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Abstract 
	  

The purpose of this study is to examine how democracy and student participation 

has been developed in the three curricula for upper secondary school. To find this 

out, I have used the following questions: 

 

• How are the concepts of democracy and student participation formulated in 

the various curricula Lgy70, Lpf94 and Gy11?  

• What changes with regard to these formulations have been made between 

the curricula Lgy70, Lpf94 and Gy11? 

 

The essay is written so that I have interpreted my empirical material to make a 

discourse analysis in which I analyse the three curricula of upper secondary school 

with the intention to highlight how the ideal of student participation was supposed 

to look like. The source material that I use in the essay are the three curricula; 

Lgy70 , Lpf94 and Gy11 . 

 

Student participation has had a major role in all the curricula, but it has changed in 

how it was made and how it would be implemented. Lgy70 stresses that formal and 

collective participation is important, but there are indications of a shift to a more 

personal and informal participation for the students. With Lpf94 and Gy11 it can be 

seen that it is precisely this change that has taken place in the curriculum. The 

students' own responsibility to implement and take control has increased. 

 

Nyckelord: Diskurs, Lgy 70, Lpf 94, Gy11, Läroplan, Gymnasiet, Elevinflytande, 

Demokratitolkning 
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Inledning	  

 

En elev går i den svenska grundskolan nio år. Majoriteten av eleverna går sedan 

vidare till fortsatta studie på gymnasial nivå. En stor del av våra liv tillbringar vi i 

skolan vilket formar oss som samhällsmedborgare för hela livet. Den svenska 

skolan bygger på demokratiska grunder och trycker på allas möjlighet att delta i 

beslutsprocessen. Elevernas möjlighet att påverka sin skolgång är därför en viktig 

del i processen att uppfostra demokratiska samhällsmedborgare. I FNs 

barnkonvention står det:  
 

konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter 

skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (FNs 

barnkonvetion, 2013)   

 

Varje barn har rätt att utrycka sig och göra sin röst hörd och detta gäller inte minst i 

skolan. I skolan ska elever ha samma rättigheter som de har utanför skolan, de ska 

kunna påverka och förändra. Skolans roll ska vara att hjälpa eleverna i deras 

process att bli demokratiska medborgare.  

 

  



 

  6 (40) 

 
 

 

Syfte	  och	  frågeställning	  

 

 

Med denna uppsats vill jag undersöka hur begreppen demokrati och inflytande har 

formulerats i läroplanerna: Lgy70 - Läroplan för gymnasieskolan 1970, Lpf94 - 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 samt Läroplan, examensmål och 

Gy11 - gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Samtidigt vill jag ta 

reda på hur formuleringarna har förändrats över tid samt hur den historiska och 

sociala kontexten har påverkat läroplanernas formuleringar. 

  

Min frågeställning blir därför: 

• Hur formuleras begreppen demokrati och inflytande i de olika läroplanerna 

Lgy70, Lpf94 och Gy11?  

• Vilka förändringar med avseende på dessa formuleringar har skett mellan 

läroplanerna Lgy70, Lpf94 och Gy11? 
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Tidigare	  forskning	  	  

	  

I det här kapitlet kommer jag att presentera forskning som har gjorts inom området 

elevinflytande. 

 
Elevinflytande	  och	  demokratisk	  kompetens	  

 

Tanken med elevinflytande enligt Maria Rönnlund är att eleverna genom att utöva 

inflytande i skolan utvecklar förmåga att påverka samhället. Det finns även 

förväntningar gällande förmågan att formulera åsikter och delta i diskussioner. 

Elevinflytande hjälper enligt Rönnlund till att forma elevernas demokratiska 

kompetens. Det som sker i skolan får alltså konsekvenser för eleven inte bara under 

skoltiden utan även senare i livet. Om skolans demokratiska miljö uppfattas som 

engagerande antas detta uppmana till ett aktivt medborgarskap och en deltagande 

samhällsindivid. Om engagemanget däremot uppfattas som verkningslöst kan det 

leda till att eleven får en skeptisk inställning till demokrati med följden att de i 

framtiden avhåller sig från politiskt deltagande (Rönnlund, 2013). Eva Forsberg 

skriver dock i Elevinflytandets många ansikten (2000) att det finns osäkerheter vad 

elevinflytande innebär. Forsberg skriver: ”Elevinflytande är inget entydigt begrepp 

och gränserna för elevinflytande kan inte fastställas” (Forsberg, 2000). Här 

tydliggörs det hur svårdefinierat begreppet elevinflytande kan vara. Begreppet 

elevinflytande tolkas olika beroende på vilken skola eller vilken lärare som tolkar 

det, samt beroende på vilken tidsanda som råder. Forsberg (2000) anser att i stort 

sett all litteratur om elevinflytande genomsyras av att ansvar och inflytande ses som 

varandras förutsättningar. Hon skriver vidare att elevinflytande är ett positivt laddat 

ord och att allt som görs under beteckningen elevinflytande uppfattas som något 

positivt av både skolan och av allmänheten. Hon konstaterar att det har skett en 

parallell ökning av elevers vilja att påverka i takt med att inflytandet har ökat. Hon 

menar docka att lärarna blivit osäkra på om eleverna verkligen är kapabla att ta det 

ansvar som krävs vid ett ökat inflytande.  
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Anita Lindgren skriver i sin bok Utmaning! Om elevinflytande i skolan (1994) att 

eftersom skolan ska fostra demokratiska medborgare måste skolans uppbyggnad 

vara präglad av demokratins grundläggande värderingar. Skolan ska inte bara lära 

ut om demokratin utan ska också genomsyras av demokratin. Elevinflytande och 

elevers möjlighet att påverka skolan är därför viktig.  

 

John Dewey menar att skolan ska präglas av en demokratisk ideologi som utvecklar 

demokratiska individer (Danell, 2003). Redan under 1940-talet påpekades det att ett 

ökat ansvar och inflytande gynnade eleverna i deras fostran till att bli fullvärdiga 

medlemmar av det demokratiska samhället. Detta ledde till att vissa skolor började 

experimentera med elevråd och klassråd på skolorna för att utöka elevernas 

demokratiska fostran (Rönnlund, 2013). Redan 1946 års skolkommission fastslog 

att skolan främsta uppgift är att fostra demokratiska medborgare (SOU 1948:27). 

Elevråd har historiskt haft en starkare ställning i gymnasieskolan än i grundskolan. 

Först under 1960- och 1970- talet blev elevinflytande en viktig fråga i svensk 

skolpolitik. Det började skrivas om ett ökat inflytande för elever i statliga 

utredningar och inflytandet inkluderades i skolans styrdokument (Rönnlund, 2013). 

Det dröjde dock fram till 1962 innan elevråd skrevs in i läroplanen för grundskolan. 

Tack vare att eleverna fick var med och bestämma om skolmaten, lovdagar, 

idrottstävlingar och läxor ansågs också elevrådet bidra till en ökad trivsel och 

positiv inställning på skolan. Senare framhölls även att eleverna skulle få mer 

inflytande på klass – och arbetslagsnivå. År 1976 infördes också klassråd som ett 

sätt för eleverna att utöva ett inflytande i skolan. Frågan om elevinflytande gavs 

mer uppmärksamhet 1990 när Sverige antog FN:s konvention om barns rättigheter. 

Under 1990 talet utfördes det ett flertal utredningar som kom fram till att elevers 

inflytande över sin skolgång var begränsad och att elever var en outnyttjad resurs i 

skolan. Det fanns en konsensus inom skolpolitiken att elevers rättigheter måste 

tillvaratas och att deras ansvar och inflytande måste öka, något som motiverades 

med att arbetslivet krävde ansvarstagande och självständiga arbetare (Rönnlund, 

2013). 
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Elevinflytandet	  främjar	  delaktighet	  och	  ansvarstagande	  

 

Björklid (1985) skriver att elevers möjlighet att påverka arbetssituationen i skolan 

beror i högsta grad på lärarnas attityd och pedagogiska grundsyn. Det första eleven 

associerar till när man börjar tala om inflytande är delaktighet i undervisningen.  

 

Mats Danell skriver i sin bok Vad händer i skolans hus? (2003) att inte alla lärare i 

början av 1970-talet visste vad ett ökat inflytande för eleverna skulle innebära. 

