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Abstract 
 
The pupose of this study is to qualitatively study how teachers at a high school work with the 

schools demokratic mission under the management by objectives and what the policy 

document says and how the students can partcipate in different issues. My question fomulat-

ions are: What does it say in the governing documents about schools democratic mission and 

student influence? How do teachers concretely work to implement the values of democracy 

and student influence? How can the class councils be used as part of the school's democratic 

mission? The theoretical frame of the study is about the school democracy mission and the 

possibilities and limits.  Futhermore a brief review of the fundamental values of the school are 

presented, followed by how the democratic process works. 

 

I used a qualitative analysis in order to find a lot of information about a small amount. Its 

strength is to convey a lot of information about a small number of observations and if the 

material is small in size.  The interviews were formulated to increase the credibility, for the 

convenience of the reader so they can see which questions are submitted. I chose the class 

council as an observation site and in previous studies, the choice of the environment was im-

portant and a relatively limited context works well, such as classrooms. The teachers in my 

study agreed that the democratic values must inform all school activities. Teachers must talk 

to each other and be attuned to treat students equally. But students find it difficult to underst-

and the policy documents, and feel a little insecure of what the documents mean. Therefore all 

schools must be based on individual circumstances and needs in cooperation with the related 

municipality. Democracy is a part of the school's missions, which together with the mission of 

knowledge contributes to both subject knowledge and a comprehensive set of values. 

 
Nyckelord 
 
Måluppfyllelse, demokratiuppdrag, styrdokument, elevinflytande, klassråd  
 
Tack 
 
Från hjärtat ett stort tack till min handledare Johanna Jormfeldt för stöd och vägledning ge-

nom mitt uppsatsarbete så att jag slutligen kunde färdigställa arbetet en gång för alla.  
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1. Inledning 
 

Skolan ska fostra elever till demokratiska medborgare, så enkelt är det. Är det verkligen så 

enkelt? Skolan ska hjälpa till att barn och ungdomar utvecklas till självständiga och kritiskt 

tänkande samhällsmedborgare. Demokratifostran ska syfta till att se saker ur olika perspektiv, 

att det finns fler än en sanning och att alla får komma till tals och blir lyssnade på. Detta är ett 

av skolans viktigaste uppdrag. Men hur ofta diskuteras detta när det kommer till frågor i sko-

lan och klassrummen? Tanken är att elever ska ha kunskap och förmåga att bidra till det de-

mokratiska samhällets utveckling. Hur blir de då bra på det om de inte under sin skoltid fått 

känna på praktisk demokrati. Hur ska den demokratiska värdegrunden förmedlas till eleverna? 

Ni kanske börjar ana vart jag är på väg men låt mig presentera några fler påståenden som be-

rör min hjärtefråga när det kommer till skolans olika uppdrag.  

 

Skolans verksamhet står för fostran och utbildning där eleverna formas genom kunskaper och 

erfarenheter. Bör de då inte få erfarenheter av att aktivt delta i utvecklingen av den egna sko-

lan och undervisningen? Det ses kanske som en självklarhet i den svenska skolan men får de 

verkligen möjligheter att lära av varandra i diskussioner om undervisningens innehåll och 

form? Kan vi förvänta oss socialt och politiskt medvetna samhällsmedborgare om eleverna 

har läst om demokrati men aldrig praktiserat demokrati i någon form? Här började mina fun-

deringar om vilken typ av studie jag ville göra ta fart. Hur fungerar detta i den pedagogiska 

verkligheten och hur ska jag ta reda på det? Om vi inte diskuterar hur skolan kan och bör bli 

en positiv kraft i samhällsutvecklingen är risken stor att skolan istället kommer att producera 

växande skaror av människor som inte känner tillhörigheter med samhället. Vi måste lyfta 

blicken från internationella rankinglistor och betygsstatistik och ta tag i utvecklingen av sko-

lan som social institution. Med detta sagt så vill jag koppla in min egen studie där jag kommer 

att undersöka hur demokratiuppdraget skrivs fram i styrdokumenten, hur lärare förhåller sig 

till uppdraget samt hur två olika klassråd praktiserar elevdemokrati i klassrummet.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
För att förtydliga syftet med min uppsats och varför jag har valt att skriva om skolans demo-

kratiuppdrag och elevinflytande så kommer jag diskutera skolors olika sätt att arbeta med 

måluppfyllelse, knyta an till en analysrapport som handlar om skolan som politisk arena samt  

skolans dubbla uppdrag i förhållande till internationella undersökningar. Skillnaderna som har 

uppkommit mellan skolans olika verksamheter och kommuner har varit oväntat höga för det 

politiska systemet, vilket således har medfört kritik gentemot skolan. Den kritik som riktas är  

det varierade arbetet med måluppfyllelse mellan skolornas organisation av arbete. Förklaring-

en till att skolor har olika tillvägagångssätt när det gäller styrning är att det finns utrymme att 

tolka målen.1 Men hur mycket skiljer sig tolkningar i den enskilda verksamheten från de upp-

satta målen? Min ambition är att uppsatsens problem ska handla om hur lärare i praktiken 

uppfyller målen som beskrivs i styrdokumenten. Vidare vill jag undersöka vad skolan bör 

göra för att implementera värdena demokrati och inflytande samt hur det faktiska skedet i 

skolans verksamhet ser ut och tillämpas. Vidare kan målstyrning förklaras som överenskom-

melser kring mål som beslutas om på central nivå. Dessa mål tolkas och definieras på kom-

munal nivå för att sedan tolkas och definieras på lokal nivå. När besluten klättrar ner på di-

daktisk nivå uppfattas de formulerade målen som orealistiska och omöjliga på grund av att de 

inte är anpassande till de lokala, ekonomiska och organisatoriska villkoren. Detta anses vara 

en av målstyrningens problem och kan förklaras som målkonflikter. Samtidigt kan målkon-

flikter ur ett mer positivt perspektiv, leda till att aktörer på den didaktiska arenan måste skapa 

förutsättningar för att göra verksamheten mer effektiv och rationell. I dagens samhälle kan 

problem uppstå när kommuner är uppbyggda på olika sätt och de ses därför som komplexa.2 

Vidare kan målstyrning inom kommunerna innebära problem eftersom målen kan vara svåra 

att tolka. De högre nivåerna, såsom kommunledning, ska utforma konkreta mål, samtidigt är 

de flesta kommuner decentraliserade vilket kan orsaka problem. Med det menas att mål som 

blir för konkreta och styrande från kommunledningen sida kan leda till att de lokala verksam-

heternas självstyrande blir lidande.3 Resultatet av att stat, kommunpolitiker samt personal i 

olika skolor medverkar vid utförandet av målstyrning blir att varje kommuns styrelsesätt gäl-

                                                
1 Skolverket, (1999a) Hur styr vi mot en bra skola? s. 3 
2 Brorström B, (1998) Extern- och internredovisning i kommuner och landsting s. 167 
3 Ibid. s. 189 
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lande den enskilda skolan blir specifikt utformad, även om det påträffas likheter mellan kom-

munerna.4  

 

För att än mer knyta an till min egen undersökning  vill jag belysa analysrapporten Skolor som 

politiska arenor som är en fördjupad analys av bland annat svenska elevers attityder och fär-

digheter om medborgar- och samhällsfrågor. Rapporten utgår ifrån elever i åttonde och ni-

onde klass och syftet är att undersöka hur dessa elever förbereds i skolan för att bli goda sam-

hällsmedborgare. I FN:s konvention står det klart och tydligt om barns rättigheter och deras 

grundläggande demokratiska fri-och rättigheter samt att skolor i Sverige har ett gemensamt 

demokratiuppdrag som tidigare nämnts som står skrivet i Regeringsformen. På så vis blir in-

tresset för hur vi arbetar med detta i klassrummen stort och elevers möjligheter till att uttrycka 

sina åsikter och om klassrumsklimatet påverkar elevernas förmåga att uttrycka sig.5 Skolan 

anses vara ett av samhällets mest offentliga rum där elever kan uttrycka sin personliga och 

medborgerliga identitet. Samtidigt kan skolans svårigheter med att integrera undervisningen 

med det yttre samhällets kontext vara ett framtida användningsområde och inte bara ett inne-

håll i skolan.6 Rapporten belyser skolan som en viktigt del av samhället och att skolor kan ses 

som politiska arenor som har till uppgift att informera elever om aktuella samhällsproblem 

och diskussioner som förs i samhällsdebatten. Innebörden av detta handlar om att föra dialo-

ger med eleverna och ge dem en förståelse för olika synsätt. Det betyder också att traditionella 

sätt att föra dialoger och undervisa i klassrum kan komma att konfronteras.7 Vidare skrivs det 

att skolan och deltagandet i undervisningen ska ses som en offentlig arena där elevernas erfa-

renheter , åsikter och viljor ska framhållas så att de speglar de stora samhällsdebatterna.8 

 

I de svenska läroplanerna har principen om offentlighet och medborgares deltagande både i 

och utanför skolan varit och är fortfarande en viktig del  och ses som en förberedelse till livet 

efter skolan. Framställningen av skolan som en demokratisk inrättning har även uppmärk-

sammats av utbildningsforskning med särskilt fokus på skolans grundläggande värden såsom 

demokrati och hur det används i undervisningen.9 Faktum är att elevers kompetenser vad gäl-

ler demokrati och inflytande även påverkas av vissa bakgrundsfaktorer såsom kön, socioeko-

                                                
4 Eriksson J, (1999) Vem styr skolan? s. 158-159 
5 Amnå E, Englund T, Ljunggren C (2010) Skolor som politiska arenor. s. 9 
6 Ibid. s.10  
7 Ibid. s 12 
8 Ibid. s. 13 
9 Ljunggren C, Unemar Öst I (2010) Skolor och lärares kontrovershantering. s. 18 
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nomisk bakgrund och vårdnadshavarens utbildningsbakgrund.10 Vidare skrivs också att lärare 

som engagerar eleverna till interaktiva studieformer får positiva effekter vad gäller förståelse 

för andras rättigheter men också en högre medvetenhet om medborgarskapet i samhället. In-

nebörden blir att undervisning som bygger på ett kommunikationsklimat gynnar eleverna att 

fritt våga säga sina åsikter i en öppen diskussion. Samtidigt visar också rapporten att eleverna 

i högre grad än lärarna upplever en styrd studiemiljö där eleverna inte ges möjlighet att på 

eget intiativ ta ställning i olika frågor.11 Följande citat i rapporten stärker skolans roll i ett 

demokratiskt samhälle:  

 
 ”Skolan är ur detta perspektiv ett offentligt rum som erbjuder en delaktighet där  övertygelser 

 och åsikter kan utbytas, men också en plats där självinsikt hos individer och kollektiv kan ta 

 form. Detta kan ses som grundläggande för ett demokratiskt samhälle och en viktig del i skolans 

 demokratiuppdrag.”12 

 

På så vis får demokrati ligga till grund för en livsstil som karaktäriseras av ett intresse för 

öppen diskussion och för det som anses vara rätt och riktigt. Vidare tas även vikten av att få 

praktisera denna livsstil upp och att detta utrymme kan variera från skola till skola men att det 

samtidigt finns goda förutsättningar för en sådan utveckling i våra skolor.13 

 

Svenska skolors demokratiuppdrag har länge varit ett omdiskuterat ämne samtidigt som det 

ses som att skolan är förmedlare av en värdegrund. Men värdeladdade begrepp som attityder, 

förtroende och värderingar behöver nödvändigtvis inte kopplas ihop med demokratiska ideal 

utan icke-demokratiska synsätt finns hos svenska skolelever.14 Skolsituationen måste alltså 

värderas utifrån vad som har betydelse. Viktiga faktorer som inre kontext vilket innebär 

kommunikationen mellan lärare och elever samt mellan elever, undervisningen upplägg och 

innehåll samt lärarens roll i klassrummet spelar en viktig roll. Även yttre kontext har en viktig 

funktion som exempelvis skolans organisatoriska och ekonomiska villkor.15 Elevinflytande är 

en viktig del i den inre kontexten och har en betydande roll i sammanhanget och frågan som 

diskuteras i rapporten är i vilken utsträckning elevers åsikter kommer till sin rätt gällande 

form och innehåll i undervisningen samtidigt som resultaten av skolans inre kontext kan vara 
                                                
10 Ibid. s. 21 
11 Ibid. s. 33 
12 Ibid. s. 40 
13 Ibid. s. 40 
14 Ekman J, Zetterberg P (2010) Svenska 14-åringars medborgarkompetens s. 47 
15 Ekman J, Zetterberg P (2010) Vad förklarar skillnaden mellan 14-åringars medborgarkompetens? s. 84 
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mycket svår att synliggöra. Dock är det fullt möjligt att elever som får känna att de vågar ut-

trycka sina åsikter och vara delaktiga i klassrum- och skolkontexten påverkas i en positiv in-

riktning gällande medborgarkompetens.16 Här tog min egen studie fart och jag började fun-

dera hur jag kunde mäta elevinflytandet på en skola och i vilken form får jag fram mest in-

formation. Jag ville ta reda på både elevers och lärares inställningar till demokrati och elevin-

flytande och valde därför att lägga fokus på att samtala med lärarna och att observera elever i 

klassrådssammanhang där fokus ligger på elevernas egna åsikter och tankar.  

