrati på sina lektioner och framförallt vid 

planeringen av sina kurser. Demokrati i skolan enligt förstelärare 1 är inte ett ensidigt 

begrepp eller modell. Det finns inget facit hur man ska arbeta med demokrati i skolan, 

menar hen. Demokrati enligt hen handlar om elevernas delaktighet och 

medbestämmande i planeringen av kurserna.  

Hen berättar att hen låter eleverna läsa Skolverkets kursplan i början av en kurs. 

Eleverna ska sedan besvara flera frågor: 

1- Vilka ord eller begrepp de vill arbeta med? 

2- Hur vill de arbeta med de utvalda arbetsområdena? 

3- Hur ska utvärderingen gå till? 

Hen lägger till att hen stöttar eleverna om de inte förstår något som står på Skolverkets 

kursplan. Hen ger ett exempel: 

Det står i betygskriterier att eleven får C eller A i betyg om hen på ett nyanserat sätt har kunnat 

beskriva X och Y! Eleven förstår inte vad en nyanserad beskrivning av X och eller Y innebär. 

På tavlan visar hen en färg till elever. Till exempel blå… sedan visar hen olika nyanser som den 

blåa färgen kan ha.  

 

På det sättet konkretiserar hen en nyanserad beskrivning av något. 
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Demokrati påverkar elevernas resultat, fortsätter hen: 

Om eleverna är delaktiga i planering och undervisning blir de naturligtvis motiverade och 

studieresultaten ökar, enligt forskningar. (Förstelärare 1, 2016). 

 

Den inställning en lärare har för demokrati är det viktigaste, enligt hen. Om hen har 

eller inte har en specifik modell för att realisera demokrati på sina lektioner spelar 

mindre roll. Lärarnas mål är det viktigaste. Målet är demokrati, säger hen. 

Det bästa sättet att öka demokratin i samhället är att jobba med den i skolan, enligt hen.  

 Förstelärare 2 4.4.2

Vi träffades i hens arbetsrum, efter att vi tidigare haft kontakt i skolan. Hen visade stor 

vilja att hjälpa till i arbetet.  Jag berättade kort att jag intervjuat rektorn och att jag 

hänvisades till hen eftersom hen har erfarenheter om att arbeta med demokrati i skolan. 

Hen nämnde att hen använder en modell; cirkelmodellen, som även har presenterats för 

samtliga lärare på skolan under en studiedag.  

Hen presenterade sin cirkelmodell. Hen nämnde att cirkelmodellen bygger på att ta reda 

på var eleverna är i början av ett arbetsområde, och senare genom samtal med eleverna 

bestämma vart de ska hamna i slutet av arbetspasset/ arbetsområdet. Enligt försteläraren 

ska man ta ett gemensamt samtal med eleverna: 

 Hur mycket kan vi nu? 

 Vart ska vi? 

Metoden stärker insikten om hur stor roll eleverna har i sin kunskapsutveckling, enligt 

läraren.  

Denna modell kopplas samman med demokratin i skolan. Eleverna får inflytande över 

sina kunskapsinhämtningar inom tydliga ramar. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras närmare de olika resultaten, som har kommit fram genom 

enkäter och intervjuer. Jag sätter resultaten i förhållande till den teoritiska modellen som 

presenterats i kapitel två samt drar slutsatser om hur och inom vad de demokratiska 

värderingarna kommer till uttryck mellan olika aktörer inom Ekonomiprogrammet på 

skolan. Sist i detta kapitel har jag kommit fram till hur fortsatt forskning kan bedrivas 

för vidare utveckling. 

5.1 Elevresultat jämförd med den teoretiska modellen 

I detta avsnitt jämförs elevernas åsikter med den teoretiska modellen som innefattar 

samtalsdemokrati. Eleverna har bland annat definierat elevinflytande samt beskrivit hur 

de arbetar demokratiskt på skolan. Samtalsdemokratis fyra kännetecken tas upp vid 

varje del och summeras; tolerans och respekt, parter lyssnar på varandra, parter kommer 

överens och samtalet är lärarstyrt (Englund 2007). 

 Definition av elevinflytande 5.1.1

Eleverna vill vara med att bestämma över saker i skolan. De vill ha möjligheten att 

tycka till samt bli lyssnade på och respekterade. Eleverna önskar också att lärare tar 

hänsyn till dem. Alla dessa krav och önskemål är direkt kopplade till 

samtalsdemokratins kriterier. Tolerans och respekt samt att parter lyssnar på varandras 

åsikter stämmer överens med Englund (2007).  

Några elever ser en individanpassad studiegång som ett tecken på elevinflytande. Denna 

definition är inte direkt kopplat till samtalsdemokrati. En tolkning kan vara att dessa 

elever efterfrågar specialpedagogisk kompetens. Stöd som specialpedagoger och lärare 

får från rektorer är avgörande för hur elever upplever elevdemokrati i skolan. Detta har 

framförts av rektorn. Indirekt kan specialpedagogiska insatser påverka elevernas 

upplevelse av inflytande.  

 Elevernas arbete med demokrati  5.1.2

Eleverna upplever att demokratibegreppet berörs på några få lektioner, mest på 

samhällskunskap. Samtalsdemokrati är ett förhållningssätt och bör inte begränsas till ett 

visst ämne eller lektion. På så vis finns inte samtalsdemokrati enligt hur eleverna 

beskriver arbetet i skolan. 