Lärare hade olika uppfattning om vad inflytandet innebar och hur det skulle 

implementeras i skolans värld. Det fanns också flera lärare som var emot dessa 

reformer gällande ökat inflytande för eleverna. Det ökade inflytandet i skolan har 

att göra med skolans sätt att förhålla sig till eleven. Det genomförs under 70-talet en 

förändring som gör att skolan börjar bygga mer på demokratiska värderingar än vad 

den tidigare gjort (Danell 2003). På 1970- talet tog läraren i stor utsträckning ensam 

besluten om undervisningen i klassrummet medan elevernas påverkan på skolans 

utformning var väldigt liten. På 1980 - talet är elevinflytandet fortfarande lågt men 

det ökar på låg och mellanstadiet. Ju äldre eleverna är ju mindre inflytande har de. 

Elever som upplever att de har högt inflytande i undervisningen trivs bättre i skolan 

och deras relation med lärare samt andra vuxna i skolan blir bättre. Dessa elever tar 

oftare initiativ i undervisningen och större delen av eleverna menar att lärarna ser 

och hör dem samt att de kan ändra undervisningens utformning. Eleverna ska inte 

bara kunna påverka arbetssituationen utan också förändrings- och 

utvecklingsarbetet. Elever har börjat uppleva att de kan kritisera skolan utan att de 

kommer bli lidande av det. Skolans arbetsformer och lärarens dominans anses som 

de största anledningarna till elevers bristande inflytande. Detta på grund av att 

skolans utformning varit uppbyggda på ett sätt som inte har gjort att eleverna gör 

sina röster hörda. Under 1990 - talet har mätningar visat att fler elever anser sig ha 

högt inflytande i skolan än tidigare (Rönnlund 2013). 
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Eva Forsberg skriver att elevinflytande under 1970- och 1980 - talen har varit mest 

inriktat på kollektiva och formella inflytande. På 1990 - talet har det gått över till 

individuella och informella inflytande i skolans vardag, framförallt när det gäller 

planering och utvärdering av verksamheten. En tidigare samhällscentrerad 

demokratitolkning har fått ge vika för en mer individcentrerad (Forsberg, 1994). 

Detta leder till frågan om skolans uppmärksamhet skall spenderas på ett kollektivt 

eller mer individuellt inflytande. Forsberg skriver att dessa synsätt inte bör ställas 

mot varandra, de bör istället bedrivas sida vid sida som komplement för varandra.  

 

Begreppet elevinflytande återfinns först i 1994 års läroplan för gymnasieskolan. 

Elevinflytande hade under 1990 – talet olika innebörd; elevaktiva arbetssätt, eget 

arbete, tema med fördjupningsuppgifter, ansvarstagande och valmöjligheter var 

exempel på vad elevinflytande kunde betyda. Det fanns även olika motiv som låg 

bakom arbetet med elevinflytande: Exempel är att utveckla demokratiska och 

ansvarsfulla individer, främja elevernas lärande, följa läroplanens föreskrifter eller 

att utveckla en arbetsform. Elever med större erfarenhet av inflytande visade sig ha 

bättre möjligheter att lära sig när de ställdes inför kravet att göra självständiga val 

av undervisningens innehåll. Dessa elever var även mer medvetna om hur de skulle 

gå tillväga för att lära sig. Även Maria Rönnlund (2013) håller med om att det 

kollektiva inflytandet i undervisningen och skolan finns kvar men att det inte är lika 

framträdande under 1990 - talet. Elevens egna val och ansvar har blivit det viktiga.  
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Metodologi	  

 

I detta kapitel ska jag presentera vilken vetenskaplig metod jag har använt mig av 

och vilka begrepp som har varit av vikt i uppsatsen. 

 

I uppsatsen studeras hur elevinflytande beskrivs i de olika läroplanerna, Lgy70, 

Lpf94 och Gy11. För att ta reda på detta undersökte jag hur elevinflytande berörs i 

de olika läroplanerna. Jag använder mig av en hermeneutisk tradition när jag har 

tolkat mitt empiriska källmaterial och specifikt en kritisk diskursanalys där jag 

undersöker på vilket sätt elevinflytande diskuteras i de olika läroplanerna för 

gymnasieskolan, Lgy70, Lpf94 och Gy11. Det positiva med att använda sig av den 

kritiska diskursanalysen och diskursbegreppet är det ger en möjlighet att i analysen 

angripa läroplanens förskjutningar och motsättningar. En annan möjlighet med 

teorin är att det blir möjligt att se textuella utvecklingar över tid och förstå dem i 

relation till utvecklingar i vår samtid av såväl diskursiv som icke-diskursiv karaktär 

(Adolfsson, 2013). En text är uppbyggt av språket. Språket är beroende av 

traditioner, meningssammanhang samt sociala konventioner och normer. Ingen kan 

skriva något som är fullkomligt originellt, alla blir påverkade av sin omgivning. 

Författaren är påverkad av sin samtid och den som läser är påverkad av sin. Detta 

gör att läsaren blir medskapare till texten i sin roll som läsare (Börjesson, 2003). 

	  

Val	  av	  källmaterial	  

 

Källmaterialet jag använt mig av kommer från de tre läroplanerna som berört eller 

berör gymnasiet. Dessa är; Lgy70 - Läroplan för gymnasieskolan 1970, Lpf94 - 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 samt Läroplan, examensmål och 

Gy11 - gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Läroplanen är en 

förordning som den svenska regeringen har utfärdat och som skall följas av 

verksamheterna som omfattas av förordningen, det vill säga skolan. I läroplanerna 

beskrivs skolans mål och riktlinjer samt skolans värdegrund (Skolverket, 2013). 

Valet att använda mig av läroplanerna gjordes för att läroplanerna har en sådan 
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central roll i skolans värld. Läroplanerna är gjorda för att styra skolan i den riktning 

som från statligt håll anses ge Sverige konkurrensfördelar gentemot andra länder. 

Genom att studera hur elevinflytande presenteras i läroplanerna kommer jag att få 

en idealbild av hur det är önskvärt att elevinflytandet uttrycks i skolan. Det är denna 

idealbild jag är ute efter. Det är inte hur elevinflytande implementeras i skolorna, 

utan hur det är tänkt att det ska implementeras.  

 

Val	  av	  litteratur	  

 

Utöver läroplanerna har jag också studerat tidigare forskning som gjorts inom 

ämnet. Viktig forskning som jag har använt mig av är bland annat Eva Forsbergs 

forskning om elevinflytande i den svenska skolan. Forsberg skriver i sin bok 

Elevinflytandets många ansikten (2000) om begreppet elevinflytande och 

elevinflytandets utveckling i den svenska skolan fram till år 2000. Forsbergs bok 

har hjälpt mig att se hur elevinflytandet historiskt har sett ut i Sverige. För att få en 

mer aktuell bild av elevinflytande i dagens skola har jag använt mig av Maria 

Rönnlunds text elevinflytande i en skola i förändring i utbildning och demokrati 

(2013). Rönnlund skriver också historiskt om elevinflytandets utveckling i skolan, 

men hon utvecklar sitt resonemang med nyare forskning om effekterna efter Lpf94 

och Gy11. 

	  

Diskursanalys	  

 

För att förstå begreppet diskursanalys måste begreppet diskurs först förklaras. En 

diskurs är ett sätt att förstå världen. Diskursen skapas i en social kontext, alltså av 

människor. Människans verklighetsbild är under ständig förändring, vilket gör att 

diskursen också förändras konstant (Winther-Jörgensen och Phillips, 2000). 

 

Inom diskusanalys-teorin finns det fler olika inriktningar: Diskursteori, 

diskurspsykologi samt kritisk diskursanalys. Språket har en viktig roll inom 

samtliga och återger inte bara verkligheten utan hjälper också till att forma den. Det 
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finns en relation till makt och olika maktordningar när man talar om diskursanalys 

då det språkliga mönstret kan sätta gränser för vårt sätt att tänka. Språket har 

makten över hur vi tänker (Bergström & Boréus 2005). Samtliga inriktningar inom 

diskursanalys-teorin har en liknande syn på språket, dock finns det faktorer som 

skiljer dem åt. Det som skiljer de olika inriktningarna åt är synen på ideologins 

påverkan på diskursen, diskursens roll i världen och analytiskt fokus (Winther-

Jörgensen och Phillips, 2000). 