 

Skolan har ett dubbelt uppdrag att både förmedla ämneskunskaper och fostra elever till goda 

och självständiga samhällsmedborgare. Undervisningen i skolan handlar inte enbart om att 

lära ut faktakunskaper. Dock har de mer demokratiska värdena och helheten gått en aning 

förlorade på grund av den allmänna ivern i att mäta och jämföra ämneskunskaper i läsförstå-

else, kunnande i matematik och naturkunskap. Skolans uppgift är också att lära ut värden och 

normer som samhället efterlyser. Dessa uppdrag kan nämnas i det svenska skolsystemet som 

kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Kunskapsuppdraget är desto enklare att mäta 

medan demokratiuppdraget är betydligt svårare att mäta med traditionella mätinstrument och 

den kunskap som kan mätas, utvärderas och bedömas är också den som räknas i skolan. Det 

har länge funnits en motsättning mellan dessa två uppdrag och ofta har de ansetts vara fri-

ställda från varandra och än värre till och med konkurrenter till varandra. Ytterligare en 

aspekt är att skolan får svårare att uppfylla dessa uppdrag likvärdigt med tanke på den begrän-

sade tid som finns att förvalta. Vidare är det en ständig diskussion om uppdragen och att de 

tar tid från varandra och därför är det viktigt att integrera kunskap, normer och värden så att 

elevers kunskaper inte enbart blir ytliga och splittrade. Skolan bör vara en plats som fungerar 

som en helhet i den pedagogiska praktiken.17   

 

Jag vill också belysa ett aktuellt ämne i denna uppsats och det är internationella undersök-

ningar där demokratiuppdrag och elevinflytande får stå tillbaka för kunskapsuppdraget och  

vad som mäts utifrån dess innehåll. Två internationella utvärderingarna gällande den obligato-

riska skolan är PISA (programme for International Student Assesment) som är ett OECD-

projekt och IEA (International Assosiation  for the Evaluation of Educational Achivement) 

som båda syftar till att mäta hur pass rustade elever är för framtidens utmaningar. Dock är de 

                                                
16 Ibid. s. 88 
17 Fritzén L (2003) Utbildning och demokrati vol 12 nr 3 s. 69 
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helt skilda från varandra där PISA handlar om läsförståelse, matematik och naturkunskap och 

IEA fokuserar på elevers förmåga gällande kunskaper, attityder och engagemang som är mer 

sammankopplade med demokrati. Dock behövs det ett mer integrerat förhållningssätt där fo-

kus förskjuts från ett mer snävt individperspektiv till ett socialt och samhälleligt perspektiv 

som grundar sig i den pedagogiska relationen mellan samhället och individen men också i det 

kulturellt förankrade innehållet.18 När kraftiga utvärderingsvindar drar över världen är det 

aktuellt att fundera över vad som bedöms, hur denna process går till och om den svarar upp 

mot de krav vi dessutom ställer på den pedagogiska praktiken.19 I en pedagogisk praktik som 

har till syfte att samordna ämneskunskaper och demokratisk kompetens gäller samma giltig-

hetsanspråk för både lärande och bedömning. Att utvärdera och bedöma handlar om att elever 

och lärare skapar ett omdöme tillsammans vars princip är sanning, riktighet och ärlighet.20 

 

Den generella styrmodellen för skolor i Sverige är statligt fastställda nationella mål och in-

riktningar för undervisningen. Därefter har kommunen ansvaret för att planera och utföra 

verksamhetens mål med stöd av statens anvisningar. Skolans anställda har det slutgiltiga an-

svaret för den dagliga verksamheten samt att den sköts och styrs efter de direktiv som stat och 

kommun skrivit under på. Som jag nämnt ovan så har regering och riksdag lotsat ansvaret att 

forma den pedagogiska verksamheten i den svenska skolan vidare till alla utövande aktörer 

såsom rektorer och lärare. Det är ett resultat av den offentliga decentraliseringspolitiken samt 

en fastställd åtgärd för att bibehålla skolans demokratiuppdrag.21 Demokratiuppdraget är en 

del av skolans uppdrag som tillsammans med kunskapsuppdraget bidrar till både ämneskun-

skaper och en omfattande värdegrund.22 Vidare är det också ett tecken på mer självständighet 

för lärarkårens yrkesstatus. Ansvaret för verkställigheten gällande organisationsresurs- och 

måltillfredsställelse har lämnats över till kommunerna. Decentralisering och målstyrning är 

två sammanflätade begrepp, där de inbyggda idéerna anses förutsätta varandra. 23  Målstyr-

ning kan förklaras med att de styrande kommer överens med de styrda om vad som ska ge-

nomföras. De styrda får i sin tur frihet att bestämma hur utformningen ska ske.24  

 

                                                
18 Ibid. s. 73 
19 Ibid. s. 83 
20 Ibid. s. 84 
21 Eriksson J, (1999) Vem styr skolan? s. 146 
22 Fritzell C, (2003) Demokratisk kompetens s. 9 
23 Eriksson J, (1999) Vem styr skolan?  s. 146 
24 Ibid. s. 159 
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1.3 Syfte 

 
Grundat på resonemangen i problemdiskussionen är syftet med denna uppsats följande: 

 

- Att genom en kvalitativ undersökning på en högstadieskola belysa hur skolans demo-

kratiuppdrag kommer till uttryck utifrån styrdokumentens mål, samt hur elevdemo-

krati kan tillämpas på olika sätt. 

1.4 Frågeställningar  

- Vad står det i styrdokumenten om skolans demokratiuppdrag och elevinflytande?  

- Hur arbetar lärare konkret med att implementera värdena demokrati och elevinfly-

tande? 

- Hur kan klassråd användas som en del i skolans demokratiuppdrag?  
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2. Kunskapsöversikt 
 
Skolan har genomgått förändringar under årens lopp som bör tas i beaktning och denna upp-

sats påbörjades närmare bestämt under året 2008. Därför kommer viss litteratur att vara 

något äldre men ändå stämma överens med undersökning och resultat som gjordes under 

samma tidpunkt. I följande avsnitt går jag igenom mer övergripande om demokratiuppdraget 

i en målstyrd skola  för att vidare diskutera ur ett generellt perspektiv kring skoldemokrati i 

högstadiet för att avslutande skriva om skoldemokrati med fokus på klassråd som specifik 

form.  

 

2.1 Demokrati i skolan 
 
Maria Jarl skriver i sin avhandling En skola i demokrati? (2004), att under de senaste årtion-

dena har styrningen i skolan genomgått organisatoriska förändringar. I teorin anses dessa för-

ändringar i styrningen av skolan vara samverkande former för demokratisk styrning.25 Det har 

skett en förändring från centralstyrning där staten hade det slutgiltiga ansvaret gällande beslut 

för landet i helhet, till målstyrning som innebär mer makt åt självständiga enheter som be-

stämmer hur målen ska uppfyllas. Makten har stegvis flyttats från central till lokal och kom-

munal nivå. Följaktligen kan då de organisatoriska förändringarna likställas med ett utbild-

ningspolitiskt systemskifte. Skolsektorn är den verksamhet som är mest framstående gällande 

organisatoriska förändringar bland ett flertal andra verksamheter i samhället. I slutet av 1980-

talet genomfördes kommunaliseringen av skolan och det innebar i stora drag att detaljregle-

ringen från statens sida övergick till målstyrning. De detaljerade reglerna som staten beslutade 

om gällande skolans verksamhet samt hur skolan ska bedrivas har ersatts av nationella mål för 

skolverksamheten som är formulerade på central nivå. Kommunerna har ansvar för att den 

lokala utformningen är i linje med de uppställda målen. I teorin har de en väsentlig handlings-

frihet att anpassa de nationella målen efter lokala och kommunala krav samt förutsättningar 

tillhörande den enskilda kommunen och verksamheten. Förutom att det har skett en decentra-

lisering där beslutsprocesser har gått från central till lokal nivå, så har även en förskjutning av 

makt och rättigheter inom den kommunala organisationen ägt rum. De anställda inom verk-

samheterna har fått större befogenheter från chefer och andra ansvariga från högre instanser. 

                                                
25 Jarl M, (2004) En skola i demokrati? s. 45 
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Den professionella självständigheten inom skolans värld är på så sätt stor.26 Då jag i problem-

diskussionen skriver om skolors olika tillvägagångssätt gällande demokratiuppdrag och elev-

inflytande inom ramen för målstyrning så är även detta intressant om den nuvarande decentra-

liseringen och den dagsaktuella debatten om att återinföra statlig skola då det finns åsikter om 

att den svenska skolan inte är likvärdig. 

 

De organisatoriska förändringarna medför ett konkret samarbete mellan skolans inblandade 

aktörer vilket innebär att skiljelinjerna mellan politik och förvaltning har blivit alltmer otyd-

liga. Delegering av befogenheter från den kommunala nivån till olika verksamheter har ökat. 

Den föregående hierarkiska ordningen där detaljrika regler formulerades på nationell nivå har 

utvecklats inom olika positioner där makt och inflytande samt ansvar är uppdelade på flera 

olika nivåer.27 Individuella skolors incitament att anpassa sig till dagens samhälle eller andra 

skolor var mindre i det förra systemet där syftet var att följa de detaljrika reglerna. För att 

genomföra en anpassning av verksamheten efter lokala och kommunala behov, vilket är det 

grundläggande målet med det nya systemet, fordras att kommunala företrädare och enskilda 

skolor har goda kunskaper om lokala behov och villkor. Skolans relation till det omgivande 

samhället blir på så vis allt viktigare.28 

 

2.2 Demokrati och elevinflytande ur ett generellt skolperspektiv 
 
Läroplanen för grundskolan lyfter fram de demokratiska förutsättningarna att ta ansvar, kunna 

påverka samt delta som berör alla elever. Vidare står det också att elevernas eget ansvar för 

skolarbetet och skolmiljön grundar sig i den kunskapsmässiga och sociala utvecklingen. Även 

elevers reella inflytande över utbildningens utformning står med i grundskolans läroplan. 

Kunskaper i demokrati är inte det enda som ska finnas med i skolans uppdrag utan elever ska 

även få praktiska erfarenheter av demokrati. Skolverket har genom enkätundersökningar un-

dersökt hur pass mycket inflytande elever har och därmed utgått från ålder och mognad. Ele-

ver i årskurs 7-9 har fått svara på hur mycket de får vara med och bestämma vad gäller olika 

företeelser. Många elever svarade att det handlar om inflytande över skoluppgifter, läxor och 

prov samt vem man vill arbeta med. En stor andel elever kände också att det som man vill 

                                                
26 Ibid. s. 46 
27 Jarl M, (2004) En skola i demokrati? s. 47 
28 Ibid. s 48 
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kunna påverka faktiskt går att påverka och exempel på det är arbetssätt i de olika ämnena 

samt val av arbetskamrat. Om elever upplever att de får vara med och bestämma om någon 

företeelse i skolan är det också vanligare att de känner sig delaktiga och att det är en bra form 

av elevinflytande. Mönstret som går att se hos grundskoleelever gällande medbestämmande i 

undervisningen är att mer än hälften anser att arbetssätten fungerar bra i alla ämnen. I detta 

avseende är det medbestämmande vad gäller arbetssätt och att kunna arbeta i sin egen takt 

samt val av läromedel. Andra möjligheter till medbestämmande är i klassrådssammanhang. 

Elever i årskurs 7-9 upplever att det fungerar relativt bra med klassråd och att alla kan vara 

delaktiga om de så önskar.29  

 

Samtidigt upplever lärare som arbetar med klasser i årskurs 7-9 att den egna skolan inte alltid 

lyckas utveckla elevernas delaktighet och inflytande. Läroplanernas demokratiska principer 

handlar inte enbart om att kunna påverka och vara delaktig utan även om att ta ansvar för sina 

studier. Det är ungefär hälften av de tillfrågade lärarna som generellt sett anser att elever i 

årskurs 7-9 har utvecklats till att kunna planera och ta ansvar för sina studier. Däremot anser 

en majoritet av de tillfrågade lärarna att de själva kan bestämma vilket läromedel de ska an-

vända och vilka normer och regler som bör gälla för skolans verksamhet. Både elevers och 

lärares sätt att bedöma sina möjligheter till inflytande och delaktighet gällande olika moment i 

skolan grundar sig i deras personliga erfarenheter vilket påverkas av deras krav och förvänt-

ningar. Denna attitydundersökning som Skolverket har gjort, visar att andelen elever som vill 

kunna inverka på olika företeelser i skolan är större än andelen elever som upplever att de kan 

påverka dessa företeelser. En annan del som tas upp i undersökningen är att andelen elever 

som faktiskt vill vara med och bestämma i skolan, har sjunkit i jämförelse med tidigare under-

sökningar.30 Detta är intressant för min egen studie då jag vill veta vilket utrymme elevinfly-

tandet har i klassrummet med fokus på klassråd och vad som kan skilja två klassråd åt.  