Eleverna nämner demokratidagar som ett demokratiskt arbetssätt. Ett av de element som 

kännetecknar samtalsdemokrati, enligt den teoretiska modellen, är att samtalen är 
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lärarstyrda. Demokratidagen anordnas av samhällskunskapslärare och bedrivs som ett 

lärarstyrt samtal bland annat vilket politiskt parti som skulle få ordet samt hur länge.  

Eleverna ger exempel på olika elevgrupper såsom elevråd och elevkommittén som en 

del av de demokratiska arbetsmodeller som finns. Genom dessa grupper tränar eleverna 

på att komma till överenskommelser mellan olika parter vilket är ett av de element som 

ingår i samtalsdemokratin. Dessutom tränar eleverna på att lyssna på varandras åsikter 

vilket också är ett av kännetecknen i samtalsdemokratin.  

Eleverna får vara med och bestämma vissa saker beroende på vilken lärare de har 

lektion med.  Detta tolkas som att eleverna upplever vissa lärare mer demokratiska än 

andra lärare. Demokrati och samtalsdemokrati ska inte begränsas till en viss person, tid 

eller plats. Utifrån elevsvaren ser jag att samtalsdemokrati brister vid vissa tillfällen och 

hos vissa lärare. Det kan också vara så att lärare har misslyckats att nå eleverna så 

därför upplevs demokrati som saknad.  

 Demokrati i skolan  5.1.3

Ungefär 70 % av elevrespondenterna har kryssat ja på frågan om de har demokrati i 

skolan. Man kan dra slutsasen att ekonomi- och handelselever upplever att skolan är 

demokratisk.  

Frågan är om elevernas definition av demokrati i skolan är den samma som lärarnas 

definition. Denna fråga ställs eftersom cirka 70 % av eleverna upplever demokrati i 

skolan men endast 40 % av lärarna har svarat att de planerar sitt arbete utifrån 

demokratiskt förhållningssätt. Barn har redan vid tidig ålder lärt sig att elevråd är lika 

med demokrati. Man kan ställa sig frågan om demokratibegreppet är lika begränsat även 

på gymnasienivå.  

 Demokratiskt sätt på skolan/programmet 5.1.4

Enligt eleverna lyssnar lärarna på eleverna. Eleverna kan uttrycka sina åsikter vilket är 

ett tecken på att tolerans och respekt finns med i miljön.  

Eleverna deltar i olika grupper såsom elevråd och elevkommitté. Faktum att elevernas 

förslag tas på allvar och anpassningar görs efter diskussioner visar på att flera av 

elementen i samtalsdemokratimodellen finns med. Tolerans och respekt, att parter 

lyssnar på varandra och att de kommer till överenskommelser visar på detta.  
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 Utnyttjande av demokratiska rättigheter  5.1.5

Eleverna bestämmer tillsammans med sina lärare över olika saker i skolan, t.ex. 

provdatum, lektionsupplägg, arbetsområden etc. Dessa är en indikation på att eleverna 

är demokratiskt aktiva samt försöker komma överens med lärarna. Det visar på att ett av 

de fyra elementen i samtalsdemokratimodellen (parter kommer överens) finns med i 

skolan och att eleverna i viss mån utnyttjar sin demokratimöjlighet.   

Eleverna röstar om olika saker i skolan. Detta visar på att ett av de fyra element i 

samtalsdemokratimodellen (parter kommer överens) finns med i skolans verksamhet 

och eleverna drar nytta av det.  

Flera elever har nämnt att de räcker upp handen i klassen för att framföra sina åsikter. 

Detta kan vara i linje med den direkta demokratimodellen. Direkt demokrati har sitt 

ursprung i antikens Grekland, enligt Ekman och Pilo (2012, s. 36).  

Det var en elev som svarade att hen inte drar nytta av sina demokratiska rättigheter 

maximalt. Enligt deltagardemokrati som beskrevs i kapitel 2 ska individer, för att det 

skulle finnas demokrati i samhället, vara politiskt aktiva kontinuerligt. Att elever inte 

vill eller kan delta i de demokratiska processerna i skolan kan bero på olika anledningar. 

Lathet, okunnighet, ovilja, likgiltighet eller utanförskap bland skolelever kan orsaka att 

de inte utnyttjar sina demokratiska rättigheter fullkomlig.  

 Förändring av demokratiska arbetssätt 5.1.6

För att förändra i skolan så den blir mer demokratisk, har eleverna bland andra nämnt att 

vuxna ska lyssna mer på elevernas åsikter, att ledningen ska läsa och ge respons på olika 

elevråd protokoll och att eleverna ska få delta i olika möten. Dessa reflektioner bekräftar 

att eleverna vill bli mer lyssnade på för att de ska uppleva att deras demokratiska 

rättigheter tas på allvar. Två av fyra element på samtalsdemokrati (tolerans och respekt 

och att parter lyssnar på varandra) betonas av elever, så att en mer demokratisk anda 

råder i skolan.  

En del elever har gett förslag på skolan ska anordna flera demokratidagar samt att 

skolan ska anordna olika aktiviteter så att eleverna får möjligheten att träna sina 

demokratiska kompetenser.   

En del elever har krävt att ledningen bör informera elever vid eventuella förändringar i 

skolan. Kommunikation och samtal är bärande element i en fungerande demokrati (se 
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sidan 12). För att skolan bli bättre på demokrati måste kommunikationen mellan olika 

aktörer i skolan fungerar.  

5.2 Lärarresultat jämförd med den teoritiska modellen 

I detta avsnitt jämförs lärarnas åsikter med den teoretiska modellen som innefattar 

samtalsdemokrati men även en rad andra demokratimodeller. Läraren som har besvarat 

nej på frågan om hen arbetar demokratiskt har på grund av korta och irrelevanta svar, 

uteslutits från min analys.  