 

Laclau och Mouffe har utvecklat diskursteorin och menar att fokus bör vara på den 

stora diskursen, en övergripande diskurs som står över alla andra diskurser. Det är 

en diskurs som vi aldrig kan komma ifrån. Ideologibegreppet ses som en 

diskurs som är för liten för att lägga vikt vid, man väljer istället att fokusera på den 

större, mer väsentliga diskursen. Detta gör att de inte ser användningen av 

ideologibegreppen (Torfing, 1999).  

 

Diskurspsykologin är en form av socialpsykologi, dock utan att fokusera på de inre 

psykologiska förhållandena hos individerna. Diskurspsykologin fokuserar på hur 

människor använder diskursen för att framställa sig själva positivt då individen 

påverkar diskursen eftersom hon använder ett språk. Till skillnad ifrån diskursteorin 

läggs vikten inte på de stora diskurserna utan fokus läggs på den lilla diskursen och 

individernas aktiva språkbruk (Potter och Wetherell, 1987).  

 

Kritisk diskursanalys är en annan av inriktningarna inom diskursanalysen. Det är en 

analys av hur text fungerar inom sociokulturell praxis (Fairclough, 1995). Den 

kritiska diskursanalysen har sina rötter i kritisk lingvistik och inom en kritisk 

hermeneutisk tradition. Språket är det som får stå i analytiskt fokus. Medan andra 

diskursteorietiska inriktningar tar fasta på språkets grundande funktion så 

intresserar sig den kritiska diskursanalysen även för hur språket påverkas av den 

sociala kontext som det är hämtat från. Diskurser bildas genom det talade och 

skrivna och skapas genom ett samspel mellan sociala strukturer och sociala aktörer 

(Fairclough, 1992). Den kritiska diskursanalysen är ett sätt att studera hur vi 
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konstruerar en förståelse av världen med hjälp av språket. (Fairclough, 1992). 

Fairclough skiljer diskursen i tre olika kategorier: diskurs som text, diskurs som 

praktik och diskurs som social praktik (1992). Diskurs som text behandlar lingvistik 

och språkets betydelse för diskursen. Diskursiv praktik går igenom hur text 

produceras, distribueras och hur det konsumeras, alltså hur författaren och läsaren 

påverkas av de redan befintliga diskurserna när de skapar eller läser texten. De 

redan befintliga diskurserna påverkar hur den nya texten tas emot och tolkas. Den 

tredje kategorin är social praktik, vilken är en utvidgning av diskursbegreppet. 

Detta betyder att relationen mellan text och diskursiv praktik påverkas av en yttre 

faktor. Diskursen påverkas av det sociala sammanhanget som det är utformat i.  

 

Enligt Fairclough har diskurser tre olika uppgifter. Den första är att en diskurs har 

en innehållslig dimension, alltså att budskapet i diskursen är viktig. Den andra är att 

diskurser har en relationell funktion då olika relationer skapas mellan olika grupper 

som till exempel lärare och studenter. Den tredje uppgiften är att diskurser 

konstruerar olika identiteter. Med detta menas att det en människa identifierar sig 

med och vad andra identifierar denne med är starkt kontextbundet (Bergström & 

Boréus, 2005). 

	  

Kritik	  mot	  diskursanalys	  

 
Ett av problemen med diskursanalys är att det kan finnas svårigheter för forskaren 

att distansera sig från forskningsmaterialet. Detta på grund av att forskaren allt som 

oftast undersöker en del av den egna kulturen. Detta kan medföra att forskaren blir 

blind för det den ska undersöka eftersom det ligger forskaren för nära för att den 

ska kunna se det den undersöker (Winther-Jörgensen och Phillips, 2000). Ett annat 

problem med diskursanalysen är att den kan användas inom olika ämnesområden. 

Detta har till följd att olika ämnesföreträdare menar olika saker med diskursanalys 

(Bergström & Boréus, 2005). 
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Läroplansdiskurs	  

 

Göran Linde skriver i sin bok Det ska ni veta! - en introduktion i läroplansteori 

(2012) att läroplansdiskussioner har förts som ett svar på samhälleliga krav. 

Traditionell läroplansteori har i mindre utsträckning ägnat uppmärksamhet till 

varför vissa samhällskrav dominerar skoldebatten eller vem som har makt att 

formulera dem. Likaså har traditionell läroplansteori ägnat lite tid åt vilka faktorer, 

utöver föreskrifter, som påverkar stoffurvalet. Undervisning och elevers lärande har 

traditionellt studerats från ett psykologiskt och beteendevetenskapligt perspektiv. 

Stoffurval har studerats från ett historiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. De 

två forskningsområdena har varit skilda från varandra, men det har på senare år 

blivit vanligare att de två studeras tillsammans för att komplettera varandra. 

Läroplanen formulerar det som är det önskvärda för skolan.  

 

En ny läroplan har som mål att reformera skolans innehåll. Det som har ansetts vara 

dåligt förändras. När detta analyseras görs det från ett politiskt och ideologiskt 

perspektiv. Vidare skriver Linde att läroplansteori är vad som anses vara viktig 

kunskap att lära ut och hur organisationen kring detta ska se ut. Vad som anses vara 

viktig kunskap kommer således ha påverkan för elevernas framtida yrkesliv. De 

elever som har en fallenhet för den kunskapen som är önskad kommer att klara sig 

bättre i skolan och troligtvis senare i livet (Linde, 2012). 

	  

Undersökningens	  metodologiska	  förhållningssätt	  

 

Genom att använda mig av den kritiska diskursanalysen som Fairclough skriver om 

ska jag försöka att konstruera en kritisk förståelse av läroplanerna genom att 

undersöka texternas utformning och olika innebörd. Eftersom den kritiska 

diskursanalysen intresserar sig för den sociala kontexten som texten är hämtad ifrån 

kommer jag att diskutera de tre läroplanernas utformning Lgy70, Lpf94 och Gy11 i 

sitt historisk-sociala sammanhang. Detta för att undersöka hur elevinflytandets 

innebörd avseende demokratitolkning förändras vid olika historiska tider. Den 
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kritiska diskursanalysen visar hur samhällsförändringar och politiska och 

ideologiska diskurser har påverkat läroplanernas utformning och tolkning. Den kan 

visa hur samhällsförändringar påverkar läroplanernas innehåll och 

demokratitolkning och vilka förskjutningar som har gjorts samt vilka motsättningar 

det finns mellan dem.  
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Resultat	  och	  Analys	  

 

I detta kapitel ska jag först analysera hur den historiska och sociala kontexten har 

påverkat läroplanernas innehåll vid olika historiska tider. Därefter kommer jag att 

analysera läroplanernas beskrivningar av elevinflytande avseende tolkningen av 

demokrati.  

	  

Gymnasieläroplaner	  och	  samhällsförändringar	  

	  
Lgy	  70	  
 

Lgy 70, läroplan för gymnasieskolan 1970, föranleddes av en reformperiod på 

1960–talet där planen var att införa en treårig kommunal gymnasieskola. Parallellt 

med detta skulle det införas en tvåårig kommunal gymnasial skola; fackskolan 

(Carle, Kinnander & Salin, 2000). Detta ändrades sedan till att integrera 

yrkesutbildningarna i gymnasieskolan och det gemensamma samlingsnamnet på det 

blev till sist gymnasieskolan (Lgy 70).  Politiseringen av skolan som kom med 

samhället som växte fram efter andra världskriget resulterade i att skolan sågs som 

en viktig politisk resurs. Det blev även ett styrmedium för statsmakten i dess försök 

att hantera samhälleliga förändringar och problem. Genom skolan kunde politikerna 

styra samhället i en önskvärd riktning (Adolfsson 2013).   

 

Lgy70 tillkom efter att det var ett stort samhälleligt behov av utbildad arbetskraft, 

detta eftersom Sverige befann sig i en ekonomisk tillväxtperiod. När man 

utformade Lgy70 fanns det inga tankar på att tillväxten skulle avta. Tvärtom 

troddes det att den skulle tillta om Sverige satsade mer resurser på gymnasieskolan. 