 

Skolverket har publicerat en sammanfattning av rapporten Ung i demokratin nr 210 där de tar 

upp grundskoleelevers attityder, värderingar, kunskaper och engagemang gällande begreppet 

demokrati och samhällsfrågor. Skolan ska bidra till att demokratiskt uppfostra goda sam-

hällsmedborgare och utbilda elever om demokratiska värderingar som de sedan har använd-

ning för som vuxna medborgare. Verktyg och färdigheter att förhålla sig till gällande demo-

                                                
29 Skolverket (2007) Attityder till skolan.  
30 Ibid.  
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krati och samhällsfrågor är en grundförutsättning för att verka och delta i en demokrati. Vi-

dare är också rapportens syfte att ta reda på hur skolans roll ser ut i att fostra elever till goda 

demokrater i vårt samhälle.31 

 

I denna rapport redovisas en kvantitativ undersökning med namnet Ung i demokratin som 

genomfördes på 138 svenska grundskolor i årskurs 8 och 9. Eleverna fick under ett två tim-

mars långt pass besvara en enkät om 38 frågor där en viktig del var att se vad eleverna kan om 

demokratins grundförutsättningar och spelregler och om de förstår meningen med dessa. En-

käten innehöll två olika kunskapsdimensioner, dels faktakunskaper och dels tolkningsför-

måga. Faktafrågorna svarades på genom flervalsfrågor och tolkningsfrågorna utgick från både 

texter och bilder som eleverna sedan skulle ta ställning till. Eleverna hade generellt sett fler 

rätta svar på faktafrågorna än frågor som kräver en djupare förförståelse. Resultatet bidrar till 

att eleverna har en hel del faktakunskaper med sig men deras förståelse för demokratin kom-

plexitet är inte lika utvecklat. Resultatet visar också att elevernas individuella variationer 

såsom ålder, kön och hembakgrund är viktiga faktorer.32  

 

Skolan har en betydande roll när det gäller ungdomars inställning. Rapporten visar att elever-

nas positiva upplevelser av klassrumsklimatet gör dem mer toleranta emot varandra. Elever 

som har kunskap om demokrati och dess funktion, specifikt i denna rapport är öppenhet i 

klassrummet och samspelet och förhållningssätten mellan lärare och elev, utgör en viktig roll 

för vilka grundläggande demokratiska uppfattningar eleverna uttrycker. Vidare ställdes frågor 

om skolan som demokratisk arena och hur eleverna uppfattar skolan som demokratisk.33 Rap-

porten utgick ifrån läroplanen för grundskolan (Lpo 94) men jag vill använda vår nuvarande 

läroplan för att uppsatsen ska kännas uppdaterad och dagsaktuell: 

  
 ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande de-

 mokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

 förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga 

 att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 

                                                
31 Skolverket (2001) Ung i demokratin rapport 210 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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 undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla 

 sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.”34 

 

Möjligheterna att påverka i skolan upplever eleverna beror på vad frågan syftar till. Frågor 

gällande undervisningens innehåll och utformning samt regler och normer i det egna klass-

rummet anser cirka hälften av eleverna kunna påverka. Andra påverkansfaktorer såsom orga-

nisatoriska förhållanden som vilka läromedel som ska användas och hur schemat ska organi-

serat anser en tredjedel av eleverna kunna påverka. De ansåg däremot att möjligheten att byta 

klass eller skola var stor. Eleverna fick också frågan om hur och på vilket sätt de gjorde för att 

få till en förändring på sin skola och svaren var relativt samstämmiga och att de flesta använ-

der sig via en informell väg som en lärare eller rektorn. En färre skara elever svarade att de tar 

upp det via ett klassråd eller elevråd. Även här finner jag det intressant att undersöka elevin-

flytandet i klassrumssammanhang och vad som diskuteras där. Rapporten redovisar ändå ett 

positivt samtalsklimat i våra svenska klassrum och att de flesta fritt kan och vågar uttrycka 

sina åsikter även om inte läraren eller andra elever håller med. De upplever att de får respekt 

och uppmuntras att våga ha en egen uppfattning om olika frågor. Detta är ett positivt resultat, 

dock finns det en liten skara elever som inte upplever samma stöd och detta är då elever som 

är omotiverade till studier och som inte känner stöd och uppmuntran i klassrummet.35 

 

För att sammanfatta denna rapport och få en ökad förståelse av resultaten är att se skolan som 

en viktig del i det lokala samhället och behöver samma grund som samhällets normer och 

värderingar. Skolans demokratiuppdrag ska vara inriktat på framtiden och syftet är att de kun-

skaper och färdigheter eleverna lär sig i skolan ska tillämpas i samhället i framtiden. Rappor-

ten visar att skolan har en väldigt stor betydelse för elevernas kunskapsinhämtning gällande 

demokrati- och samhällsfrågor men också när det gäller deras attityder och värderingar. 

Själva demokratiuppdraget som skolan har tilldelats av politiker och förvaltning via staten ska 

genomföras av rektorer och lärare. Uppdraget står skrivet i läroplanen och tolkningsföreträdet 

ligger på kommunerna och den enskilda skolan. Läroplanens riktlinjer ska konkret genomfö-

ras i den pedagogiska praktiken och det är skolledarnas och lärarnas uppgift att göra. Även 

om det finns ett tillvägagångssätt i detta via skolplanen så färgas resultatet av de villkor som 

finns i varje enskild skola. Dock påverkar de strukturella förhållandena men också lärarnas  

                                                
34http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan#anchor_1 
[2015-05-28] 
35 Skolverket (2001) Ung i demokratin rapport 210 
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uppfattningar om vad som är möjligt att genomföra. Vad som är speciellt viktigt är att skolans 

personal har en gemensam inställning till hur de tolkar skolans uppdrag och att verksamhetens 

utformning och innehåll formas av detta.36 

2.3 Demokrati och deltagande  

 
Rönnlund (2011) skriver i sin avhandling om att elevinflytande alltid är en aktuell rättighet 

men också ett tillvägagångssätt till att fostra goda medborgare vilket samtidigt komplicerar 

skolans uppdrag. Detta tillsammans med hur inflytandet ska utformas är en svårighet i sig. På 
1960- och 1970-talen började föräldrar och elever samt skolpersonal diskutera elevinflytande 

och krav ställdes på att formella organ som elevråd och klassråd skulle grundas. Dock har 

instruktionerna för elevers inflytande kommit att förändras över tid. Både klassråd och elev-

råd speglar en parlamentarisk representativ demokratisk urbild.37 Rönnlunds syfte är att un-

dersöka hur skolan arbetar med demokratiuppdraget i form av elevinflytande gällande elevråd 

och klassråd i tre svenska grundskolor.38 Skolan har ett fostransuppdrag som står skrivet i 

styrdokumenten vilket syftar till att utrusta eleverna med rätt förutsättningar, värden och nor-

mer som fungerar i vårt samhälle.39 Att fostra till goda demokrater såsom skolan avser är att 

utveckla elevers politiska deltagande så att de i ett vidare perspektiv kan använda sina möjlig-

heter till att påverka för både egen del och i samråd med andra. Det är också viktigt att lära 

sig ta ansvar och medverka i kollektiva demokratiska beslutsprocesser.40 På grund av det de-

mokratifostrande uppdraget i skolan så har kravet på elevinflytande integrerats över sikt. Sko-

lan ska inom ramen för det fostrande uppdraget utveckla elevers demokratiska kompetenser 

såsom att kunna påverka och praktisera inflytande. Syftet är alltså att få elever att utöva infly-

tande inte bara i skolans värld utan i ett senare skede även i samhället. Vad som händer i sko-

lan ger alltså inte bara resultat där och då utan också senare i livet.41 Detta står även skrivet i 

Lgr 11 och skollagen vilket kan sammanfattas med att inflytande ska innefatta alla elever och 

att skolan har en viktig demokratifostrande roll. Inflytandet ska spegla undervisningen såsom 

arbetsformer, arbetssätt och innehållet i undervisningen samt skolans miljö vad gäller fysiska, 

                                                
36 Ibid. 
37 Rönnlund M, (2011) Demokrati och deltagande s. 11  
38 Ibid. s. 12  
39 Ibid. s. 13 
40 Ibid. s. 14 
41 Ibid. s. 15 
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sociala och kulturella aspekter.42 I styrdokumenten skildras elevinflytande som både en del av 

fostransuppdraget gällande demokrati och som en rättighet för varje elev.43  

 

Elevinflytande kan ses ur olika perspektiv och användas i såväl små som stora sammanhang. 

Att elever ens väljer att  praktisera inflytande och påverka beslut i skolan är inget som är ve-

dertaget.44 Rönnlund har observerat det formella elevinflytandet i klassrådssammanhang på 
tre olika grundskolor där två av klassråden genomfördes vid samma tidpunkt en gång i veck-

an. Den tredje klassen hade klassråd varannan eller var tredje vecka. De tre klasserna genom-

förde sina klassråd i början av veckan enligt schemat. Ytterligare en gemensam faktor var att 

styrningen av klassråden ansågs vara relativt svag. Styrning gällande när klassråden ska hållas 

och att de ska genomföras på liknande sätt i alla klasser är den som förekommer. Skolled-

ningen har en nästintill obefintlig roll och det är lärare och elever som bestämmer. Dock ge-

nomförs de tre klassråden på ungefär samma sätt med en ordförande och en sekreterare som 

för protokoll.45 Vidare är liknande kommentarer i de tre klasserna vanligt och det kan vara att 

hålla sig till ämnet och att begära ordet vid diskussion och inte prata i mun på varandra samt 

att inte avbryta någon som redan har ordet.46 Klassråden skiljer sig åt gällande vilken roll lära-

ren intar och hur pass självstyrande eleverna är. I första klassen där regelbundna klassråd hålls 

har läraren en mer aktiv roll och i de två andra är lärarna mer passiva och lämnar över ansva-

ret till eleverna i klassrådet. På så vis anses första klassen ha en starkare position gällande 

uppdraget om demokratifostran.47 Klassrådets karaktär är en formell konstellation och lärarna 

i undersökningen menar att det formella elevinflytandet har en starkare roll vad gäller fost-

rande än vad det informella elevinflytandet såsom påverkan i undervisningen har. Precis som i 

ett av fallen i undersökningen så anses lärare ha en mer medveten fostrande roll i klassråds-

sammanhang. Lärare menar att fostrande aspekter förekommer i formella sammanhang men 

är inte lika framträdande när det informella elevinflytandet kommer på tal.48  Eleverna  som 

talar om elevinflytande  gör inte några skillnader vad gäller formellt och informellt elevinfly-

tande och där finns en viss distinktion mellan lärares och elevers sätt att se på demokrati och 

                                                
42 Ibid. s. 16 
43 Ibid. s. 18 
44 Ibid. s. 32 
45 Ibid. s. 120 
46 Ibid. s. 121 
47 Ibid. s. 142 
48 Ibid. s. 176 
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inflytande. När lärare och elever diskuterar elevinflytande är de dock överens om att kommu-

nikation och dialog är grundläggande för demokrati och inflytande.49 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Ibid. s. 177 
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3. Demokratiuppdrag, värdegrund i skolan och 
demokratiska processen   

 
I detta kapitel presenteras teoretiska perspektiv om bland annat skolans demokratiuppdrag 

och dess begränsningar och möjligheter. Vidare följer en kort genomgång av värdegrund i 

skolan följt av  hur den demokratiska processen går till relaterat till mitt syfte för studien och 

hur den demokratiska processen kan ligga till grund för mina klassrådsobservationer. De 

teoretiska perspektiven ligger till grund för min empiriska undersökning och kommer att dis-

kuteras i resultatdiskussionen.  