De första två delarna baserats på lärarna som har ansett sig planera och arbeta 

demokratiskt. Den fjärde delen fokuserar på lärarsvaren där de delvis arbetar med 

demokrati. 

 Definition av elevinflytande  5.2.1

Lärare har, enligt resultaten, diskussioner med elever om lektionsupplägg, 

examinationsuppgifter, och utvärdering. Eleverna får vara med och bestämma. Att 

lärare och elever lyssnar på varandra och bestämmer tillsammans, även temporära, 

genomsyras i relation mellan lärarna och ekonomi- och handelseleverna på skolan. 

 Lärarnas arbete med demokrati  5.2.2

Lärarna diskuterar med eleverna kontinuerligt. Lärarna låter eleverna vara med att 

bestämma och delta i olika beslutfattande. Dessa ingår i definitionen som presenterats i 

kapitel 2, samtalsdemokrati; parter lyssnar på varandras åsikter och kommer fram till 

temporära överenskommelser. 

Lärarna har nämnt att utvärderingen av kurser visar på att de arbetar demokratiskt.  

Detta element saknas i samtalsdemokratimodellen som presenterats i kapitel 2 (se sidan 

12). Utvärdering av ett arbetspass, ett arbetsområde, en kurs eller ett återkopplande 

samtal mellan lärare och elever är enligt lärarna en indikation på ett demokratiskt 

arbetssätt.  

Lärare tar det sista beslutet i klassen, som ett lärararbetssätt. Det är intressant att 

uppmärksamma att ett deliberativ demokrati i klassen enligt den teoretiska modellen är 

lärarstyrt. En lärare som anser sig arbetar demokratiskt i skolan har nämnt att hen har 

det sista ordet (lärare 13). I avsnitt 2.2.3, Diskursiv situation som en del av det 

deliberativa samtalet hos skolelever, diskuterats att det är lärare som har den centrala 

rollen i att avsluta samtalet, när det blir behövligt.  
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Viktigt att beakta är att läraren inte ska avsluta samtalet bara för att hen ska ha sista 

ordet. Det element i samtalsdemokrati som betonas är att parter ska komma överens i 

första hand.   

IB learner (att lärare utbildar elever med IB profiler) har nämnts som ett annat 

demokratiskt arbetssätt som utförs av lärare. Denna lärare har nämnt tio kvaliteter som 

en IB-elev ska ha. Jag tolkar hen på det sättet att hen vill betona att hen använder sig av 

IB-filosofin i planering och genomförande av sina lektioner. Det skulle vara intressant 

om man kunde ta en diskussion med läraren, för att ta reda på hur hen tänker kring 

sambandet mellan IB profilen och demokrati i skolan.  Min tolkning är att hen försöker 

arbeta på ett sätt så att eleverna blir mer tänkande, risktagande, reflekterande etc. samt 

att hen anser ett sådant sätt bidra till elevernas mer engagemang.  

Enligt teorin, avsnitt 2.2.3, bör lärare skapa diskursiva situationer för att öka elevernas 

kommunikativa förmåga och demokratiska tänkande. Läraren ska skapa och öka 

diskursiva situationer då elever tar kontakt med denne. Det ska utvecklas en diskursiv 

stämning i skolan, som ökar bland elever och personal. Det är allas ansvar att se till att 

lärmiljön blir mer demokratisk. 

 Demokrati i skolan 5.2.3

I frågan om läraren planerar sitt arbete utifrån demokratifrågor har ungefär hälften av 

lärarrespondenter svarat att de delvis gör det. 40 % av dem har svarat att de planerar sitt 

arbete demokratiskt. Bara en lärare, motsvarande 6 % av respondenterna, har svarat att 

hen inte arbetar demokratiskt.  

Det är intressant att notera hur stor andel av eleverna upplever demokrati i skolan, 69 %, 

gentemot andelen av lärare som anser sig arbetar och planerar sitt arbete demokratiskt, 

40 %. Mer än hälften av eleverna som deltog i undersökningen anser sig uppleva 

demokrati i skolan medan mindre än hälften av lärarna anser sig arbeta och planera 

demokratiskt. Frågan är hur mycket mer demokrati skulle eleverna ha upplevet ha på 

skolan om flera lärare hade haft demokrati som prioritet i sitt arbete.  

Det är också intressant att särskilja hur eleverna respektive lärarna definierar ordet 

demokrati. För eleverna, enligt resultaten, är elevråd och medbestämmande i små 

sakfrågor såsom deadline och redovisningsformer etc. tecken på att det finns demokrati 

i skolan. För lärarna, å andra sidan, är planeringen och genomförandet av lektionerna 

och att ha eleverna med sig i ett större perspektiv tecken på skoldemokrati.     
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 Demokratiskt arbetssätt på skolan  5.2.4

De flesta lärare har nämnt tidsbristen som betungade faktor och som hindrar dem att 

arbeta mer demokratiskt. Det finns inte alltid tid för att integrera demokrati i alla delar 

av läraruppdraget. Vissa skolperioder, till exempel vid utvecklingssamtals- och 

betygsättningsperioder, är det för stressigt för att lärarna ska kunna fokusera på 

demokrati. I sådana perioder vill lärarna framför allt avsluta de arbetsområdena som är 

aktuella samt utföra de allra viktigaste delarna som ingår i betygsättningsprocessen. Det 

kan upplevas som att det blir ganska lite utrymme kvar för att kunna arbeta 

demokratiskt. Att olika parter, i detta fall lärare och elever, ska lyssna på varandra, 

komma överens om olika saker, visa respekt och tolerans för olika åsikter tar ganska 

mycket tid.     