Vidare gjordes det prognoser att det skulle vara fler elever som skulle söka till 

gymnasieskolan, från 25 % av ungdomarna 1963 till 80 % 1980 (SOU 1963:42).  
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Utvecklingen av goda arbetsvanor är ett av huvudmålen för gymnasiets 

undervisning under lgy 70. Eleverna bör tillåtas eller läras en personlig, effektiv 

studiemetodik och erbjudas möjligheter i övrigt att efter hand bedriva mer 

självständiga och friare studier, varigenom övergången till förvärvsliv och högre 

studier underlättas (SOU 1963:43).  

 

Skolan skulle således ge eleverna kunskaper för ett aktivt deltagande i arbetslivet 

och samhällslivet. Skolan skulle bli mer individualiserad och eleverna skulle lära 

sig att arbeta mer självständigt. Det blev ett av gymnasieskolans centrala mål. Detta 

gjordes genom att man lät eleverna arbeta med olika undervisningsmetoder som 

exempelvis grupparbeten. Att individualisera undervisningen sågs som ett sätt att 

både förbereda eleverna för framtiden, för att motivera dem samt ge dem kunskaper 

som var icke-ämnesbundna, såsom självständighet, ansvarstagande samt 

problemlösning (Adolfsson 2013). 

	  

Lpf94	  
 

Efter över 20 år med Lgy70 valde regeringen att göra om läroplanen för gymnasiet. 

Detta ledde till införandet av Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994, 

Lpf94. Skolan och samhället förändrades väldigt mycket mellan 1970- och 1990- 

talet, men skolans mål att uppfostra demokratiska medborgare kvarstod. 

 

En skillnad mellan Lgy70 och Lpf94 blev att det gjordes ett dedikerat stycke som 

behandlade elevinflytande i skolan i den nya läroplanen. I det stycket skrivs det om 

hur skolan ska agera för att ge eleverna möjligheter till inflytande i skolan. Det 

skrivs om vad skolan ska göra för att göra det möjligt för ett ökat elevinflytande 

och vad lärarens roll i det hela är.  

 

Lpf94, Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994, växte fram efter en 

reformperiod då Sverige hade befunnit sig i ekonomisk kris, vilket gjorde att 

nyliberala tankar kom in i den svenska politiken. Detta påverkade även 

skolpolitiken (Adolfsson, 2013). Offentlig verksamhet skulle styras enligt 
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marknadsekonomins tankar. Det skulle finnas konkurrens och valfrihet för brukarna 

(Held, 1997).  Temat för många offentliga verksamheter under 1990-talets reformer 

var decentralisering. Som följd av detta blev målstyrning för verksamheten och 

valfrihet för konsumenterna, i skolans fall eleverna, vanligt. Detta var inte enbart ett 

svensk fenomen då det genomfördes liknande reformer i ett flertal länder inom 

OECD – området (Lindensjö & Lundgren 2000). 
   

Stefan Lund tar i sin bok Marknad och medborgare: - elevers valhandlingar i 

gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser (2006) upp 

förändringar i gymnasieskolan som tog form efter närmare 15 år av utredningar. 

Han skriver att styrningen över gymnasieskolan gick ifrån att ha ett statligt 

huvudmannaskap till ett kommunalt. Läroplanerna gick till att bli mål- 

och resultatstyrda samtidigt som betygsystemet fick fasta betygskriterier. 

Gymnasiet fick treåriga program som byggdes upp av kurser för att göra det möjligt 

för fler elever att få en gymnasial utbildning som passar just deras intresse. Vissa 

kurser var gemensamma kurser, så kallade kärnämnen, som var utformade för att 

alla program skulle leda till högskolebehörighet för eleverna. Det infördes 

dessutom en öppning för friskolor att kunna etablera sig samt ett skolpengssystem 

där skolan fick pengar utifrån elevunderlag (Lund 2006).  

 

Skolan gick alltså från att ha varit en stark centraliserad verksamhet till att bli 

decentraliserad och övergå till kommunernas huvudmannaskap. Den största 

förändringen som kom med Lpf94 var friskolereformen och det var även den som 

kom att skapa den största politiska debatten i skolfrågan under 1990 – talet. Den 

borgerliga regeringen såg det som en symbolisk och ideologiskt fråga. En alltför 

likformig skola ansågs erbjuda för lite valmöjligheter för eleverna och föräldrarna, 

samt en försvårad möjlighet till variation och flexibilitet i den pedagogiska 

verksamheten. Kommunen fick en skolpeng från staten som var beroende av 

elevunderlaget. Denna peng skulle sedan fördelas mellan kommunens skolor. I och 

med valfrihet för eleven att byta skola kunde skolpengen hamna i en annan 

kommun om individen valde en skola på annan ort (Adolfsson, 2013). 
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Även om kommunerna styrde skolorna fanns det nationellt satta mål som skolan 

skulle följa. En uppföljning gjordes för att se om skolorna följde målen samt hur de 

hade lyckats med att förverkliga dem. Samtidigt infördes ett nytt program- och 

kurssystem vilket gjorde att eleverna hade ett ökat inflytande över utformningen av 

sin skolgång. Det föreslogs även en utvidgning av yrkesutbildningarna som gjorde 

alla gymnasieutbildningar treåriga samt gjorde att alla elever blev högskolebehöriga 

(Wallin, 1997). 

 

Upplägget med ett dedikerat stycke om elevinflytande finns i både Lpf94 och 

Gy11. Stycket i Gy11 är nästan identiskt med det som finns skrivet i Lpf94. Det har 

lagts samma vikt på elevinflytande i båda läroplanerna. I de båda läroplanerna är 

stycket om elevinflytande hopskrivet med elevernas ansvar, då inflytande och 

ansvar anses vara sammankopplade. För att eleverna ska kunna utkräva inflytande 

över sin skolgång måste de kunna visa att de kan ta ansvar för sin skolgång. 

Eleverna skulle inte bara lära sig om demokrati i skolan de skulle även undervisas 

på ett demokratiskt sätt. 

	  

Gy	  11	  
 

Gy11; läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasiekola 

2011, utformades under en period då arbetslösheten var hög trots en 

konjunkturuppgång i landet. Ungdomsarbetslösheten ökade och för att lösa 

problemet såg man gymnasieskolan som en lösning. Problemen med 

ungdomsarbetslöshet kom att bli ännu större i och med den stora finanskrisen som 

inträffade 2008 (Adolfsson, 2013). 
 

En avgörande anledning till att gymnasieskolan var tvungen till att reformeras 

hämtades i uppfattningen att det existerade ett samband mellan utbildning och 

ekonomisk utveckling (SOU 2008:27). Det blev därför nödvändigt att anpassa 

gymnasieskolans innehåll till den rådande samhällsutvecklingen. Det framfördes 

främst tre skäl. Det första skälet var att länder med en utbildad arbetskraft har 

lättare att konkurrera med andra länder. I och med att konkurrensen ökade globalt 
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blev det allt mer nödvändigt för Sverige med en gymnasieskola som höll en hög 

kvalitet. Det andra skälet var en hårdnade global konkurrens tillsammans med en 

snabb teknisk utveckling. Detta gjorde att produktionen i Sverige utvecklades till att 

bli mer kunskapsintensiv. Det tredje skälet var att elever som klarat gymnasiet med 

ett godkänt resultat hade lättare att komma ut i arbetslivet. Risken att bli arbetslös 

ökade i mycket stor utsträckning om man inte hade en fullgod gymnasieutbildning 

(Adolfsson, 2013).  
 

Sverige var ett av de länder i OECD området som hade störst ungdomsarbetslöshet, 

nästan 25 %, när den nya gymnasieskolan utformades (SOU 2008:27).  Detta gjorde 

att det riktades en skarp kritik mot den tidigare gymnasieskolans utformning och 

innehåll. Skolan var för dålig på att skapa förutsättningar för eleverna att kunna 

etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetslivet fick därför en större roll i 

utformningen av den nya gymnasiereformen (Prop. 2008/09:199). 
 