3.1 Skoldemokrati och dess funktion  

 
Jormfeldt skriver i sin avhandling om skoldemokrati och dess möjligheter och begränsningar 

och går igenom deltagardemokrati och samtalsdemokrati vilket även knyter an till min empi-

riska undersökning. Därför fann jag det intressant att ha med i teoretiska perspektivet. Delta-

gardemokrati innebär att personer som är delaktiga i beslutsprocessen också är direkt påver-

kade av själva beslutet. Besluten kan vara av både formell och informell art och i skolsituat-

ioner kan elevers delaktighet i exempelvis elevråd, klassråd och skolkonferenser ses som for-

mella arenor och kan vara direkt gynnsamt för elevers demokratiska deltagande i skolan. Sker 

deltagardemokrati i mer informella former gäller det mer det vardagliga arbetet i verksamhet-

en. Vidare till samtalsdemokratin och dess funktion så kan det förklaras med offentliga samtal 

mellan medborgare som utvecklas genom att att goda argument står mot varandra. Syftet med 

denna form är att människor samtalar med varandra under ordnade former, är delaktiga och 

kommer fram till ett gemensamt beslut och är överens om det. Det är även viktigt att lyssna på 

varandra och inneha en vilja att förstå de andra deltagarnas argument.50 Deltagardemokrati 

och samtalsdemokrati ses som teoretiska modeller som kan användas vid studier av skolde-

mokrati.51  

 

Skolans verksamhet ska följa olika styrdokument som är demokratiskt förankrade på både 

nationell och kommunal nivå. Vidare är skollagen den överordnade skriften som bestämmer 

reglerna för hur skolverksamheten ska genomföras. Dock finns det svårigheter att tolka de 

lagstadgade målen till fungerande verksamhetsmål då syftet med att tolka målstyrning, i detta 

                                                
50 Jormfeldt J (2011) Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem s. 18 
51 Ibid. s. 19 
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fall demokratiuppdraget, är att veta vad det innebär och vilka förutsättningar som finns.52 

Demokratiuppdraget är svårt att utvärdera och att bedöma elevers demokratiska kunskaper är 

ingen självklarhet. Undervisning av demokrati och vad det är ska inte ses som enbart kunskap 

utan elever ska lära sig om demokrati och uppleva demokrati i vardagen i skolans verksamhet. 

Då lärare ska arbeta med demokratiuppdraget via styrdokumenten medför detta även krav på 

att kritiskt kunna reflektera över möjligheter och svårigheter för att nå målen på olika sätt. 

Lärare måste förstå vad som förväntas och att de har möjligheter att genomföra demokrati-

uppdraget i praktiken och att viljan att göra det finns. Saknas någon av dessa förutsättningar 

riskerar skolans demokratiska styrning att inte fungera.53 Dock har staten förtydligat varför 

det finns ett demokratiuppdrag i skolan och vilka värden skoldemokratin är tänkt att uppfylla. 

Vidare tar Jormfeldt upp tre skäl till skolans demokratiuppdrag som jag återigen anser fylla en 

viktig funktion i relation till min egen empiriska undersökning. Det första skälet är att infly-

tande är en medmänsklig rättighet för varje person och för det andra är det en del i skolans 

uppdrag att fostra elever till demokratiska medborgare. Tredje skälet syftar till att förutsätt-

ningen för lärande grundar sig i delaktighet.54 För att förtydliga skälen så ska elever ges möj-

lighet att påverka sin egen skolvardag för att det är varje elevs rättighet. Elever ska känna att 

de kan uttrycka sina åsikter och att de har makt och inflytande i den dagliga skolmiljön.55 

Skolan bör vara en plats där elever får utvecklas till goda demokratiska medborgare. Skolan 

är i sig en miljö där alla behöver fungera tillsammans i vardagen även om alla inte tycker li-

kadant. Dock innebär inte detta att demokratiska arbetssätt uppstår naturligt i en klass utan 

lärare och skolledning behöver arbeta för en aktiv demokratisk miljö och samtidigt lära ele-

verna att konstruera denna miljö. Elever lär sig saker bättre om de får vara med och ta ansvar 

och ha inflytande över sin egen utbildning. Att vara delaktig anses skapa motivation och en-

gagemang. Så bedrivs undervisningen  i demokratiska former underlättar det även lärandepro-

cessen.56 

 

Elever måste ges förutsättningar att veta hur och vad de ska lära sig samt stöd och vägledning 

annars riskerar många elever att inte lyckas med sitt lärande. Då kan både kunskapsinnehåll 

och demokratins innebörd gå förlorat.57 Det finns dock begränsningar över vad elever kan 

                                                
52 Ibid. s. 22 
53 Ibid. s. 23  
54 Ibid. s. 28 
55 Ibid. s. 29 
56 Ibid. s. 31-32 
57 Ibid. s. 33 



          

22 

införa i dagordningen gällande skoldemokrati, Skolan lyder under målstyrningsprincipen där 

utrymmet för lärare och elever är att bestämma vilka mål som ska uppfyllas vad gäller demo-

kratiska arbetssätt. Detta betyder att skoldemokrati är fullt möjlig men inom ramen för vad 

som står i styrdokumenten och lagstiftningen.58 Fortsättningsvis är utrymmet för beslut i sko-

lan relativt begränsat men enligt målstyrningen principer finns ändå potential för skolans ele-

ver att delta aktivt vid konkreta och verkliga beslut. Samtidigt handlar skoldemokrati om vad 

som händer i praktiken, i den verkliga skolmiljön.59 Demokrati i skolan handlar om rätten att 

ha möjligheter till inflytande över den egna vardagssituationen. Skolans verksamhet ska fun-

gera som en demokratisk scen där både individen och kollektivet synliggörs. Kollektiva grup-

per kan vara vänkretsen, klassen eller det totala antalet elever på skolan. Den enskilde indivi-

den kan ha egna krav gentemot kollektivet men också gentemot skolan som myndighetsutö-

vande organisation.60 

3.2 Värdegrund i skolan  
 
Det grundläggande ansvaret för skolan organisation och verksamhet ligger hos kommunerna, 

vilket betyder att arbetet med demokrati och värdegrundsfrågor vilar på kommunernas axlar. 

Vidare är det upp till varje enskild skola i kommunen att praktisera ett lämpligt arbetssätt. 

Skolan och dess verksamhet har ett demokratiskt uppdrag som innefattar flera olika delar. Det 

innebär att elevers kunskaper om demokrati och värdegrund ska utvecklas som är en del i 

ämnesundervisningen.  Samtidigt ska skolan i sin helhet verka i demokratiska arbetsformer. 

Både personal och elever ska konkret kunna påverka delaktigheten gällande skolarbetet och 

lärandemiljön. Inflytandet kan verka formellt genom olika råd, exempelvis elevråd och klass-

råd. Informellt inflytande grundar sig i möjligheter att påverka och diskutera innehåll och ar-

betsformer i undervisningen. Vidare ska detta arbete leda till att skolor i generell mening fost-

rar demokratiska samhällsmedborgare som kan leva och arbeta i ett demokratiskt samhälle. 

Det demokratiska uppdraget medför samtidigt arbete med värdegrunden, vilket inkluderar de 

demokratiska värdena såsom människors lika värde, jämställdhet och solidaritet.61  

 

                                                
58 Ibid. s. 35  
59 Ibid. s. 40 
60 Ibid. s. 41 
61http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-
800/?bet=2010:800#K1 [2015-04-28] 
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Dessa ovannämnda delar i det demokratiska uppdraget bidrar till att förkovra den demokra-

tiska kompetensen hos både elever och lärare. Relationen mellan lärare och elever är viktig då 
värdegrunden ska genomsyra hela skolans verksamhet. Värdegrundsarbetet är en ständigt 

rådande process vilket innefattar alla situationer som existerar i skolan, såsom undervisning, 

raster, tiden mellan lektioner och sist men inte minst möten mellan elever och skolpersonal 

samt i personalrummen. Värdegrunden ska vara den mest grundläggande delen för att stärka 

demokratin i såväl skola som samhälle. På så vis kan det förebyggande arbetet mot alla for-

mer av kränkande behandling ses som en av de viktigaste uppgifterna i skolans verksamhet.62  

 

3.2 Demokrativärden och demokrati som process  

För att kunna koppla syfte och frågeställningarna till de teoretiska perspektiven i min studie 

ska jag undersöka hur de intervjuade lärarna arbetar med de värdeladdade begreppen demo-

krati och elevinflytande utifrån styrdokumenten. Vidare vill jag också undersöka vilket ut-

rymme elevinflytandet har  i demokratiska processer som i detta fall är klassrådssammanhang.  

Dahls fyra kriterier ligger till grund för min undersökningen och jag kommer att börja med 

förklara demokratibegreppets svårdefinierade roll för att sedan gå igenom kriterierna som är 

förutsättningar för en fungerande demokratisk process. Begreppet demokrati kan verka en 

aning svårdefinierat beroende på vilket syfte det ska uppfylla och varierar betydligt i olika 

delar av världen. En definition som kommer från vår svenska riksdag visar på detta; 
 

”Människors lika värde och rättigheter är grundläggande i en demokrati. Frågor om de-

mokrati har diskuterats i årtusenden. Det finns ingen definition på demokrati som hela värl-

den skulle kunna ställa upp på. Däremot finns det egenskaper som många är överens om 

som kännetecknar en demokrati. Det är majoriteten som bestämmer i en demokrati. Men 

det är viktigt att komma ihåg att minoriteten också har rättigheter. Majoriteten får aldrig 

förtrycka minoriteten.”63 

 

Demokrativärden innefattar en rad olika rättigheter och skyldigheter som gäller för hela vårt 

samhälle med dess medborgare. Det är exempelvis en elementär rättighet att få uttrycka sina 

tankar och känslor i tal och skrift, vilket måste ingå i en demokrati. Rätten att uttrycka sig i 

                                                
62http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-
800/?bet=2010:800#K1 [2015-04-28] 
63http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-
beslu_sfs-1974-152/#K1 [2015-04-28] 



          

24 

tal räknas till yttrandefriheten i samhället och att ge ut en tidskrift utan granskning tillhör 

tryckfriheten. Vidare anses folkstyre som en väsentlig del i demokratin, vilket innebär att 

medborgarna i samhället väljer vilka personer som ska representera landet. Dessutom har 

vårt samhälle ett system som innefattar rättssäkerhet där alla medborgare inkluderas och är 

lika inför lagen. Var medlem av samhället ska ses som oskyldig fram tills denne har dömts av 

en domstol. Rätten att gå med i eller bilda en förening är grundläggande i en demokrati, ge-

nom olika föreningar lär sig medborgare att samarbeta, tala för sin sak samt lyssna på 

andra.64 

 

Från början härstammar begreppet demokrati från grekiskan, där demos utgör folket och kra-

tia står för styre, alltså folkstyre. Detta för att framhäva nya idéer om det politiska livet samt 

dess nya praxis som blev populärt bland de grekiska stadsstaterna under 400-talet. Robert A. 

Dahl definierar demokrati som begrepp i sin bok Demokratin och dess antagonister och me-

nar liktydigt att alla är politiskt jämställda.65  Enligt Dahl finns det fyra kriterier för vad som 

förväntas finnas med i en demokratisk process.66 Det första kriteriet går under namnet effektivt 

deltagande och kan förklaras med att; 

 
”Under hela processen fram till dess att ett bindande beslut är fattat, bör medborgarna ha 

adekvata och lika möjligheter att uttrycka vilket slutligt avgörande de föredrar. De måste 

ha adekvata och lika möjligheter både att föra upp frågor på dagordningen och att före-

språka det ena avgörandet framför det andra.”67 

 

Vidare skriver Dahl att om medborgare inte ges adekvata möjligheter till effektivt deltagande 

betyder det att enskilda individers åsikter inte räknas på grund av felaktiga uppfattningar. Vil-

ket betyder att resultatet inte blir tillförlitligt om inte alla får möjligheten att delta. Det gäller 

att få alla aktiva i demokratiprocessen och att människor får känna sig delaktiga i samhället.68 

Det andra kriteriet som förespråkas i demokratiprocessen är lika rösträtt vid det slutliga avgö-

randet och lyder under dessa meningar; 

 

                                                
64http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-
beslu_sfs-1974-152/#K2 [2015-04-28] 
65 Dahl A. R, (2007) Demokratin och dess antagonister s. 15 
66 Ibid. s.169 
67 Ibid. s. 170 
68 Dahl A. R, (2007) Demokratin och dess antagonister s. 170 
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”Under beslutsfattandet måste varje medborgare tillförsäkras lika möjligheter att uttrycka 

ett val som väger lika tungt som varje annan medborgares val. Vid det slutliga avgörandet, 

utgör dessa val – och de enbart – grunden för beslut.”69 

 

Med detta menar Dahl att allas röster ska vara lika mycket värda och medborgarna i ett sam-

hälle som skrivit under demokratin som grundläggande i landet ska ha lika inflytande över det 

slutgiltiga beslutet. Det är en nödvändighet med lika rösträtt för att det ska vara så jämlikt 

som möjligt i samhället samt att den personliga autonomin ska bevaras.70 Det tredje kriteriet 

innebär upplyst förståelse och går ut på; 

 
”Varje medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter att upptäcka och begrunda det val 

som bäst tjänar hans eller hennes intressen (inom den tidsram som tvånget att fatta beslut i 

frågan medger).”71 

 
För att medborgare i ett samhälle ska veta vad som är det bästa alternativet för dem, kräver 

det att de har viss kunskap inom specifika områden. Enligt Dahl är utbildning och offentlig 

diskussion grundläggande ur ett helhetsperspektiv gällande kunskap och förståelse om hur 

samhället ska styras.72 

 

Fjärde och sista kriteriet kontroll över dagordningen utgör en sammanslutning av de tre 

tidigare kriterierna och kan definieras på följande vis; 

 
”Demos måste ha exklusiv möjlighet att bestämma hur ärenden skall föras upp på den de-

mokratiska beslutsprocessens dagordning.”73 

 

Med detta kriterium menar Robert A. Dahl att det slutgiltiga beslutet måste ligga hos folket i 

en demokrati. Ett politiskt system som motsvarar dessa fyra kriterier kan med all säkerhet 

definiera sig som en demokrati där den demokratiska processen tas på fullaste allvar gente-

mot sitt demos.74 

 

                                                
69 Ibid. s. 171 
70 Ibid. s. 171 
71 Ibid. s. 175 
72 Ibid. s.174 
73 Ibid. s.177 
74 Dahl A. R, (2007) Demokratin och dess antagonister s. 177 
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4. Metod och material 
 

I följande avsnitt presenterar jag de valda metodiska angreppssätten för att underlätta förstå-

elsen för hur jag har angripit uppsatsens problem. För att läsaren ska få ytterligare förståelse 

för min arbetsprocess följer därmed en redogörelse över tillvägagångssätt och till sist en kri-

tisk granskning av valda metoder. Även en genomgång av validitet och reliabilitet och etiskt 

förhållningssätt går att finna i detta kapitel.  