Flera lärare saknar lämpliga lokaler för att arbeta mer demokratiskt med eleverna. Flera 

lärare saknar också effektiva metoder och utbildning för att de ska lyckas med 

demokrati i skolan. Genom utbyte av åsikter, fortbildningar samt mer kollegialt 

samarbete vill de nå ett bättre resultat. Här måste ledningen kopplas in för att lärarna ska 

få bättre förutsättningar för ett pedagogiskt arbete som genomsyras av demokratiska 

värderingar. Att diskutera begreppet demokrati och vad det står för är en viktig början i 

arbetet. 

Det har varit lärare som har föreslagit att ledningen anordnar workshop för att vuxna 

öva på sina demokratiska färdigheter. Detta är intressant eftersom både lärare och elever 

vill träna mer på att bli bättre i det demokratiska utövandet.   

5.3 Rektors och förstelärarnas åsikter jämförd med den teoritiska 
modellen 

I detta avsnitt analyserar jag olika teman som kom upp under intervju med rektorn på 

Ekonomiprogrammet samt två förstelärare på skolan. Åsikterna ställs mot den teoretiska 

modellen som presenterats i kapitel 2 (se sidan 12).  

 Rektors åsikter  5.3.1

I intervju med rektorn nämndes en rad olika parametrar som jag kommer att betona. De 

är intressanta då de kommer från rektors perspektiv, som är i kontakt med både lärare 

och elever samt är den högsta instansen som ska se till att ett reellt inflytande utövas i 

skolan.  

Enligt rektorn är elevdemokrati ett förhållningssätt som ska kombineras med praktiska 

metoder för att möjliggöra elevernas inflytande. Hen nämner en metod som en av 
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förstelärarna använder sig av för att tillsammans med elever bestämma vad det är för 

kursmål som de ska ha samt hur de ska bedömas för de olika betygskriterierna. Även 

cirkelmodellen, som i kort handlar om vart vi är och vart vi ska gå, betonas av rektorn.  

Ett mer klassiskt sätt att utöva elevdemokrati är elevråd, olika grupper samt olika 

aktiviteter som ledning har hand om vad gäller demokrati i skolan. Eleverna ska kunna 

känna sig trygga för att dela av sig till skolledning om hur de upplever olika 

skolsituationer. Ibland är det så att elever vill ha en viss form av lektionsupplägg eller 

har klagomål på sina lärare. De ska känna sig trygga i att prata om sådana med rektorn. 

Det är också upp till rektorn hur hen ska gå vidare med ärendet. Är eleverna trygga kan 

hen anordna ett möte där både lärare och elever sitter och pratar. Ibland vill eleverna 

vara anonyma och då ska rektorn respektera det, prata med läraren enskild och senare 

prata med eleverna som en återkoppling av ärendet. 

Rektorn uttrycker vikten av att ledningen visar på ett stort engagemang och ansvar för 

att eleverna skall känna ett reellt inflytande över undervisningen och sin utbilning. 

Ledning på skolan har satsat på förstelärartjänster som arbetar på djupet på ett mer 

metodiskt sätt gällande elevinflytande. Viktigast är att elever känner sig lyssnade på. På 

så sätt höjs elevernas motivation och intresse för att nå kursmålen.  

Enligt rektorn finns det olika verktyg för att utvärdera hur vuxna arbetar demokratiskt. 

Skolbarometern (som är en webbaserad utvärdering/undersökning) samt 

kursutvärderingar som samlas in i slutet av kurserna är några exempel på verktyg.  

Det finns flera forum där vuxna på skolan ska ta upp elevinflytande och utvärdera det 

omgående. Dessa forum är, enligt rektorn, arbetslagsmöten, ämneslagsmöten och APT 

(arbetsplatsträff). Här har arbetslagsledare, ämnesledare och rektor ansvar att ta upp 

ämnet demokrati i skolan med sina kollegor.  

Det viktigaste är, enligt rektorn, att man analyserar var man står i dagsläget och hur man 

blir bättre på olika demokratifrågor. Det är också viktigt att lärarna har bra 

ämneskunskaper och lärarprofessionalitet för att höja skoldemokrati i skolan. Lärarna 

ska dessutom läsa och fördjupa sig inom forskning i området demokrati i skolan. Det är 

viktigt att lärarna är trygga som person och arbetar metodiskt med elevinflytande.   

Rektorn nämner även sitt ansvar för att skapa större förståelse för ämnet demokrati så 

att skolan når högre resultat i detta avseende. Rektorn ska verka som en kanal inom 

ledningsgruppen som jobbar ut mot elevrådet och elevkåren samt tar upp diskussioner 
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med både elever och kollegor om var skolan befinner sig gällande skoldemokrati och 

vart de skulle vilja uppnå. 

Rektorn på Ekonomiprogrammet är medveten om de flesta parametrar som ingår i en 

samtalsdemokrati. Rektorn har arbetat kontinuerligt med att skapa förståelse för 

elevernas och lärarnas åsikter. Rektorn lyssnar på vad elever och lärare har att säga. 

Genom återkoppling till olika personer som är inblandade i ett ärende, försöker hen göra 

det möjligt för parterna att komma överens i de frågor som de är oeniga kring. Det 

framgår även av hens åsikter, att samtal som tas upp bland olika parter ska vara rektor- 

eller lärarstyrda. På så sätt känner eleverna sig trygga i skolan.  