Under reformperioden för den nya gymnasieskolan hoppade 20 % av alla som 

påbörjade en gymnasieutbildning av. Detta blev en stor kostnad för samhället, 

bland annat på grund av höga utgifter för den kommunala vuxenutbildningen 

Komvux. Individer som läste in sina betyg på Komvux gjorde ett senare tillträde på 

arbetsmarknaden. Både samhället och individer skulle vinna på att gymnasieskolan 

fick fler elever som gick ut med godkända betyg. Individerna skulle få ökade 

möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och samhället skulle få sänkta 

kostnader (SOU 2008:28). Lösningen på detta problem var att höja kvaliteten på 

gymnasieskolan. En hög måluppfyllelse gör att fler eleverna blir anställningsbara 

(Adolfsson, 2013). Det argumenterades om att skolans likformighet ledde till 

bristande måluppfyllelse. De yrkesförberedande utbildningarna hade kommit att 

likna de studieförberedande utbildningarna för mycket vilket ledde till att den 

utlärda yrkeskompetensen blev lidande. Resultatet blev en sämre förberedelse för 

yrkeslivet (Adolfsson, 2013). 
 

Ett annat problem som fanns i Lpf94 var att den hade blivit för diversifierad. Det 

fanns ett för stort utbud av olika lokala kurser och specialutformade program. Detta 
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ihop med att gymnasieeleverna fick för mycket valmöjligheter att själva bestämma 

innehåll och inriktning på sina gymnasiestudier gjorde det svårare att kunna föra en 

samlad nationell skolpolitik och att hålla skolan likvärdig över hela landet (SOU 

2008:27). I och med att skolan hade gått från att ha varit statlig till att ha blivit 

kommunal blev det svårare för skolan att vara likvärdig. Skolorna hade svårare att 

tolka kursplanerna och det fanns stora brister i hur lärare satte betyg. Lösningen 

var: 

 
[…] att från en central nivå, i termer av en stärkt mål- och resultatstyrning, i ökad 

utsträckning konkretisera och tydliggöra de nationella målen i kombination med 

att minska den lokala friheten framhölls därtill skapa förutsättningar för läraren i 

sin professionella yrkesutövning. (Adolfsson, 2013) 

 

Adolfsson menar här att skolverket bör konkretisera och tydliggöra målen 

samtidigt som den lokala friheten bör begränsas för att skapa en likvärdig 

skola över hela landet. En annan lösning på gymnasieskolans problem var 

införandet av lärarlegitimationen. Detta betyder att undervisningen 

kvalitetssäkras genom att på nationell nivå reglera de kunskaper som anses 

krävas för att en lärare ska få undervisa. Med detta system skulle läraryrket 

professionaliseras (Adolfsson, 2013). 

 

Adolfsson (2013) menar att skolans legitimitet bygger på hur bra den är på att 

möta samtidens krav och utbilda elever till att klara sig i ett framtida arbets- 

och samhällsliv. Om skolan inte uppfyller dessa krav och hamnar i en 

legitimitetskris ges det reformutrymme för att reformera skolan till det bättre. 

Problem och lösningar har då en grund i samhällsförhållandena, dels politiska 

idéer och dels ideologier. Att lösningarna grundas på rådande samhällsklimat 

gör att de kan bli ett problem i framtiden. Detta gör att det aldrig kommer 

finnas en ”perfekt” läroplan som håller i flera generationer.  
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Formellt	  och	  informellt	  inflytande	  	  

 

Två begrepp som framträder som viktiga är formellt inflytande och informellt 

inflytande. Formellt inflytande är det inflytandet eleverna har i organiserade former, 

som exempelvis elevråd och klassråd. Här får eleverna utöva sitt inflytande under 

former som skolan har valt och godkänt. Informellt inflytande är det inflytandet 

som eleverna utövar utanför de av skolan organiserade formerna. Det gäller 

inflytande över elevens egna arbete. Exempel på hur detta är: hur mycket plats 

eleverna får i klassrummet, om de får plats till diskussion, hur mycket eleverna får 

vara med och påverka hur undervisningen ska gå till.  

 

Skolan ska bygga på en demokratisk grund, ge eleverna kunskap och värderingar 

som gör att de ska kunna fungera i ett demokratiskt samhälle (Lgy70, Lpf94, 

Gy11). I och med att skolan bygger på demokratisk grund gör det att elevinflytande 

har blivit en viktig del i undervisningen i svensk gymnasieskola. Eleverna förväntas 

kunna arbeta tillsammans och påverka hur undervisningen bedrivs. Allt detta för att 

samhället kräver medborgare som kan tänka kritiskt och som kan påverka och 

utveckla det. Enligt ovanstående beskrivning redovisas läroplansanalysen med 

utgångspunkt i begreppen: kollektivt och formellt elevinflytande och individuellt 

och informellt elevinflytande. Dessa begrepp har också bildat överskrifter för detta 

kapitel.  

 

Kollektivt	  och	  formellt	  elevinflytande	  	  

	  
Samhällscentrerad	  demokratitolkning	  
 

I Lgy70 är synen på hur elevernas demokratiska fostran olik den som finns i Lpf94 

och Gy11. Elevernas inflytande över skolan var ofta formell och kollektiv, den var 

samhällscentrerad. Åtgärderna för att ge eleverna ett större inflytande var oftast 

menade för eleverna som ett kollektiv, inte som enskilda individer. 
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Eleverna i skolan ska uppfostras till att vilja påverka skolan, vilket ska leda till att 

de senare i livet också ska påverka samhället.  
 

En stor del av människans liv ägnas åt arbetet och för eleverna är skolan en 

arbetsplats. Där måste deras aktivitetsbehov fångas upp och med deras egen 

medverkan kanaliseras på sådant sätt att det skapar arbetsglädje. Eleverna bör 

också stimuleras att påverka och förbättra skolmiljön.(Lgy70, 1975) 

 

Eleverna ska kunna påverka vad som händer i skolan. Efter att Lgy70 kom blev det 

mycket vanligare på skolorna med elevråd, där eleverna kunde organisera sig i 

grupp och framföra förslag för vad de ville förändra på skolan. Elevrådet blev ett 

sätt för eleverna att genomföra makt i skolan. De fick vara med och påverka 

skolans organisation och använda sig av sina demokratiska rättigheter. Eleverna 

skulle se skolan som en arbetsplats som de kunde påverka utformningen. Skolan 

hade som mål att stimulera eleverna till att vilja påverka och förbättra, elevråden 

spelar här en viktig roll för att vara den kanalen där eleverna kan vara med och 

påverka skolan. Elevråden och senare även klassråden var anordnade i organiserade 

former så att eleverna skulle kunna påverka skolan och undervisningen. 

 

Eleverna ska inte bara läras ut om demokrati och på ett demokratiskt sätt, de ska 

även ha med sig demokratiska värderingar in i vuxenlivet.   

 
[…] De skall också i skolan bibringas insikt om de värderingar och principer som 

bär upp rättsordningen i ett demokratiskt samhälle. De måste vidare bli fullt 

medvetna om innebörden av begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn, tolerans och 

solidaritet samt konsekvenserna av brott mot lagar och föreskrifter. Skolan bör 

fungera efter regler som är grundade på demokratiska principer och som eleverna 

själva är med om att utforma. De skiljaktigheter som föreligger mellan olika 

gruppers och människors värderingar bör skolan ta upp till diskussion och 

belysning. (Lgy70, 1975) 
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Skolan ska lära eleverna om vilket ansvar en demokratisk medborgare har i 

Sverige. Detta genom att utveckla elevernas demokratiska kompetens. Eleverna ska 

ges en bredare bild av demokratiska tillgångar som de kan använda sig av. De ska 

bli redo för ett liv i ett demokratiskt samhälle där de ska kunna bära med sig de 

demokratiska principerna och föra dem vidare.   

 
Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga 

människor. Men friheten och självständigheten får inte utgöra självändamål. De 

måste vara grundvalen för samarbete och samverkan. Sådana egenskaper som kan 

bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och 

likaberättigande mellan människorna skall vidareutvecklas. Det är en huvuduppgift 

för skolan att väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för 

människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till personlig integritet. 