4.1 Metodval 

I boken Metodpraktikan behandlas samtalsintervjuer i ett av kapitlen. Syftet med samtalsin-

tervjuer är att de ger bra möjligheter att notera oväntade svar samt att således finna möjlighet-

er till uppföljningar. Min metod är av kvalitativ art för att kunna analysera och kartlägga de 

detaljrika fakta som behandlas.75 Som intervjuare har jag då möjligheten att gå vidare och 

ställa ytterligare frågor kring det aktuella ämnet. Efter upprepande samtal med ett flertal per-

soner kan eventuella mönster härledas. Dessutom ger samtalsintervjuer ett större utrymme för 

interaktion i jämförelse med frågeundersökningar under insamlingsskedet.76 Samtalsintervjuer 

innebär att synliggöra hur ett fenomen uppdagas vilket grundar sig i de aktuella problemfor-

muleringarna.77 Att utgå från individers erfarenheter är i många fall ett kännetecken för sam-

talsintervjuer där intervjuaren har intresse av hur olika människor uppfattar sin tillvaro.78 Som 

intervjuare ska jag försöka urskilja hur intervjupersonerna upplever sin tillvaro samt tolka de 

beskrivna fenomenens syfte. Vidare är ett av de vanligaste användningsområdena gällande 

samtalsintervjuer teori och begreppsutveckling.79 Med teoriprövning menas att under sär-

skilda villkor är samtalsintervjun en lämplig teknik för den som har ett teoriprövande syfte.80  

 

Genom att anteckna de uppfattningar som dyker upp under samtalsintervjuerna ges således en 

tydligare referensram att utgå från i bedömningen av intervjun och dess betydelse. Frågor som 

kan ställas i samband med intervjuerna eller i efterarbetet är Vad gav intervjuerna förutom det 

som stod i litteraturen och vad kom intervjupersonerna fram till genom den egna reflektion-

                                                
75 Esaiasson P, (2007) Metodpraktikan s 223 
76 Ibid. s. 283 
77 Ibid. s. 284 
78 Ibid. s. 285 
79 Ibid. s. 286 
80 Ibid. s. 287 
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en? När jag som intervjuare förbereder arbetet med den empiriska undersökningen måste syf-

tet med samtalet grunda sig i en vetenskaplig studie även om det kan gränsa till mer vardag-

liga samtal.81  Som nämnts ovan så går samtalsintervjuer ut på att undersöka människors upp-

fattningar om olika fenomen som ska vara underlag för din studie. Dessa uppfattningar går 

varken att nämna som sanna eller falska utan målet med samtalsintervjun är att nå intervjuper-

sonernas tankar och reflektioner kring de aktuella frågorna. Det jag som intervjuare ska vara 

lyhörd för är att inte inneha några fördomar över hur människor bör svara utan uppmärk-

samma det som faktiskt sägs.82 Genom att välja ett färre antal intervjupersoner i relation till 

hur mycket arbete som ska läggas ner på varje intervju, gör jag som intervjuare ett mer ge-

nomtänkt urval tillsammans med grundligt förarbete.83  

 

Vidare tar skollag och läroplanen för de obligatoriska skolformerna upp hur skolan bör göra 

när det gäller värden som demokrati och inflytande i verksamheten. I dessa styrdokument står 

det skrivet hur skolan bör göra gällande demokrati och inflytande i skolans verksamhet. Där-

för anser jag det vara intressant att undersöka dessa texter i en textanalys för att sedan jämföra 

med samtalsintervjuerna och klassrådsobservationerna som är den empiriska undersökningen. 

Under tiden jag genomförde den empiriska undersökningen så gällde fortfarande Lpo 94 och 

gamla styrdokument så i bilaga 1 återfinns alltså de styrdokument som gällde då och som jag 

presenterade för mina intervjupersoner.. Dock har jag ändrat i uppsatsen textflöde och uppda-

terat till dagsaktuella styrdokument och Lgr 11. Alltså hur skolan och dess lärare tolkar styr-

dokumenten med dess normativa utformning för att sedan implementera värden som i min 

undersökning är skolans demokratiuppdrag och elevinflytande. Därför använder jag mig av 

den kvalitativa, texttolkande analysen för att finna ”mycket om lite”. Dess styrka är att för-

medla mycket information om ett litet antal observationer samt om materialet är litet i om-

fång.84  

  

Innan jag börjar beskriva kontexten om den normativa och empiriska undersökningen måste 

jag utveckla redskap som möjliggör ett systematiskt urval utifrån de data som finns om äm-

nesområdet. Det går inte att göra en totalbeskrivning av ämnesområdet utan det måste alltid 

göras urval. En begreppsapparat fyller den intellektuella funktionen att leverera kriterier för 
                                                
81 Esaiasson P, (2007) Metodpraktikan s. 289-290 
82 Ibid. s. 291 
83 Ibid. s. 294 
84 Beckman L, (2007) Grundbok i idéanalys s 44 
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ett sådant urval. Samtidigt kan den ordna och klassificera valda fenomen så att en överblick 

blir synlig. Detta kan vara särskilt viktigt då jämförelser görs över olika komponenter i den 

verklighet som beskrivs. En begreppsuppsättning är aldrig helt objektiv utan är alltid konstru-

erad efter särskilda värderingar. Värderingarna påverkar urvalet av data och grupperingen av 

data inom urvalet.85 En annan anledning till att jag valde den kvalitativa textanalysen är för att 

bibehålla den normativa undersökningen som sedan kan jämföras med den empiriska under-

sökningen. Den kvalitativa textanalysen handlar om att ta fram det huvudsakliga innehållet 

genom noggrann läsning av textens delar, dess helhet samt av den tillhörande kontexten. Ett 

annat skäl till att jag vill använda mig av den kvalitativa textanalysen är att helheten i texten, 

vilket är centralt, antas vara något annat än summan av de detaljerade analysenheterna. Då 

vissa passager i texten anses vara viktigare än andra så går det att finna det innehållsliga syftet 

mellan raderna, vilket kan tas fram genom intensiv läsning.86 Diskursanalyser är en del av den 

textanalytiska metoden och innebär att studera maktförhållanden i samhället samt intressera 

sig för språket som är med och formar verkligheten. Texter och andra mänskliga uttryck har 

avgörande betydelse för hur människor uppfattar omvärlden.87 Det intressanta med diskursa-

nalysen är att ur ett metodologiskt perspektiv upptäcka aspekter om samhällslivet som i andra 

fall inte tas i beaktning. Därmed kan det vara komplicerat att bevisa med systematiska empi-

riska undersökningar. Därför blir utmaningen att påvisa att det finns dolda strukturer som styr 

individers ageranden, vilket är en utmaning i sig. Frågor som jag kan tänka på i min under-

sökning är vad som anses vara normalt i ett givet samhälle samt vilka intressen vinner på att 

gränserna dras på ett specifikt vis. Det kan således innebära att analysera vad som får sägas av 

vilka eller om att urskilja ord som olika diskurser försöker belägga på sitt eget vis.88 Vidare 

ingår jämförelser med någon form av teoretisk konstruktion, själva analysredskapet, i alla 

empiriska undersökningar. Därför grundar jag min egen undersökning i den normativa under-

sökningen om vad skolan bör göra för att således jämföra med den empiriska undersökningen 

där jag letar efter skillnader och likheter i tolkningen och utövandet av styrdokumenten.89  

 

Observationer är det tredje analysredskapet jag ska använda mig av för att stärka min under-

sökning med tillhörande frågeställningar. För att få en bättre förståelse om problemet jag har 

                                                
85 Vedung E, (1971) Unionsdebatten 1905 s 37 
86 Esaiasson P, (2007) Metodpraktikan s 237 
87 Ibid. s 239 
88 Ibid. s 240 
89 Ibid. s 254 
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valt att undersöka samt att kunna svara inför mina frågeställningar ska jag genomföra klass-

rådsobservationer i två olika klasser på den utvalda skolan där jag även gör samtalsintervjuer-

na. Detta för att tillsammans med textanalysen med utgångspunkt i styrdokumenten och sam-

talsintervjuerna, finna ett bredare resultat att redogöra för. Direktobservationer som metod 

innebär att jag som observatör befinner mig på plats och iakttar med egna ögon, dessutom 

behövs inte andra personer som återberättar. På så vis är direktobservationer ett lämpligt sätt 

då studier kring processer eller strukturer kan vara komplicerade att förklara för involverande 

parter. Det är således inte alltid de personer som befinner sig i skeendet som ser händelseför-

loppet.90 En bokstavlig förklaring till observation är uppmärksamt iakttagande där fokus vid 

observationsstudier ligger på vad individer gör och inte vad de säger. Det är ett kunskapssö-

kande gällande huruvida individer och sociala grupper fungerar i naturliga sammanhang. 

Dessa observationer kombineras vanligtvis med ett eller flera andra tillvägagångssätt som 

exempelvis samtalsintervjuer. Fördelen med att använda sig av observationer är att det blir en 

direktkontakt i praktiken och blir därför ett utmärkt komplement till samtalsintervjuerna. Vi-

dare kan jag som observatör fånga upp diskrepansen mellan vad som sägs och vad som fak-

tiskt görs. Det blir mer verklighetstroget att genom observationer få vara en del av vardagens 

praktik.91 Som observatör måste jag hela tiden vara medveten om att individers delaktighet 

sker utifrån ett utgångsläge där kunskapsutveckling är det grundläggande målet. En medve-

tenhet om passivt eller aktivt deltagande eller huruvida miljön är naturlig eller konstgjord i 

min undersökning måste finnas med.92   

 

Vidare bör jag som observatör tänka på validiteten i observationsstudierna. Risken med alltför 

enkla eller distanserade observationer är att själva syftet går förlorat.93 Ett sätt att öka validite-

ten kan vara att samarbeta med andra observatörer vilket då kan leda till en skärpning gäl-

lande argumenten för sina tolkningar. Dessutom kan validiteten öka om observatören innehar 

ett källkritiskt tänkande om de individer som observeras samt sitt övriga material. Är mina 

källor trovärdiga samt i vilken grad? Att använda sig av individuella samtalsintervjuer till-

sammans med observationer skapar en uppfattning om huruvida den individuella tolknings-

ramen ser ut i relation till hur andra involverade individer tolkar situationen.94 I observations-