 Förstelärarnas åsikter  5.3.2

Både förstelärarna, som jag har pratat med, nämnde att det bör finnas en metod för att 

lärarna ska kunna arbeta demokratiskt. En av lärarna använde en metod som involverar 

eleverna att lägga upp kursmål samt välja arbetsområden enligt Skolverkets direktiv. 

Den andra försteläraren använde sig av cirkelmodellen där modellen poängterar var en 

elev ligger inom kunskapsområde nu och vart eleverna ska landa för att uppnå 

kursmålen. Demokratiska arbetsformer är pågående samtal mellan lärare och elever så 

att de kan hitta vägar och lösningar, enligt försteläraren. Samtal mellan elev och lärare 

är det viktigaste, och betonas också av förstelärarna.  

Det som inte nämnde av lärarna var hur ledningen kan vara bidragande i detta avseende.  

Min tolkning är att de ser undervisningen och lektionerna som separata enheter som är 

skilda från skolan som helhet. Ju flera vuxna som är involverade i demokratiska 

arbetsformer och har större engagemang i detta avseende desto lättare kan lektionerna 

som mindre enheter blir demokratiskt styrda. 

5.4 Hur underökningen besvarar forskningsfrågor 

I detta avsnitt analyserar och diskuterar jag hur och till vilken grad forskningsfrågorna 

har besvarats av den genomförda studien.  

 Hur kommer de demokratiska värderingarna till uttryck mellan 5.4.1

Ekonomiprogrammets elever, lärarlagen och rektorn på gymnasiet? 

Elever tänker inte på hur demokratiska värderingar ska uttryckas på skolan. Det har 

visat sig att de har ett mer praktiskt förhållningssätt gällande elevinflytande. Eleverna 

upplever ha inflytande på sina vardagar om de ges möjligheten att delta i olika 

elevgrupper, att kunna välja olika sakfrågor såsom provdatum, redovisningsform, att 
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kunna delta i möten etc. Eleverna anser dessutom att elevinflytande är någon sort 

inställning som vissa lärare har och inte andra. Det verkade inte att eleverna är 

medvetna hur ledningen spelar som en bidragande roll för att öka elevinflytande. 

Eleverna anser lärarna som viktigare aktörer i detta avseende.  

För lärarna är elevdemokrati en ambition som en del lyckas med och en del jobbar mot. 

De flesta lärare strävar efter en demokratisk stämning i klassen, som inte alltid 

möjliggörs på grund av exempelvis tidsbristen. Förstelärarna tänker mer metodiskt samt 

hur det pedagogiska arbetet ska utföras för att öka demokratin.  

Enligt rektorn är elevinflytande ett förhållningssätt som ska genomsyras i hela 

verksamheten. Demokrati är en ambition som ska genomarbetas metodiskt av både 

lärare och elever. Ledningen har det större ansvaret för att se till att demokratiska 

lösningar finns och genomförs. 

Enligt Skollagen 4 kapitel 9 § ” Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem” (SFS 2010:800, 4 kap. 9 §) 

Att eleverna uppmuntras till att delta i skolans utvecklingsarbete på ett kontinuerligt sätt 

är i vissa perioder begränsad. Inhämtning av kunskaper blir då viktigare. Fokus på 

frågor om mer praktisk art sätter gräns till att aktörerna kunna arbeta med demokrati 

som en vision.  

 Vad kommer till uttryck bland olika aktörer på skolan, i samtal om 5.4.2

skoldemokrati? 

Lärarlaget har flera gånger nämnt tidsbristen som motverkar det demokratiska sättet i 

skolan. Att lärarna tar en aktiv del i att ta upp dessa svårigheter med ledningen var en 

förhoppning innan analys av lärarenkäter. Lärare uttrycker sig stressade över dagliga 

lärarrutiner. Elevinflytande kommer, i flera fall, som en lägre prioritering. Kollegialt 

samarbete har berörts av flera lärare om hur de tycker att demokratin ska öka på sikt.  

Förstelärarna har beskrivit på ett mer metodiskt sätt hur olika verktyg och modell 

fungerar för att elevinflytande ska öka på skolan. Det är mest undervisningssituationer 

som har varit fokus hos dessa lärare.   

Diskursiva situationer, där respekt och förståelse mellan individer övas och ökas, ska 

utökas bland olika aktörer. Lärarna har en betydlig roll i att skapa sådana situationer. 
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Rektorn samtalar om elevdemokrati som ett förhållningssätt i skolan. Skolbarometern 

och kursutvärderingarna spelar roll i att öka skolans demokratiska inriktningar enligt 

hen. Frågan är då vilka åtgärder finns på skolan för att aktörernas deltagande i 

utvärderingarna ledas till en ökad elevinflytande. Det nämndes att det är 

lärarlagsledarnas, ämneslagsledarnas och rektorernas ansvar att lyfta elevinflytande med 

sina respektive grupper. Ibland hindras skolledningen och lärarlagen att realisera 

demokrati i skolan maximalt på grund av problemen av mer praktiskt karaktär.        

Eleverna går till rektorn när de är missnöjda över en lektion eller någon lärare. Det är 

elevernas ansvar att se till så att elevinflytande utvecklas på skolan. 

Deltagardemokratimodellen lägger tonvikten på individernas kontinuerliga deltagande i 

frågor som rör dem (se kapitel 2). På samma sätt ska eleverna delta i frågor som rör dem 

och ständigt förverkliga de demokratiska utövandet på skolan. Elevinflytande är inte 

enbart en lösning till de aktuella problemen.   