Betydelsefullt är att eleverna vänjes till hjälpsamhet mot och samarbete med alla 

människor. (Lgy70, 1975) 

 

I Lgy70 skrivs det hur skolan ska lära eleverna om människans egenvärde och 

okränkbarhet. Eleverna ska uppmuntras till hjälpsamhet mot och samarbete med 

andra människor. Detta för att de i framtiden ska bli bra demokratiska medborgare 

som hjälper sina medmänniskor och som kan samarbeta. Elevernas demokratiska 

principer ska förstärkas och de vidareutvecklas.   

 

Vidare skrivs det: 

 
Till personlighetsutvecklingen medverkar sålunda inte bara själva undervisningen 

och dess innehåll utan alla de skiftande möjligheter till påverkan som arbetet och 

miljön i skolan erbjuder och som skolan bör utnyttja. 

I gymnasieskolan skall eleverna kunna tillägna sig sådana färdigheter och 

kunskaper, vanor, attityder och värderingar som är av betydelse för deras 

personliga utveckling och för deras möjlighet att påverka och leva i dagens och 

morgondagens samhälle och att där fungera som yrkesutövare och 

samhällsmedlemmar. (Lgy70, 1975) 

 

Som ovanstående citat visar ska eleverna utvecklas i skolan för att förbättra sina 
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kunskaper och påverka samhället. Tack vare att eleverna lär sig att påverka skolan 

ska de i framtiden lära sig att påverka samhället. Eleverna ska lära sig att utnyttja 

sina demokratiska rättigheter. Eleverna förväntas ta för sig i livet efter skolan.  

 

Rönnlund (2013) skriver hur skolan bör bli mer demokratisk för att eleverna lättare 

kan göra ett inträde in i vuxenlivet. Dessa tankar går igen i läroplanen som det står 

skrivet: 

 
Skolan bör fungera efter regler som är grundade på demokratiska principer och som 

eleverna själva är med om att utforma. De skiljaktigheter som föreligger mellan 

olika gruppers och människors värderingar bör skolan ta upp till diskussion och 

belysning.(Lgy70, 1975) 

 

Skolans demokratiska grund hänger ihop med att skolan ska utbilda elever som kan 

tänka själva och ta beslut på egen hand. Skolan ska inte vara en förvaringsplats som 

vuxna människor i samhället bestämt att barn och ungdomar ska tillbringa sin tid i 

utan det ska även vara en plats som eleverna ska ha en del att säga till om hur 

skolan fungerar.  

 

I Lgy70 skrivs det om skolans ansvar att hjälpa eleverna att utvecklas till 

demokratiska samhällsmedborgare. Detta gjordes genom att eleverna fick vara med 

och bestämma om deras utbildning. Även Elevrådet kom att fylla sin plats som 

skolans verktyg för att uppfostra demokratiska individer i skolan. Genom detta fick 

eleven även en känsla av ansvar för sin egen skolgång.  

 
I en demokratisk skola måste gemenskapskänsla, samarbete, medansvar och 

självdisciplin vara riktpunkter för arbetet eftersom detta bland annat syftar till att 

främja elevernas sociala utveckling. För den skull måste skolan verka för att 

gemenskapskretsen vidgas utöver den enskilda klassen eller gruppen. Skall det 

lyckas måste eleverna känna sig hemma i sin skola, mötas med förtroende och 

uppskattning samt få bära sin del av ansvaret för gruppens och hela skolans 

gemensamma angelägenheter. Inte minst viktigt är att eleverna blir delaktiga i 

uppläggningen av undervisningen och urvalet av stoff i den enskilda klassen och 
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gruppen. Verksamhet i skolans självstyrelseorgan och i föreningar och klubbar är 

ett värdefullt medel för elevernas sociala utveckling. Kravet på att eleverna i 

skolan skall ges tillfälle att utveckla sin vilja att samarbeta med varandra och att 

osjälviskt och efter bästa förmåga lämna sitt bidrag till arbetet för ett gemensamt 

mål medför att verksamhetsformer som innebär samarbete eleverna emellan och 

kräver god laganda och arbetsgemenskap bör få betydande utrymme.(Lgy70, 

1975) 

 

Idéerna i Lgy70 går ihop med det som Rönnlund skriver om att skolan ska försöka 

fostra demokratiskt aktiva individer. Eleverna ska mötas av en skola där de känner 

att de får förtroende och uppskattning och får ta eget ansvar. Skolan ska få eleverna 

till att bli delaktiga i hur undervisningen läggs upp, de ska vara med och välja 

stoffurvalet i klassen. Eleverna ska engageras till att delta i föreningar och klubbar 

för att utveckla deras sociala utveckling. De ska utvecklas till att kunna samarbeta 

med varandra för att nå gemensamma mål.  

 

I Lgy70 poängteras vid flera punkter att skolan vilar på en demokratisk grund och 

att skolan ska fostra framtidens arbetskraft. Skolan skulle engagera eleverna till att 

vara delaktiga i utformningen av deras skolgång, men det stod inte uttryckligen hur 

skolan skulle göra det. Det var upp till skolan att göra det så bra de kunde. 

 

Samhället efter andra världskriget ställde nya krav på den svenska befolkningen, 

ekonomin gick bättre än någonsin och skolan var tvungna att förse 

arbetsmarknaden med kompetent arbetskraft som kunde tillgodose marknadens 

behov. Sverige var på frammarsch och för att fortsätta ha kvar sin prominenta 

position i världen var målet att utbilda arbetskraft som skulle kunna förändra 

Sverige till det bättre.  
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Individuellt	  och	  informellt	  inflytande	  

 
Individcentrerad	  demokratitolkning	  
 

I Lgy70 fanns det indikationer på att skolan skulle bli mer individcentrerad och att 

inlyftandet skulle bli mer individuellt.  

 
Vid arbetets utformning måste också tas hänsyn till de stora ålders- och 

erfarenhetsskillnader som föreligger mellan å ena sidan de yngre elever som går 

direkt från grundskola till gymnasieskola och å andra sidan de äldre elever med 

skiftande skolbakgrund som efter verksamhet i förvärvslivet önskar vidare 

utbildning. Gymnasieskolans yttre organisation och inre arbete måste därför 

formas så, att det blir möjligt för varje enskild elev att finna studievägar och 

arbetssätt som främjar den personliga utvecklingen. (Lgy70, 1975) 

 

Det skrevs i Lgy70 att skolan skulle anpassas mer till eleverna än vad den hade 

gjort tidigare, den skulle bli mer individualiserad. Skolan skulle ta hänsyn till 

faktumet att alla elever är olika och att det skiljer mellan elevernas erfarenheter 

från grundskolan. Det skrevs vidare att skolan skulle göra det möjligt för de 

enskilda eleverna att utveckla sina kunskaper och utvecklas. Den enskilde elevens 

utveckling betonades och skolans arbete skulle formas kring det.  
 

Gymnasieskolan skulle bli mer individualiserad och den skulle tillgodose elevernas 

behov för vad de skulle behöva i sin framtida yrkesroll. 

 
Med sikte på elevernas framtida verksamhet har gymnasieskolan till uppgift att ge 

de förberedelser som eleverna önskar och behöver. Att helt låta var och en 

förverkliga sina intressen är dock inte möjligt. De personliga önskemålen måste 

vägas mot varje skolenhets resurser och organisatoriska spelrum och de krav på 

förberedelser som ställs av samhälle och arbetsmarknad. Inom de sålunda 

uppdragna gränserna måste det finnas möjligheter att möta personliga anlag och 

intressen och låta dessa ta sig uttryck i mer eller mindre individualiserade 

studieprogram.(Lgy70, 1975) 
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Här betonas det att skolan skulle försöka ge eleverna ett större val i hur de ville 

forma sin utbildning. De individualiserade programmen var ett sätt att ge eleverna 

ett större inflytande och ett nytt sätt att påverka deras skolgång. Men det poängteras 

att skolans resurser och organisation är avgörande till vilken grad det kan 

förverkligas. Det som skrivs i Lgy70 är tecken på att gymnasieskolan skulle bli mer 

individanpassad för att utbilda eleverna för att lättare klara sig i arbetslivet. 