                                                
90 Esaiasson P, (2007) Metodpraktikan s 343 
91 Ibid. s 344 
92 Ibid. s 346 
93 Ibid. s 347 
94 Ibid. s 355 
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processen handlar det om att lyfta fram sina frågeställningar och fundera över relationen mel-

lan forskningsfråga och metod samt material. Är det tillräckligt med enbart observationer eller 

behöver jag använda mig av fler metoder för att få ett tillförlitligt resultat? Samtidigt handlar 

det om att välja en funktionell miljö som stämmer överens med vad som ska undersökas. I 

min undersökning använder jag mig av klassrummet som observationsplats, vilket i tidigare 

studier har fungerat bra på grund av den rådande kontexten som infinner sig.95 Ska den egna 

undersökningen grunda sig i observationsstudier i exempelvis klassrummet kan det finnas risk 

att en eller flera personer med vänligt bemötande tar upp hela undersökningen, utan att en 

vidare reflektion över huruvida deras sätt är avvikande eller gestaltar sig i utkanten av det 

fenomen som ska undersökas. Att finna intressanta observationsobjekt kan vara avgörande för 

hela den egna undersökningen samt även påverka valet av miljö.96 En annan aspekt som bör 

undvikas är att bli fixerad vid tiden som läggs på observationer, utan kvaliteten på materialet 

som uppstår ska fokuseras. Det mest centrala är de kvalitativa observationerna, vilket berör 

fenomen som förekommer och beskrivs.97 Valet av tillvägagångssätt gällande sina observat-

ioner kräver en form av omtolkning. Därför är det viktigt att skriva så detaljerade anteckning-

ar som möjligt. I vilken grad anteckningarna ska vara detaljerade eller inte bestäms förstås av 

den frågeställning som är central i den rådande undersökningen.98 Därför har jag gjort ett 

slags schema (se bilaga 2) som jag kan följa genom mina observationer. Observationer an-

vänds ofta i kombination med andra metoder, i detta fall med textanalys och samtalsinter-

vjuer. Nackdelar med observationer är att det kan vara tidskrävande samt svårt att vara helt 

objektiv i sin undersökning. Risken kan vara att en alltför stor subjektivitet präglar observat-

ionerna. Därför måste jag som observatör vara uppmärksam och förberedd både när det gäller 

i vad jag ska undersöka samt vilka svar som är relevanta för min undersökning.99  
 

Anledningen till att jag har valt ett kvalitativt tillvägagångssätt är att i min undersökning få 

mer detaljerad fakta, som jag sedan kan kartlägga och analysera utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar. Ett kvantitativt tillvägagångssätt syftar till att samla in en stor mängd data 

och sedan uttyda hur ofta ett visst svar förekommer.100 Det handlar mer om att undersöka hur 

ofta och hur mycket ett argument förekommer i en frågeundersökning, vilket är ett av de 
                                                
95 Esaiasson P, (2007) Metodpraktikan s 348 
96 Ibid. s 349 
97 Ibid. s 351-352 
98 Ibid. s 353-354 
99 Ibid. s 354 
100 Ibid. s 223 
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främsta kriterierna.101 I en kvantitativ undersökning hade en möjlighet varit att göra en enkät-

undersökning för att få reda på vad lärare och elever anser om demokrati och inflytande på 

den utvalda skolan. För att sedan jämföra med vad som står i styrdokumenten om värdena 

demokrati och inflytande. Båda tillvägagångssätten är applicerbara på det valda ämnet men 

jag anser att det kvalitativa tillvägagångssättet stämmer bättre överens med både frågeställ-

ningarna och syftet.  

4.1.2 Etiskt förhållningssätt 

Inom varje forskningssituation är det förvisso viktigt att förhålla sig till de etiska principer 

och normer som föreligger, dessa principer är inga ingående regler, utan är istället tänkta som 

vägvisare.102 För att upprätthålla hög kvalitet på forskningen bör den fokusera på frågor som 

är grundläggande, och förutom detta finns det ett antal krav som måste följas. Det primära 

kravet är att samhälleliga medborgare har rätt till att forskning utövas men samtidigt har de 

rätt till skydd mot insyn i den egna livssituationen, det senast omnämnda benämns som indi-

vidskyddskravet. Tvister kan uppstå emellan dessa två krav, således mellan forskare och 

undersökningsdeltagare, och då syftar de forskningsetiska normerna till att träda in som hjälp. 

Emellertid är individskyddskravet alltid grundläggande då samhällets medborgare inte under 

några förhållanden får utsättas för psykisk eller fysisk skada eller kränkning.103 Individ-

skyddskravet kan delas upp i fyra grundkrav:104 

 

• Informationskravet betyder att forskaren ska upplysa intervjupersonerna om under-

sökningens syfte, samt att de ska informeras om att deras deltagande är av egen fri 

vilja.105 

• Samtyckeskravet, innebär att uppgiftslämnaren, det vill säga intervjupersonen eller 

observationsgruppen, har rätt att bestämma över den egna delaktigheten.106 

• Konfidentialitetskravet, kan förklaras med att personuppgifter ska hemlighetsbevaras 

för utomstående. Utomstående ska inte kunna påvisa identiteten hos enskilda sam-

hällsmedlemmar.107 

                                                
101 Ibid. s 223 
102 Vetenskapsrådet, (2001) Forskningsetiska principer s 6 
103 Ibid. s 5 
104 Ibid. s 6 
105 Ibid. s 7 
106 Ibid. s 9 
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• Nyttjandekravet går ut på att de uppgifter tillhörande undersökningen endast får bru-

kas för forskningsändamål.108 

 

Enligt min mening har jag inte stridit mot några av dessa krav när samtalsintervjuerna och 

direktobservationerna har genomförts. Dessutom har mina enskilda ståndpunkter under under-

sökningens gång stämt överens med de etiska principer som förespråkas i forskningssamman-

hang. 

4.1.3 Validitet och Reliabilitet  

I detta avsnitt kommer jag att förklara validitet och reliabilitet och dess innebörd samt hur 

dessa termer kan appliceras på min egen undersökning. Inom forskningen handlar validitet 

om huruvida det vi empiriskt undersöker stämmer överens med det som vi på den teoretiska 

nivån påstår att vi undersöker.109   

 
I litteraturen brukar begreppet validitet definieras på något eller några av tre följande sätt: 

1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator; 2) Frånvaro av 

systematiska fel; 3) att vi mäter det vi påstår att vi mäter. De tre definitionerna brukar ofta 

användas synonymt.110 

 

För att validiteten på resultatet ska få en positiv utveckling bör även reliabiliteten vara hög, då 

reliabilitet inom forskning således betyder grundläggande frånvaro av slarvfel eller slump-

mässiga fel i det som mäts, samt att resultatet är trovärdigt.111 Med tanke på att min egen 

undersökning, på grund av begränsning i fråga om tid och omfattning, enbart baserats på tre 

intervjupersoner, finns det inte tillräckliga statistiska garantier för att kunna generalisera uti-

från resultatet. Emellertid utgår jag direkt från intervjupersonernas svar under intervjuerna, 

vilket höjer tillförlitligheten och därmed reliabiliteten i resultatet. Dessutom har jag i enlighet 

med syftet undersökt vilka uppfattningar lärare har när det gäller att uppfylla målen som berör 

värdena demokrati och inflytande i skolan, och det har framkommit att de i hög grad stämmer 

överens med tidigare studier inom liknande område, vilket bekräftar den externa validiteten. 

Eftersom min empiriska studie grundar sig i intervjuer och observationer har jag använt mig 

                                                                                                                                                   
107 Ibid. s 12 
108 Ibid. s 14 
109 Esaiasson P, (2007) Metodpraktikan s 63 
110 Ibid. s 63 
111 Ibid. s 70  
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mycket av följdfrågor och ett schema över vad jag ska fokusera på under mina direktobservat-

ioner. På så vis blir den interna validiteten högre.112 

 

Dessutom måste intervjusituationen i sig poängteras då validiteten kan påverkas beroende på 

hur skicklig intervjuaren är, bland annat i vilken mån intervjuaren kan få intervjupersonerna 

att inte svara såsom de tror att det förväntas av dem, utan istället att svaren kännetecknas av 

hur de verkligen tänker och uppfattar saker. För att ytterligare höja validitetsfaktorn har jag 

som intervjuare läst på inom området samt varit medveten om det faktum att mina egna vär-

deringar kan tänkas ha effekt på undersökningen.113   

4.2 Kritisk granskning 

Det finns olika möjligheter att granska validiteten i kvalitativa analyser och därmed höja upp-

satsens kvalitet. Jag valde att använda flera olika metoder vid analys av problemet, därav text-

analys, samtalsintervjuer samt observationer. Detta fenomen kallas för att triangulera och kan 

bidra till motsägelsefull information eftersom flera metoder används, men det kan också bero 

på att informationen återspeglar olika synsätt eller att det förekommer flera olika källor. Jag 

anser att triangulera har ökat uppsatsens validitet i hög grad då jag använt olika källor obero-

ende av varandra för att presentera ett trovärdigt resultat.114  

 

Trovärdighet är ett viktigt begrepp vid kvalitativa analyser. Därför samlade jag omsorgsfullt 

in informationen som var relevant för syftet och de aktuella frågeställningarna. Även samtals-

intervjuerna formulerades för att öka trovärdigheten, för att således underlätta för läsaren då 

de kan se vilka frågor som har ställts. Det gör att läsaren kan bedöma om materialet till inter-

vjuerna är trovärdigt. När intervjuerna genomfördes avstod jag från att ställa påståendefrågor 

då trovärdigheten kan hämmas av sådana frågor vilket även gäller följdfrågor som ska ställas 

vid rätt tillfälle. Mina selektiva åsikter fick heller inte ha inflytande på intervjupersonerna. 

Samtidigt är det svårt att vara saklig och utan personliga åsikter, men jag försökte agera så 

opartiskt som möjligt.115 Trovärdigheten kring kvalitativa analyser innefattar fyra olika krite-

rier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att intyga och konfirmera.116  

                                                
112 Ibid. s 64 
113 Bryman A, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder s 261 
114 Boolsen Watt M, (2007) Kvalitativa analyser s. 188-190 
115 Trost J, (2005) Kvalitativa intervjuer s. 113 
116 Bryman A, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder s. 257-258 
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Tillförlitligheten ökar om undersökningen genomförts i enlighet med de regler som finns. 

Uppsatsen har rättat sig efter de ramar som existerar samt formats utifrån de direktiv som rå-

der. Dessutom är referenserna mer genomgående och samtalsintervjuerna har genomförts en-

ligt riktlinjerna som återfinns i den aktuella litteraturen. Överförbarheten beskriver undersök-

ningens detaljerade fakta istället för att samla in en stor mängd data. Finns det detaljerad fakta 

i undersökningen kan läsaren kontrollera uppsatsens överförbarhet. Således ger denna grund-

liga redogörelse läsaren möjlighet att bedöma huruvida resultaten är överförbara till en annan 

miljö eller inte.117 Överförbarheten kan dessutom kopplas samman med kriteriet pålitlighet 

som garanterar uppsatsens kvalité genom att det skapas en fullständig och disponibel beskriv-

ning av alla faser i processen.118 Överförbarheten i uppsatsen har säkrats genom klara referen-

ser som enkelt kan kontrolleras av läsaren. Vidare ses pålitligheten som hög då arbetsproces-

sen i uppsatsen finns beskriven på ett grundligt sätt. Till och med subjektiva faktorer som för-

fattarens åsikter gällande arbetsprocessen skildras. Slutligen beskrivs sista kriteriet äkthet, om 

undersökningen åskådliggör ett rättvist perspektiv av de åsikter som finns att tillgå hos inter-

vjupersonerna som har studerats.119 För att få fram de äkta perspektiven var jag noga med att 

inte lägga några värderingar i intervjupersonernas svar. De fick uttrycka sig självständigt utan 

min påverkan åt något håll. Det råder ingen garanti för att uppsatsens resultat inte påverkas av 

författarens åsikter, men jag har gjort vad jag kan för att undvika eventuell påverkan. Därför 

anses äktheten vara hög i denna uppsats.   

4.2.1 Urval 

Jag har valt att göra min empiriska undersökning på en högstadieskola med årskurs 7-9. Jag 

fick möjlighet att göra tre samtalsintervjuer med de lärare som kunde avsätta tid för intervju, 

varav en var min kommande handledare. Skolan är av mångkulturell art och det går ett stort 

elevantal där så därför valde jag även att göra direktobservationer i detta fall klassrådsobser-

vationer under en dag inne i två olika klasser. Detta för att få ett bredare resultat när jag för-

söker finna likheter och skillnader mellan den normativa undersökning som består av styrdo-

kumenten om vad skola bör göra gällande värdena demokrati och elevinflytande. Så genom 

att välja både samtalsintervjuer och direktobservationer, anser jag få mer material att arbeta 

med och förhoppningsvis ett djupare resultat. 
                                                
117 Ibid. s. 258 
118 Ibid. s. 260-261 
119 Ibid. s. 261 
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Då valet av metod är av kvalitativ art valde jag att hålla nere intervjuerna till ett färre antal, 

nämligen tre intervjupersoner. Jag har med avsikt valt tre personer från samma arbetslag då de 

undervisar i samma klasser i de olika ämnena, detta för att jag också ha valt att göra observat-

ioner i deras gemensamma klasser. Syftet med detta är att stärka samtalsintervjuerna och få ett 

så givande och trovärdigt resultat som möjligt. Årstiden gör även sitt därtill, då det är slutet av 

terminen och många lärare har fler uppgifter än vanligt. Det är allt från betygssättning till för-

äldrarsamtal. Valet gjordes av den orsaken att få intervjuer är att föredra, då ett större antal 

intervjuer kan ge ett svårhanterligt material.  Ett begränsat antal intervjuer ger större möjlighet 

till en överblick samtidigt som det går att utröna väsentliga detaljer som sammanför intervju-

personerna eller skiljer dem åt. Jag som intervjuare resonerade som så att ett fåtal väl utförda 

intervjuer är mer betydelsefulla än ett flertal mindre väl utförda.120 Målet med samtalsinter-

vjuerna var att ställa specifika och konkreta frågor som således kunde bygga upp en tydlig 

empiri vilket sedan kunde tillföra viktiga aspekter kring problemområdet och kopplas till min 

analys.  