Eleverna nämner sakerna de vill bestämma över i skolan; deadline, provdatum, 

redovisningsformer etc. De saknar insikt om sin roll som ansvariga individer. Det är 

förståeligt att vissa situationer såsom prov och inlämningsperioder stressar upp eleverna 

och då kräver de att lärarna låta eleverna bestämma. Enligt deltagardemokrati begreppet 

begränsas demokrati inte till en viss fråga eller en viss situation. Eleverna ska vara 

medbestämmande från början till slutet av utbildningen och i stora såsom små frågor.  

5.5  Tidsbrist samt återkopplande förhållningssätt 

Hjelmér (2012), i sin avhandling, drar slutsatsen att lärare i två gymnasieprogram har 

begränsade möjligheter att prioritera elevdemokrati på grund av tidsbrist. Lärare på 

Barn- och fritidsprogrammet fokuserar på elevernas välmående och deras individuella 

måluppfyllelse vilket orsakar att lärarna inte hinner tänka på undervisningsmoment som 

forum där demokratiska värderingar kan lyftas. Naturvetenskapliga programmets (NV 

program) lärare har större fokus på elevernas inhämtning av ämneskunskap. Detta är 

mest beroende på att NV elever förbereder sig inför högskolestudier. Detta gör att 

lärarna planerar sina lektioner utifrån ämnesinnehåll och mindre utifrån 

demokratifrågor. Lärarna har mindre tid och därför tvingade till att nedprioritera 

demokratiska värderingar. (a.a.) Tidsbrist visade sig vara ett faktum i min studie. 

Lärarna på skolan hinner inte beröra demokrati på ett kontinuerligt sätt.  

Ämneskunskaper får i flera perioder större fokus i skolan.  Ett sådant problem gör att 

demokrati uppfostran blir ”… ett dåligt samvete hos lärare” (Hjelmér 2012, s167).   
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Å andra sidan är återkoppling och kursutvärderingar verktyg för att demokrati realiseras 

i skolan. Det är av vikt att lärarna och rektorn återkopplar till eleverna efter avklarat 

kursmoment. Detta är för att de diskursiva situationerna skapas genom ett återkopplande 

förhållningssätt i skolan. Eleverna behöver bli lyssnade på. Kursutvärderingar är ett bra 

tillfälle där eleverna och lärarna kan kommunicera med varandra, respektera varandras 

åsikter och komma överens. Utvärdering och feedback är därför ett verktyg i skapandet 

av samtalsdemokrati i skolan. Detta element saknas i Englunds fyra tecken på en 

samtalsdemokrati (2007, se s.12).  

5.6 Flera diskussioner 

Det fanns flera goda exempel på hur vuxna ska förhålla sig till elever för att de upplever 

elevinflytande. Enklaste är att lärare frågar sina elever. På så sätt kan läraren få flera 

alternativ för att tillsammans med eleverna välja det mest optimala. Det är viktigt att 

läraren har byggt tillit till eleverna i de tidigare skedena på läsåret.   

Sammanfattningsvis upplever de flesta elevrespondenterna medbestämmandet i vissa 

saker på skolan. Det var fjorton elever som har nämnt samhällskunskapslektioner som 

ett forum där elevinflytande tas upp. Detta visar på vikten av samhällskunskaps 

lektioner (och upplägg) i att öka elevinflytande i skolan. 

Denna studie avser en ökad kunskap om demokrati och hur den kommer till uttryck på 

en fall skola. Studie utvecklar dock inte praktiken inom skoldemokratin. För att 

undersökningen sker i en mindre skala; ett gymnasium, och därför för lite att 

generalisera resultaten. Att ställa frågor som rör demokrati i samhället (i detta fall 

skolan), kan bidra till en ökad förståelse för demokrati.  

Det har varit intressant en elevrespondent, elev 31, definierade tydligt elevinflytande 

med samma ord som Englund har definierat den (Englund 2007, s.155-6). Elev 31 

nämner alla punkter på ett deliberativ samtal enligt Englund (2007):  

 ”När elevernas röster blir hörda 

 När elever kan ge förslag och tillsammans med läraren komma fram till en bra lösning. 

 Skulle säga att det är ungefär samma sak som elevdemokrati” (elev 31). 

Analysen visar också att eleverna i de flesta situationer behöver bli mer sedda eller 

hörda medan vuxna, lärarlag eller rektorn, försöker realisera demokrati i skolan på ett 

mer idealt sätt. 

Enligt Denscombe (2016) tolkning av mina samlade data från elever, lärarlag och 

rektorn är beroende på när och var jag har gjort enkäterna och intervjuerna. Utöver den 
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faktiska tid och plats av studien spelar den kulturella- och historiska kontexten och 

sociala värderingar också roll hur jag har kommit fram till studieresultaten. Enkäterna 

delades ut i andra halvan av vårtermin 2016. Denna period av vår termin brukar både 

lärare och elever fokusera sig mer på betyg och avslutningar. Demokrati och dess 

inverkan har tolkats kanske mindre vikt just när jag ställde frågorna. Hade varit i början 

av en termin eller på någon annan skola som jag fördjupade mig i hade slutsatserna 

kanske varit annorlunda.  

5.7 Förslag på fortsatt forskning  

I senare stadier av mitt arbete, kom jag fram till kopplingen mellan demokrati som 

värde och kommunikation och samtal som en förutsättning för demokrati.  