 
Det är viktigt att elevernas studieintresse och arbetslust ständigt stimuleras i 

skolan. Detta kräver ett starkt intresse för eleverna från skolans sida och en 

individuell anpassning av undervisningen till den enskilda elevens läggning och 

förmåga. Skolan skall vara en arbetsplats där eleverna finner rika möjligheter att 

utveckla sitt känsloliv.(Lgy70, 1975) 

 

Skolan skulle utveckla elevernas inflytande över undervisningen för att få dem att 

må bättre i skolan och på så sätt öka deras studieintresse och arbetslust. Viljan att ta 

till sig ny kunskap och färdigheter bör skolan uppmuntra och utveckla hos eleverna. 

Detta skulle göras genom individanpassning av undervisningen efter den enskilde 

elevens förmåga och behov. Skolan skulle utöver att utveckla elevens kunskap även 

utveckla eleverna på ett personligt plan. Dessa idéer fortsatte att ha en stark plats i 

den svenska skolan och de gavs mer plats i Lpf94 och Gy11. 

 

Enligt Lpf94 och Gy11 ska den demokratiska fostran vara individuell och 

informell, den hade blivit mer individcentrerad än i Lgy70. Elevernas inflytande var 

inte på samma sätt som tidigare styrt på ett kollektiv och formellt sätt där eleverna 

gick genom klass- och elevråd för att göra sig hörda. Inflytandet som eleverna 

utkrävde kom att ändras i och med det fria skolvalet som kom med Lpf94, eleverna 

fick nu till större grad välja utbildning själva och anpassa sin skolgång på ett sätt 

som passade dem bäst. Eleverna fick även börja arbeta mer enskilt och det 

poängteras i mindre grad att de skulle lära sig arbeta i grupp. De skulle studera 

själva vilket även medför att det egna ansvarstagandet för studierna ökar. Detta kan 

ses i Lpf94 och Gy11 där ansvar och inflytande hänger ihop. De utgör tillsammans 
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ett stycke som heter Elevernas ansvar och inflytande i läroplanerna. Eleven måste 

först visa ansvarstagande för att utkräva inflytande (Lpf94, 2001, Gy11, 2011). 

 

Skolan ska enligt Lpf94 uppfostra demokratiska medborgare. Dock är 

tillvägagångssättet för att förverkliga detta annorlunda jämfört med hur det var i 

Lgy70. Detta tydliggörs i läroplanen: 

 
Skolan ska sträva mot att varje elev i gymnasieskolans nationella och 

specialutformade program samt den gymnasiala vuxenutbildningen… utvecklar 

kunskaper för ett föränderligt yrkesliv och för att kunna påverka arbetsliv och 

samhällsliv… De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta 

ansvar ska omfatta alla elever. (Lpf94, 2001) 

 

Det underliggande syftet med målen i Lpf94 är till stora delar likadan som de var i 

Lgy70. Eleverna ska lära sig att påverka skolan och i slutändan samhället. Att 

kunna påverka anses vara en demokratisk rättighet vilken ska vara självklart att 

skolan att lära ut. Det som skiljer Lpf94 från Lgy70 är att eleven förväntas kunna ta 

ett ansvar för att kunna påverka samhällslivet.  

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

omfatta alla elever […] Skolans mål är att varje elev […] stärker sin tilltro till den 

egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och 

påverka sina villkor. (Gy11, 2011) 

 

Eleverna ska först och främst stärkas på ett individuellt plan, för att utvecklas på ett 

personligt plan, för att i slutändan kunna påverka samhället. Det går att se att 

elevers förberedelse för att påverka samhället inte ges samma vikt i Lpf94 och 

Gy11 jämfört med Lgy70. Det viktiga blir det individuella och informella 

inflytandet för eleverna då hela skolan har fått till en mer individanpassad 

undervisning.  

 

Lpf94 och Gy11 skrevs under pågående ekonomiska kriser som påverkade 

samhället enormt och krävde nya egenskaper av befolkningen. Läget i Sverige såg 
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helt annorlunda ut då Lgy70 skrevs, eftersom Sverige då var bland de mest 

ekonomiskt välmående länderna i världen. Det skrivs i alla tre läroplaner att det är 

ett viktigt mål för skolan att lära eleverna att vilja påverka samhället. I de två 

senaste läroplanerna förklaras skolans mål kortfattat. I Lgy70 skrevs det mer om 

detta. Det kan bero på att begreppet var nytt vid tillfället. Begreppet var nytt och få 

förstod vad som menades med det. Troligtvis skrevs mer uttryckligt i Lgy70 om 

elevinflytande för att målen var nya och det skulle göras förståeligt för alla lärare. 

Det finns också ett annat intresse, det är inte samhället som är det viktiga nu utan 

det är individen. De två nyare läroplanerna är båda mer kortfattade och är skrivna i 

punktform för att vara mer tydliga med målens innebörd.  

 

Att utveckla elevernas demokratiska kompetens står skrivet som en rättighet för 

eleverna och skyldighet för skolan i Lpf94: 

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värden. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 

och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga 

i samhällslivet. (Lpf94, 2001) 

 

Undervisningen ska utformas på ett sätt som gör att eleverna får med sig de 

demokratiska värderingarna in i vuxenlivet. För att nå målen ska läraren se till 

att den har ett demokratiskt förhållningssätt och visa respekt för sina elever. 

Skolan ska vidare utveckla elevernas kunskap om demokratiska principer och 

vidareutveckla deras förmåga att arbeta i demokratiska former (Lpf94, 2001).  

 

I gymnasieskolans läroplaner skrivs det mycket om att eleverna ska bli bra 

samhällsmedborgare, och därmed demokratiska medborgare. För att kunna utveckla 

bra samhällsmedborgare måste skolan bygga på en demokratisk ideologi som ska 

kunna fostra demokratiska individer. Eleverna förväntas i framtiden påverka 

samhället de lever i.  
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Elevernas möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och att ta ansvar för 

sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och 

arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. (Lpf94, 2001. 

Gy11, 2011) 

 

Enligt Lpf94 och Gy11 ska skolan tydliggöra vad som förväntas av eleverna. Detta 

görs genom att tydliggöra utbildningens mål, innehåll och arbetsformer. För att 

eleverna lättare ska kunna utföra inflytande i skolan. Forsberg (2000) menar att 

elever som får utöva inflytande i skolan presterar bättre än de utan något inflytande 

alls.  

 
Genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. 

Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och 

miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att 

arbeta. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar 

och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med 

andra.(Lpf94, 2001. Gy11, 2011) 

 

Det poängteras att elevinflytandet kommer vara till nytta för eleverna i deras 

framtida yrkesliv. Elevinflytandet antas även underlätta för eleverna i deras lärande. 

Elevinflytande påverkar eleverna positivt, det förväntas att eleverna kommer bli 

bättre på att inte bara interagera med varandra utan också att deras skolresultat 

kommer bli bättre. 

 

Skolan ska inte bara se till så att eleverna uppfyller målen i de olika ämnena utan 

den skall även utveckla dem på ett personligt plan. De ska bli välfungerande 

samhällsmedborgare som tar vara på sina rättigheter i det demokratiska samhället. 

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

omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier 

samt deras inflytande på såväl innehåll som former ska vara viktiga principer i 

utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för 

demokratiska arbetsformer […] (Lpf94, 2001) 
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Eleverna ska vara med och planera undervisningen, de ska ha möjlighet att påverka 

stoffurvalet.   Det ska ligga på alla som är verksamma i skolan att arbeta mot att 

skolans arbetsformer ska vara demokratiska.  

 

I Lpf94 och Gy11 finns det skrivet att skolan ska sträva mot att varje elev: 
 

• tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

• aktivt utövar inflytande över sin utbildning, 

• utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former, 

• utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv, 

och 

• stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta 

ansvar och påverka sina villkor. (Lpf94, 2001. Gy11, 2011) 

 

Skolan ska ta ansvar för att eleverna har ett inflytande i skolan, men det är även 

förutsatt att eleverna själva tar ansvar för att påverka skolan. Eleverna förutsätts ha 

en inre drivkraft till att vilja påverka skolan, det antas att eleverna inte bara vill vara 

passiva åskådare. Skolans roll blir att möjliggöra elevinflytandet för eleverna.  