 

Då det gäller direktobservationerna har jag valt klassråd som observationsplats då det i tidi-

gare studier har skrivits att valet av miljö är viktigt samt ett relativt avgränsat sammanhang 

fungerar bra, som exempelvis klassrum.121 Vidare har jag gjort ett slags observationsschema 

som jag kan följa under mina observationer (Se bilaga 2). Som observatör kan jag då fånga 

upp diskrepansen mellan vad som sägs och vad som görs. Det blir mer verklighetstroget att 

genom observationer få vara en del av vardagens praktik.122 Valet av att just observera två 

klasser i klassrådssammanhang föll sig rätt naturligt då klassråd är en entydig arena för ele-

vers inflytande.  

 

 

 

 

 

 

                                                
120 Trost J, (2005) Kvalitativa intervjuer s. 123 
121 Esaiasson P, (2007) Metodpraktikan s. 348 
122 Ibid. s. 344-345 
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5. Resultat och analys 
 
I detta kapitel redogör jag för den normativa och empiriska undersökningen som innefattar 

styrdokument, samtalsintervjuer med utvalda lärare och direktobservationer vid klassråd i två 

olika klasser. Detta för att sedan utmynna i likheter respektive skillnader mellan de valda 

metoderna med utgångspunkt i syfte och frågeställningar.  

5.1  Vad bör skolan göra? 

I dagens skola är styrsystemet kombinerat och uppbyggt kring flera konkurrerande delsystem. 

Målstyrning är ett komplext begrepp och har ett brett användningsområde. I propositionen 

Skolans utveckling och styrning (1988/89:4) står det att det allmänna tillvägagångssättet an-

gående styrning i skolan verkar för en ansvars- och beslutsfördelning mellan olika beslutsni-

våer samt mellan politiker och yrkesmässiga. Lärare ska genom kunskaper om det långsiktiga 

arbetet i verksamheten skapa strategier för styrning efter vad politikerna har bestämt. För att 

denna form av samarbete ska fungera i både teori och praktik måste en genomarbetad dialog 

mellan aktörer på central och lokal nivå finnas. Vidare kan målstyrning förklaras som en 

verkställande styrning från den politiska nivån till verksamhetens nivå. Målen ska formulera 

syftet med verksamhetens och organisationens styrning. I läroplanerna står det att kommuner 

får stort utrymme att bestämma hur målen ska uppnås medan staten enbart ansvarar för den 

offentliga inriktningen.123  

 

Styrning i allmänhet och målstyrning i synnerhet kan inte enbart fokuseras till högre instanser 

i samhället utan viljan till utövande och förändring måste finnas hos de praktiserande aktörer-

na. Då skolans mål finns uttryckta i skollag, läroplan och i andra former av förordningar för-

väntas styrningen leda till att dessa mål realiseras. Den lokala skolan har numera ansvaret för 

tolkning av målen för att sedan tillämpa det i praktiken. Styrning går hand i hand med decent-

ralisering, vilket gör att målstyrningen i skolan ska verka efter den representativa demokratins 

spelregler. Vidare tyder den moderna styrningsmodellen på att autonoma individer av dagens 

samhälle ska styras efter sina egna individuella preferenser. Syftet med styrning är inte att 

kontrollera utan handlar istället om att förverkliga de politiska målen angående styrning i sko-

lan, och därefter låta dem förankras i skolans verksamhet.124  

                                                
123 Alexandersson M, (1999) Reflekterad praktik som styrform s. 12 
124 Ibid. s. 10 
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Efter att ha gått igenom vilka kriterier som krävs för att en demokratisk process ska fungera i 

ett samhälle så vill jag koppla vidare till skolans verksamhet samt vilka föreskrifter som ska 

följas där. I skollagen under första kapitlet, paragraf 4 står det; 

 
”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på.”125 

 

Både inom skolans verksamhet och vidare ut i det yttre samhället genomsyras alla slags före-

skrifter av hur vi ska agera i en demokrati och hur detta ska gå till. Under fjärde kapitlet, pa-

ragraf 9 i skollagen som berör det obligatoriska skolväsendet, tas följande fras upp och ska 

också efterlevas i skolans värld; 

 
”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.Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska an-

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

frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas 

och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och 

underlättas.”126 

 

Även i läroplanerna för de olika skolformerna finns det föreskrifter om detta och jag har valt 

att fördjupa mig i läroplanen (Lgr 11), då jag i min lärarutbildning läser mot senare år och 

gymnasiet och min empiriska undersökning gjordes på en högstadieskola. I läroplanen hand-

lar första kapitlet om vad skolan har för uppgifter och att demokrati är ett grundläggande 

värde som skolans verksamhet vilar på. Verksamheten ska bygga på grundläggande demokra-

tiska värderingar samt att alla människor ska visas respekt och underlätta för vår gemen-

samma miljö. 127 

                                                
125http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-
800/?bet=2010:800#K1 [2015-04-27] 
126http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-
800/?bet=2010:800#K3 [2015-04-27] 
127http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikat-
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Läroplanen tar också upp att elever har rätt till ett aktivt deltagande i upplägget av undervis-

ningen samt planeringen av skolans verksamhet i sin helhet. Skolan ska fostra eleverna till 

goda och ansvarskännande medborgare och verksamheten ska inneha grundläggande demo-

kratiska värderingar.128 Det viktiga är inte att som lärare undervisa om demokrati utan hela 

undervisningen ska genomsyras av demokratiska värderingar.129   

 
”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demo-

kratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och för-

bereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta 

ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga under-

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

förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.”130 

 

”Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav 

skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare 

har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en 

förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är 

inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan.”131 

 

Fortsättningsvis så säger skollagen att utbildning ska leda till att ge elever kunskaper och fär-

digheter tillsammans med hemmen, för att i syfte följa deras harmoniska utveckling till an-

svarskännande människor samt ur ett vidare perspektiv goda samhällsmedborgare. Det står 

också att skolans verksamhet ska formas i samråd med grundläggande demokratiska värde-

ringar, där verksamma aktörer som lärare och rektorer ska motverka alla former av kränkande 

behandling såsom mobbning samt främja människors lika värde.132 Dessutom ska alla skolor 

                                                                                                                                                   
ion?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2
FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575 sid 7 [2015-04-27] 
128 Fridolf. M, Rydberg. G, (2002) Demokrati i skola och samhälle s. 239 
129 Fritzén. L, (2003) Utbildning och demokrati s. 70 
130http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikat-
ion?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2
FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575 [2015-04-27] 
131http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikat-
ion?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2
FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575 [2015-04-27] 
132http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-
800/?bet=2010:800#K1 [2015-04-27] 
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enligt lag ha en likabehandlingsplan som har i syfte att årligen följas upp och urskiljas i dess 

särart. Likabehandlingsplanen ska innebära att skolans aktörer kan använda planen i det före-

byggande arbetet mot alla former av diskriminering i skolan. Vidare är likabehandlingsplanen 

ett verktyg för det konkreta utvecklingsarbetet inom skolans verksamhet, vilket innebär att 

varje skola måste utgå från den egna situationen med tillhörande förutsättningar och behov.133 

De ansvariga såsom skolan och kommunen har således en skyldighet att förtydliga att krän-

kande särbehandling inte är accepterat i verksamheten. Alla elever har lika rättigheter samt 

lika värde, vilket betyder att ingen i skolans verksamhet får diskrimineras. Elever har samti-

digt alltid rätt att få uttrycka sina åsikter gällande frågor som rör dem själva.134   

 

5.2 Konsten att implementera demokrati i skolan 
 
Jag har gjort mina samtalsintervjuer på en högstadieskola med årskurs 7-9 med cirka 380 ele-

ver samt ungefär 50 anställda i en småstad i södra Sverige. Mångfald är grundläggande för 

den verksamhet som bedrivs vid skolan vare sig det berör social, religiös eller kulturell bak-

grund. Skolan är från och med läsåret 2007/08 uppdelat i så kallade spårlag, där det finns sex 

spårlag totalt, från A till F. Ingår en lärare i exempelvis spårlag C, betyder det att undervis-

ningen sker i klasserna 7C, 8C respektive 9C. Avsikten med dessa spårlag är att antalet vuxna 

kring eleverna ska minimeras samt i sin tur skapa nära relationer som ger trygghet för eleven. 

Lärare som undervisar i de olika ämnena inom ett spårlag är även mentorer där. Varje spårlag 

bygger på fyra lärare som täcker de flesta ämnena såsom Svenska, Matematik, Engelska samt 

So- och No-ämnena. Även något av de moderna språken och ett praktiskt-estetiskt ämne ingår 

i spårlagen. Jag vill se om det finns några likheter och skillnader mellan lärarnas svar i sam-

talsintervjuerna samt finna likheter och skillnader i klassrummet gällande deras undervisning 

som ska genomsyras av mina aktuella frågeställningar. På denna skola har verksamheten bru-

tit ner olika mål till delmål med syfte att alla på skolan ska kunna känna sig trygga i en triv-

sam miljö där alla lärare som elev, visar varandra respekt och hänsyn. Det handlar om be-

                                                
133http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/planering-och-
vardag/likabehandlingsarbete/likabehandlingsplan-1.201854 [2015-04-27] 
134http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikat-
ion?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2
FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575 sid 12 [2015-04-27] 
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grepp som trygghet, trivsel, respekt och hänsyn som ska vara genomgående på skolan och 

verka som normer och värden för alla.  

 

Jag inledde varje intervju med att förklara mitt syfte med uppsatsen och visade de utvalda 

intervjupersonerna utdrag från skollagen respektive läroplanen för det obligatoriska skolvä-

sendet (Lpo94). Se bilaga 1. Då jag har gjort min empiriska undersökning tidigare så var ut-

dragen från tidigare skollag och läroplaner. Dock är skollag och läroplaner uppdaterade i text-

form. Detta för att finna eventuella likheter och skillnader i arbetet med värdena demokrati 

och inflytande på normativ respektive empirisk nivå. Vad bör skolan göra enligt styrdoku-

menten och hur bedrivs skolans verksamhet i praktiken?  

 

5.2.1 Demokrati, en genomträngande effekt, eller?  
 
Alla tre intervjupersonerna var överens om att demokratiuppdraget som ska genomsyra hela 

skolans verksamhet. Demokrati ska finnas överallt vare sig det är lektion, lunchrast eller fri-

luftsdag. Vidare ansåg intervjupersonerna att demokrati inte är ett begrepp som är föränderligt 

utan genomsyrar samhället i allmänhet och skolan i synnerhet. Genom att de arbetar i spårlag 

om cirka fyra personer i varje lag, fann samtliga intervjupersoner att ett nära samarbete lärar-

na sinsemellan är av stor vikt för att få eleverna med sig. Om lärarna i respektive spårlag är 

samspelta och kan diskutera fram lösningar tillsammans blir även behandlingen av de gemen-

samma klasserna likvärdig. Eleverna möter samma regler och attityder från sina lärare i spår-

laget vilket innebär en gemensam styrka från lärarnas sida. Stöter någon i arbetslaget på even-

tuella problem, går alla i spårlaget samman och möter eleven och dennes föräldrar tillsam-

mans. Det ger styrka och trygghet för alla inblandade parter när lärarna är överens om olika 

metoder och mål och behandlar eleven därefter.  

 
”Det är ytterst sällan någon elev kommer fram här på skolan och säger: Det får vi för den 

läraren! Utan vi är väldigt samspelta och det har vi blivit under en längre tid”  

  Intervjuperson 3.  

 

Intervjuperson 1 menade att demokrati för henne är att lyssna på vad eleverna har att säga, 

den muntliga framställningen över att säga sin mening är otroligt viktig i skolan. Samtidigt sa 

hon att demokrati innebär både rättigheter och skyldigheter för både elever och lärare. I 

undervisningen måste elever lära sig att lyssna på varandra samt våga göra sin röst hörd om 
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deras inflytande ska bli synligt. Intervjuperson 1 menar att eleverna förstår vad demokrati 

innebär men att demokrati inte alltid är att få sin vilja igenom utan det är ett majoritetsbeslut. 