Samtalsdemokrati och deliberativa samtal har diskuterats väldigt mycket i den litteratur 

som handlar om skoldemokrati (ex. Englund 2007, Carleheden 2007, Lovlie 2007, 

Hultin 2007). Roth har skrivit om den deliberativa pedagogiken och dennes koppling till 

deliberativa samtal och dessa tillämpningar i undervisningen (2004). Det kan vara 

intressant att vidare forska hur den deliberativa pedagogiken kan förverkligas inom 

skolväsendet.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A; Elevenkät 
 

Hej Ekonomielever! 

Tack för att du hjälper mig med min undersökning som handlar om 

demokrati på X-skola. Undersökningen är i samband med mitt 

examensarbete som sista del av min lärarutbildning.  

Dina svar är absolut anonyma. Informationen som jag får genom era svar 

används bara till utbildningssyfte. 

Öppna Frågor: 

1) På vilket sätt arbetar ni med demokrati i skolan?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2) Hur definierar du elevinflytande? Du kan gärna ge ett eller flera exempel. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3) Har ni demokrati i skolan? 

 

Ja   Nej  



  
  

II 

 

4) Om du har svarat ”ja” på föregående fråga 

På vilket sätt är din skola/ditt program demokratiskt?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

 

5) Om du har svarat ”ja” på fråga 3: 

På vilket sätt utnyttjade du dina demokratiska rättigheter i skolan senast?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Om du har svarat ”nej” på fråga 3:  

6) Vad tycker du att ledning och/eller lärare och elever ska göra för att din skola ska 

bli (mer) demokratiskt? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

 

7) Den lärare som du tycker är mest demokratisk, hur undervisar hen, bemöter hen 

eleverna, och betygsätter hen? (Du kan ange annat namn på läraren om du 

behöver nämna henne/honom här som en del av din förklaring) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Slutna frågor:  

Välj bara ett svarsalternativ (det som stämmer bäst med din egen uppfattning) genom 

att ringa runt det lämpliga alternativet. 

(A: jättemycket B: mycket      C: inte mycket     D: inget alls) 
 

1) Hur mycket har du som elev på ekonomi/handels program på X-skola inflytande 

på lektionsinnehåll och upplägg?  

A.   B.  C.  D.   

 

2) Hur mycket har du som elev på ekonomi/handels program på X-skola inflytande 

på tidsramarna (till exempel NÄR ni ska ha genomgång, När och HUR LÄNGE 

ni har gruppsamtal för att lösa en uppgift, osv)  

A.   B.  C.  D. . 

 

 

3) Hur mycket har du som elev på ekonomi/handels program på X-skola inflytande 

på val av redovisningsform, provformat, osv.?  

A.   B.  C.  D. 
 

4) En önskvärd lärmiljö kan vara att alla får tillfälle att prata om sina åsikter och 

även lyssna på andra för att kunna fatta gemensamma beslut som kan respekteras 

av alla. 

Hur bedömer du att X-skola är en sådan lärmiljö?  

A.   B.  C.  D. 

 
5) Hur bedömer du era samtliga lärares professionalitet i att skapa en sådan lärmiljö 

för er? 

A.   B.  C.  D. 

 

6) Påverkas din kompetens om politik och samhällsfrågor genom att lärare 

arrangerar samtalssituationer där du som elev kan komma till tals och får lyssna till 

andras åsikter? 

A.   B.  C.  D. 

 

7) Hur mycket tycker du att du tränar på dina kommunikativa kompetenser i det 

program som du går i? 

A.   B.  C.  D. 

 

8) Hur stor roll har din lärare i att ge förutsättningar för respekt och förståelse i 

skolan? 

A.   B.  C.  D. 
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9) Hur stor roll har din rektor i att ge förutsättningar för respekt och förståelse i 

skolan? 

A.   B.  C.  D. 

 

 

10)  Hur ofta händer det att din lärare använder ett språk som du inte förstår? 

A.   B.  C.  D. 

 

 

 

Övriga punkter/kommentar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Källor till elevenkät: 
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Bilaga B; Lärarenkät 

Hej lärare till ekonomi/handels elever på X-skola! 

Tack för att du hjälper mig med min undersökning som handlar om 

demokrati på X-skola. Undersökningen görs i samband med mitt 

examensarbete som sista del av min lärarutbildning.  

Dina svar är absolut anonyma. Informationen som jag får genom era svar 

används bara till utbildningssyfte. 

 

1) Planerar du ditt lärararbete utifrån demokratifrågor? 

 

Ja   Nej   Delvis  

 

 

A- Om du svarat ”Ja” på föregående fråga: 

A-1) Hur definierar och arbetar du med demokrati som lärare? (Planering av lektioner, 

genomförande av lektioner och utvärdering och betygsättning) 

 

 

A-2)Hur bidrar skolledning till att du utökar dina kompetenser att arbeta med eleverna 

på ett demokratiskt sätt? 

 

 A-3)Hur definierar du elevinflytande? Du kan gärna ge ett eller flera exempel. 
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B- Om du har svarat ”nej” på fråga nummer 1: 

 

B-1)Hur kan du i framtiden arbeta mer demokratiskt med dina elever? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

B-2)Vilka resurser, stöd, insatser behöver man som lärare för att kunna arbeta på ett 

demokratiskt sätt? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

B-3)Känner du någon av dina kollegor som du tycker att hen arbetar på ett 

demokratiskt sätt? Hur undervisar hen, bemöter hen eleverna, och betygsätter hen? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

ä

n

d 
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C- Om du har svarat ”delvis” på fråga nummer 1: 

 

C-1)Vad känner du mest betungande att arbeta mer demokratiskt? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C-2)Vad saknar du idag på ditt arbete, arbetsmiljö, struktur, styrdokument, etc.  som 

gör att du inte kan arbeta mer demokratiskt?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C-3)Hur kan ni arbeta kollegialt med kollegor för att utöka demokrati i skola/din 

undervisning/din lärmiljö? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Slutna frågor: 
Välj bara ett svarsalternativ (det som stämmer bäst med din egen uppfattning) genom 

att ringa in det lämpliga alternativet. 