 

I Lpf94 och Gy11 finns det uttryckligen skrivet vad som förväntas av läraren, vad 

läraren ska göra och hur läraren ska agera.  

 

Det läraren ska göra är: 
 

• utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i 

skolan, 

• se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett verkligt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, 

• uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det, 

• planera undervisningen tillsammans med eleverna, 

• låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer, och 

• tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen. (Lpf94, 2001. Gy11, 2011) 
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Läraren ska försöka göra det möjligt för eleverna att utöva elevinflytande i 

klassrummet oavsett vilka förutsättningar eleverna har sedan tidigare. Läraren ska 

uppmuntra eleverna till att göra sig hörda samt få dem att påverka hur 

undervisningen går till.  
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Sammanfattning	  

	  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur begreppen demokrati och inflytande har 

utvecklats genom de tre läroplanerna för gymnasiet. För att ta reda på detta har jag 

använt mig av följande frågeställning:  

 

• Hur formuleras begreppen demokrati och inflytande i de olika läroplanerna 

Lgy70, Lpf94 och Gy11?  

• Vilka förändringar med avseende på dessa formuleringar har skett mellan 

läroplanerna Lgy70, Lpf94 och Gy11? 

 

I uppsatsen har en tolkning av det empiriska materialet gjorts för att användas i en 

diskursanalys. Diskursanalysen bygger på de tre läroplanerna för gymnasiet med 

intention att belysa hur idealbilden av elevinflytande varit tänkt att se ut genom 

tiden. Källmaterialet som jag utgår ifrån i undersökningen är de tre läroplanerna, 

Lgy70 - Läroplan för gymnasieskolan 1970, Lpf94 - Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna 1994 samt Läroplan, examensmål och Gy11 - gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011.   

 

Elevinflytande har haft en stor roll i alla läroplaner men har förändrats i 

framställningen. Tankarna om hur elevinflytande skulle implementeras i skolans 

värld har även dem förändrats. I Lgy70 skrivs det mycket om det formella och 

kollektiva inflytandet. Den samhällscentrerade synen var den som var viktig, 

samhället var det som sattes i centrum. Det finns dock indikationer på att man vill 

få igenom en förändring till ett mer individuellt och informellt inflytande för 

eleverna. Med Lpf94 och Gy11 går det se att just den här förändringen har skett i 

läroplanerna. De belyser elevernas egna ansvar för att inflytandet ska förekomma 

på skolan. Samhällscentreringen har skiftat till en individcentrering, nu var det 

individen som var i centrum. Samhället skulle tjäna på individer som själva kunde 

ta ansvar och kräva ett inflytande.   
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Slutdiskussion	  och	  slutsats	  

 

I det här kapitlet ska jag dra slutsatser och föra en diskussion utifrån mitt resultat 

och analys. 

 

Sedan den första läroplanen för gymnasiet infördes 1970 har mycket hänt med 

världen och med Sverige. Världen har varit med om flera ekonomiska kriser som 

har förändrat det politiska klimatet i såväl Sverige som resten av Europa. Politiken i 

Sverige har förändrats från att ha en socialistisk prägel till att idag ha en mer liberal 

inriktning.  

 

I läroplanerna går det att se denna förändring i demokratitolkningen. Vad för sorts 

elevinflytande eleverna ska ha i skolan är beroende av vilken demokratitolkning 

som framkommer i läroplanerna. Likheter i de tre läroplanerna är att alla bygger på 

en demokratisk grund samt beskriver hur skolan ska förmedla demokratiska 

värderingar till eleverna. Eleverna ska i alla läroplaner uppfostras till demokratiska 

medborgare, dock skiljer sig demokratitolkningen åt mellan Lgy70 och 

Lpf94/Gy11.  

 

I Lgy70 poängteras en mer kollektiv demokratitolkning, eleverna ska läras att 

samarbeta i grupp och de ska få en demokratisk värdegrund där de känner 

solidaritet med andra människor. I skolan får eleverna utöva elevinflytande i 

kontrollerade former genom klassråd och elevråd. Mycket av undervisningen som 

eleverna har sker på lärarens villkor och katederundervisning är vanligt där läraren 

styr väldigt mycket i upplägget av hur undervisningen ska gå till. Det kollektiva och 

formella inflytandet som var som starkast under 1970 talet, utarbetades under en tid 

då det politiska klimatet i Sverige var mer åt vänster på den politiska skalan än det 

är idag. I Lgy70 fanns det tendenser som visade att skolan var på väg mot en mer 

individuell och informell demokratitolkning.  
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Lgy70s tendenser med mer individuellt och informellt inflytande fortsatte i Lpf94 

och Gy11. De senare läroplanerna är mer påverkade av en individualistisk 

demokratitolkning. Detta faller ihop med den politiska högervåg som svepte över 

Europa under 1970- och 1980 tal. Skolan genomgick en period då eleverna fick ett 

större inflytande och fick ta mer ansvar över sin skolgång. Det blev vanligare med 

individuella arbeten där eleverna hade eget ansvar att fördela sin studietid och 

studieteknik. Katederundervisning minskade och lärarnas ansvar och inflytande 

över undervisningen delades med eleverna som fick arbeta med problemlösning och 

individuella arbeten. De demokratiska värderingarna låg som en grund för 

läroplanerna vilket medförde att eleverna skulle få mer plats i skolan och för att 

utöva ett inflytande i skolan.  

 

I min uppsats har jag undersökt vilken plats elevinflytandet har haft i läroplanerna 

för gymnasieskolan i Sverige. Detta medför att jag har gjort en studie på hur 

läroplanerna är skrivna, samt vad det är de porträtterar. Det är inte en studie i hur 

elevinflytandet tas i utryck i skolorna utan det är idealbilden av hur elevinflytande 

har formulerats i läroplanerna som jag vill åt. 

 

Jag har under arbetets gång stött på problem när jag har letat efter forskning som 

jag kan utgå ifrån i mitt arbete. På grund av att det inte har gjorts mycket ny 

forskning baserad på den nya läroplanen Gy11 uppkom problem men även en del 

möjligheter. Eftersom området var outforskat upplevde jag att det gav mer validitet 

åt uppsatsen och gav den mer tyngd. Uppsatsen hade kunnat utökas och kombineras 

med intervjuer och därmed visat på hur elevinflytandet sett ut i både läroplanerna 

men också i praktiken.  

 

Didaktiska	  konsekvenser	  

 

Anledningen till att jag har valt att skriva om elevinflytandets roll i läroplanerna för 

gymnasieskolan är för att jag i min framtida roll som lärare ska kunna undervisa på 
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ett demokratiskt sätt. Uppsatsen ger mig också en större förståelse för vad som 

förväntas av mig som lärare gällande elevinflytande i skolan samt varför.   

 

Kunskap om elevinflytandets historia och utveckling i gymnasieskolan kommer att 

komma till användning för mig själv för att sätta läroplanerna i en historisk kontext. 

Denna uppsats har även hjälpt mig att förstå att elevinflytande inte är ett enkelt 

begrepp utan att det är ett mångtydigt begrepp som är problematiskt att definiera. 

Jag tar även med mig att arbetet med elevinflytande aldrig kommer att stå stilla utan 

utvecklas hela tiden. Detta eftersom elevinflytandet påverkas av vilken sorts 

demokratitolkning och därmed vilken ideologi som råder i samhället. Detta gör att 

jag i min framtida yrkesroll som lärare ständigt måste utvecklas för att kunna 

utbilda mina elever till att bli goda demokratiska samhällsmedborgare.  

 

Fortsatt	  forskning	  

 

Skolan har en så stor roll i det vardagliga livet och att alla kan relatera till skolans 

värld. Detta gör skolan till ett intressant ämne att fördjupa sig inom. Elevernas 

situation i skolan blir även den intressant att forska om vilket gör att elevinflytande 

kommer att fortsätta att belysas.  

 

Fortsatt forskning inom det valda ämnet kan vara att undersöka hur elevinflytandet 

implementeras i praktiken ute i skolorna samt hur mycket det skiljer sig från 

läroplanen. Denna uppsats skulle då kunna användas för att jämföra idealbilden av 

elevinflytande med hur det ser ut i skolorna runt om i landet.  
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