 
1) Hur mycket har du som lärare på ekonomi/handels program på X-skola gett eleverna 

inflytande över lektionsinnehåll och upplägg?  

A. Jättemycket       B. Mycket C. Inte mycket  D. Inget alls   
 

2) Hur mycket har du som lärare på ekonomi/handels program på X-skola gett eleverna 

inflytande på tidsramarna (till exempel NÄR de ska ha genomgång, När och HUR 

LÄNGE de ska ha gruppsamtal för att lösa en uppgift, osv)  

A. Jättemycket      B. Mycket C. Inte mycket  D. Inget alls 
 

3) Hur mycket har du som lärare på ekonomi/handels program på X-skola gett eleverna 

inflytande på val av redovisningsform, provformat, osv.?  

A. Jättemycket      B. Mycket C. Inte mycket  D. Inget alls 
 

4) En önskvärd lärmiljö kan vara att samtliga elever får tillfälle att prata om sina åsikter 

och även lyssna på andra för att kunna fatta gemensamma beslut som kan respekteras 

av alla. Hur bedömer du som lärare din förmåga och professionalitet att skapa en 

sådan lärmiljö?  
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A. Hög förmåga       B. lagom mycket förmåga 
C. Inte hög förmåga   D. Inte någon förmåga alls 

 
5) Hur mycket påverkas elevernas kompetens inom politik och/eller samhällsfrågor 

genom att lärare arrangerar samtalssituationer där eleverna kan komma till tals och får 

lyssna till andras åsikter? 

A. Jättemycket      B. Mycket C. Inte mycket  D. Inget alls 
 

6) Hur mycket tycker du att dina elever tränar på sina kommunikativa kompetenser i det 

program som de går i?  

A. Jättemycket      B. Mycket C. Inte mycket  D. Inget alls 

7) Hur mycket tycker du att dina elever tränar på sina kommunikativa kompetenser i de 

lektioner som de går hos dig?  

A. Jättemycket      B. Mycket C. Inte mycket  D. Inget alls 
 

 

8) Hur stor roll har lärare att ge förutsättningar för respekt och förståelse i skolan? 

A. Jättestor roll  B. Stor roll      C. Inte stor roll     D. Inte roll alls 
 

9)  Hur stor roll har rektorerna att ge förutsättningar för respekt och förståelse i skolan? 

A. Jättestor roll  B. Stor roll      C. Inte stor roll     D. Inte roll alls 
 

 

10) Hur stor roll har styrdokument att ge förutsättningar för respekt och förståelse i 

skolan? 

A. Jättestor roll  B. Stor roll      C. Inte stor roll     D. Inte roll alls 

 

Övriga punkter/kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källor:  
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Englund, T., (2007) Skola för deliberativ kommunikation. I Englund, T. (red.) Utbildning som 
kommunikation Deliberativa samtal som möjlighet, Uddevala: Daidalos, ss.153-204. 

Hultin, E., (2007) Deliberativa samtal i skolan- utopi eller reell möjlighet? I Englund, T. (red.) 
Utbildning som kommunikation Deliberativa samtal som möjlighet, Uddevala: Daidalos, ss.317-335.  

Bryman, A., (2011) Samhällsvetenskapliga Metoder, Uppl. 2, Stockholm: Liber. 



  
  

IX 

 

 

Bilaga C; Rektorsintervju frågor 
 

1- ”Vad menar du med elevinflytande?  

2- Hur ser du på ditt uppdrag att verka för demokratiska arbetsformer ur ett 

elevperspektiv?  

3- Vilka möjligheter har du som ledare/rektor för att verka för ett reellt 

elevinflytande?  

4- Hur/På vilka sätt kan du som rektor/ledare verka för att eleverna ska få ett 

reellt inflytande över undervisningens utformning?  

5- Varför ska eleven ha inflytande på utbildningens utformning? Tycker/tror 

du? 

6- Vad kan eleven ha inflytande över?  

7- Hur kan man se att eleverna har inflytande?  

8- Finns elevinflytande med i skolans arbetsplan? På vilket sätt?  

9- Finns det något forum där ni aktivt kan ta upp elevinflytande med 

personalen?  

10- Hur går de samtalen/diskussionerna till? Vem initierar ämnet? Hur pratar 

man i arbetslag och på konferenser?  

11- Hur ser du på elevinflytande i relation till det förhållandet att vi har 

skoltvång? 

12- Ser du några hinder för ett reellt elevinflytande? Vilka är de största 

hindren?  

13- Har du någon idé om hur du kan/skulle vilja ”lösa upp” dessa hinder?  

14- Vilka egenskaper behöver en lärare ha för att kunna arbeta så att eleverna 

får ett reellt inflytande över utbildningens utformning?  

15- Vilken slags kompetens behöver läraren ha för att kunna arbeta med 

elevinflytande i det dagliga arbetet med eleverna?  

16- Hur arbetar en bra lärare med elevinflytande i den dagliga verksamheten 

(Om inte, hur skulle du vilja att du/ni arbetade?) 

17- Vad fungerar bra hos er?” (Persson, 2008-09, s.35-36) 

Källa:  
Persson, J.,(2008-09). Att dela makten – Fyra rektorers syn på elevinflytande i skolan, 

Examensarbete, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. 