Att vara delaktiga och göra vissa moment på demokratiskt vis, exempelvis röstning, är lika 

med demokrati. Svagheten med majoritetsbeslut är att majoriteten inte nödvändigtvis är den 

bästa lösningen men det är det bästa sättet hittills, att verka demokratiskt. Men det är inte all-

tid eleverna själva praktiserar demokrati och problematiken på denna skola är enligt alla in-

tervjupersonerna, svårigheten att få eleverna engagerade. En svaghet på skolan är att eleverna 

är dåliga på att lyssna på varandra, vilket de måste träna på, för det är demokrati i allra högsta 

grad. Intervjuperson 2 ansåg att eleverna agerar demokratiskt i klassrummet och i undervis-

ningen under mer organiserade former för att i korridorer och uppehållsrum agera mer indivi-

duellt utan konsekvenser. Där ges ett friare utrymme och gränserna upplevs inte som lika tyd-

liga, även om samma regler gäller även där. Det är något skolan måste arbeta med och konti-

nuerligt följa upp.  

 

När det förekommer klassråd och elevråd är vanliga punkter som användning av mobiltelefo-

ner, regler i och utanför klassrummet samt vem i klassen som ska representera vad. Engage-

manget är ett moment som hela tiden måste diskuteras och hållas levande. Det gäller att elever 

och lärare tillsammans bestämmer vilka regler som ska gälla vilket lärarna i ett senare skede 

kan hänvisa till om olika regler ifrågasätts. Intervjuperson 3 berättade om en årskurs 8 som 

gjorde egna budord som skulle gälla för klassen i klassrummet. Eleverna fick då tänka efter 

vad som var viktigt som i sin tur ledde till ett väldigt positivt engagemang. Han fortsatte med 

att eleverna lyssnade på varandra samt visade hänsyn på ett helt annat sätt och det är viktigt 

på denna skola med elever med skilda bakgrunder. Intervjuperson 3 ansåg också att organisat-

ionen har byggts upp på ett bra sätt och fungerar väldigt bra där det är viktigt att vuxna är 

samspelta och ger en trygghet åt eleverna på denna skola.  

 

5.2.2 ”Vi lärare måste själva förstå vad vi vill att eleverna ska göra” 
 
Vidare går lärarna på skolan igenom styrdokument och målbeskrivningar med eleverna och 

förklarar vad de innebär. Eleverna tycker det är svårt att förstå dem och känner sig en aning 

osäkra på vad styrdokumenten menar. Därför arbetar lärarna med matriser där de har brutit 

ner målen i de olika ämnena som visar vad som krävs av eleven för att uppnå ett visst mål. 

Eleverna själva får markera var i matrisen de tycker att de befinner sig och sedan gå igenom 

det med läraren. Dessa matriser skickas även hem till föräldrarna innan utvecklingssamtalen, 
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där de sedan diskuteras gemensamt. Det är ett utvecklingsarbete där dokumentet ska hållas 

levande och se hur eleven utvecklas i samråd med läraren. Även olika kunskapsbegrepp som 

reflektera och analysera är viktigt att bryta ner till en begriplig nivå för eleverna. 

 
”Vi som lärare måste själva förstå vad vi vill att eleverna ska göra. Annars kommer inte 

heller eleverna att förstå vad de ska göra. Att förklara med exempel tydliggör ytterligare 

vad målet är. Vi försöker lära eleverna att dra paralleller, beskriva olika ting för att sedan 

självständigt dra slutsatser. Detta är viktigt i elevernas utvecklingsarbete och är en form 

av demokrati.” 

 Intervjuperson 1.   

 

Det är viktigt med baskunskaper enligt de tre intervjupersonerna men de arbetar även med 

olika moderna teman som figurerar både i samhälle och i skola. I årskurs 7 diskuteras mil-

jöfrågor flitigt och i årskurs 9 är det framtidsfrågor som tas i beaktning. Det fungerar som ett 

integrerat arbetsområde där alla aspekter är med i de olika ämnena.  

 

5.2.3 Mjuka värden kontra hårda värden 
 
Skolan profilerar sig som en skola för mångfald på grund av den situation som gör sig gäl-

lande med elever med olika bakgrund och religion. Det finns de elever som kommer direkt 

från sitt hemland och börjar här utan ett att kunna ett ord svenska och med traumatiska upple-

velser i ryggsäcken. Därför är det lätt hänt att många elever får svårt att uttrycka sig och vissa 

agerar utåt när språket sätter gränser. Som lärare handlar det om att tolka och använda sig av 

muntliga förhör. En annan viktig aspekt är att använda sig av samtalslektioner då just samtalet 

är väldigt viktigt för dessa elever. Lärarna har en medvetenhet om situationen på skolan som 

innebär många elever med olika bakgrunder där språket blir ett hinder istället för ett verktyg 

och därför arbetas det kontinuerligt med detta i bakhuvudet. Lärarna möter varje elev med att 

se just dennes livssituation och därför utvecklas eleverna väldigt mycket på skolan. Någon 

måste tro på dem när ingen annan gör det. 

5.3 Demokrati med egna ögon 
 
Fortsättningsvis var mitt mål att även göra direktobservationer för att på så vis få mer material 

till min empiriska undersökning. Jag fick möjligheten att medverka i en lärares klassrum un-

der två lektioner med två olika årskurser där mitt val var att observera två klasser i klassråd-
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sammanhang. Vid klassråden ges det eventuellt mer utrymme för gemensamma lösningar 

samt att diskutera angelägenheter som rör hela klassen. Mina klassrådsobservationer skedde i 

två olika klasser, årskurs 8 och årskurs 9 med 22 respektive 20 elever i varje klass.  

 

5.3.1 Dagordning  och organiserade elever  
 
Under mitt första observationstillfälle så hade klassen en utvald ordförande och en sekreterare 

som protokollförde det som sades.  Det började med att läraren fick påminna en elev om sko-

lans gemensamma tuggummiförbud och eleven ombads spotta ut tuggummit.  Läraren 

påminde således eleverna om denna diskussion som förekom förra veckan i en annan lärares 

klassrum då alla var överens om att en bättring skulle ske. Därefter bad läraren om ordet igen 

för att påpeka att eleverna den senaste tiden generellt sett varit dåliga på att äta maten i matsa-

len. Varpå en elev ber om ordet och menar att miljön där inte är trevlig då det ligger matrester 

på golvet. Klassen diskuterar gemensamt fram att elevrådsrepresentanterna ska ta upp detta 

vid nästa elevrådstillfälle vilket betyder att alla måste börja ta sitt ansvar för att matsalen ska 

bibehållas ren och fräsch. Vidare ber en elev om ordet och säger att hon har blivit kritiserad 

av en annan elev i klassen och upplevde situationen som kränkande och var inte tillfredställd 

med detta. Eleven som hade kritiserat henne bad om förlåtelse och sa samtidigt att kommenta-

ren var avsedd att vara humoristisk men att hon insåg den hade blivit tolkad på ett annat vis. 

Samtidigt som hon sa att hennes avsikt inte hade varit att såra någon. Det diskuterades även 

huruvida klassen ska vara delaktig i lektionsplaneringen eller inte och de flesta vill kunna 

påverka men hade inga direkta förslag. Detta moment skulle behandlas vid nästa klassrådstill-

fälle.  

 

5.3.2 Det fria ordets rättigheter 
 
Eleverna i den andra observationsklassen har valt att inte ha någon ordförande utan de vill 

kunna tala fritt och att alla måste lyssna och vänta på sin tur. Dock skiljde sig detta observat-

ionstillfället från det första tillfället då eleverna inte bad om att få ordet utan pratade rätt ut i 

luften och eleverna överröstade mer eller mindre varandra hela tiden. Frågor som kom upp  

under klassrådet var eget ansvar på lektionstid och i vilken utsträckning eleverna ska få på-

verka planeringen av lektioner under nästa termin. En elev menade att läraren ska bestämma 

allt och sedan förklara vad eleverna ska göra. Många av eleverna i klassen protesterade och 
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menade att de vill vara med och bestämma så de får göra lite roliga saker på lektionerna. Det 

var väldigt viktigt att lektionerna blir roligare till nästa termin. Läraren avbröt diskussionen 

och sa att för att kunna vara delaktiga i planeringen av lektioner måste eleverna ta mer ansvar 

för sina studier. De ska alltid ha med sig penna och papper samt eventuella böcker som ska 

behandlas. Annars går planeringen inte att genomföra. Eleverna måste veta vad de ska göra 

och inte göra under lektionstid. Ett återkommande moment som brukar diskuteras är att de 

måste lära sig att lyssna på varandra och inte överrösta den som talar. 

5.3.3 Ansvarets dilemma 
 
Observationsmaterialet visar på att de två klassråden skiljer sig åt. Det första klassrådet ge-

nomfördes med utvalda elever som agerade ordförande och sekreterare. Alla inklusive läraren 

fick be om ordet vilket bevisligen fungerar samt att eleverna ges utrymme att utvecklas i sina 

roller som ordförande och sekreterare. Det andra klassrådet var av en annan art där eleverna 

hade valt att det fria ordet ska råda och att samtliga är ansvariga att anteckna vad som tas upp 

och vad som ska bearbetas. Men det var inte alla som antecknade och mötet liknade mer 

muntliga uttalanden. Denna form av klassråd hade en tendens att bli väldigt högljutt och lära-

ren tog ibland på sig rollen som ordförande. Under det första klassrådet togs gemensamma 

beslut efter att diskussioner kring aktuellt ämne hade ägt rum. Det andra klassrådet hade 

också gemensamma diskussioner och även de eleverna kom överens i samråd med läraren vad 

som skulle beslutas. Skillnaden är att det första klassrådet är mer organiserat och det andra 

klassrådet är mer öppet även om båda klassråden fungerar någorlunda bra på det sätt som är 

avsett. Det kan också tilläggas att ramar sätts upp för eleverna och inom dessa kan de för-

handla gällande lektionsupplägg, det egna ansvaret och diverse saker som sker utanför klass-

rummet. Elever ges möjlighet att bestämma hur de vill arbeta med vissa uppgifter och hur de 

vill att skolmiljön med tillhörande mentalitet ska se ut. Men i och med att det måste finnas 

någon form av vägledning vid klassråd så tar läraren den rollen. Det betyder att förslagen 

styrs upp och klasserna får därmed möjlighet att välja vad som passar dem bäst. Sammanfatt-

ningsvis så har eleverna alltså rätt att rösta om något som sker men inom de givna ramar som 

är läraren har satt upp. Detta gäller för båda klasserna oavsett hur de väljer att organisera sina 

respektive klassråd. 

 

 



          

45 

5.4 Sammanfattande analys  
 
Efter insamlat material och redovisat resultat, kan man urskilja vissa mönster i min undersök-

ning som sedan kan jämföras med generella åtgärder för demokrati och inflytande ur ett skol-

perspektiv. Ansvars- och beslutsfördelningen gällande styrning i skolan är fördelat på staten 

och kommunerna. Det ska finnas en dialog mellan staten och kommunen där målen är formu-

lerade på statlig nivå men fria att tolkas på kommunal nivå och på den enskilda skolan. Här 

kan det uppstå problem om dialogen inte finns. Jag har undersökt hur lärare på en högstadie-

skola arbetar med att uppfylla målen som står skrivna i styrdokumenten angående demokrati 

och inflytande samt om elever ges goda möjligheter att bli goda demokrater. Staten har läm-

nat ifrån sig ansvaret för styrning i skolan och låtit kommuner och enskilda skolor ta över där 

skolan ska fostra till goda samhällsmedborgare och hela verksamheten ska genomsyras av 

demokratiska värderingar. Enskilda skolor måste utgå ifrån individuella förutsättningar och 

behov i samarbete med tillhörande kommun. Lärarna på högstadieskolan var överens om att 

demokratiska värderingar ska genomsyra hela skolans verksamhet. Lärare måste prata med 

varandra och vara samspelta för att kunna behandla eleverna likvärdigt. Elever möter på så 
vis samma regler och attityder vilket tyder på en gemensam styrka från lärarnas sida. Relat-

ionen med hemmet är viktig vilket även understryks i skollagen där utbildning bygger på att 

ge elever kunskaper tillsammans med hemmen. För att koppla till demokratiska processer så 
är första kriteriet enligt Dahl effektivt deltagande vilket innebär att alla ska möjlighet att på-

verka såsom elever ska ges goda möjligheter till att bli goda demokrater.  

 
”Under hela processen fram till dess att ett bindande beslut är fattat, bör medborgarna ha 

adekvata och lika möjligheter att uttrycka vilket slutligt avgörande de föredrar. De måste 

ha adekvata och lika möjligheter både att föra upp frågor på dagordningen och att före-

språka det ena avgörandet framför det andra.”135 
 

Den muntliga framställningen i att göra sin röst hörd är otroligt viktig i skolan och demokrati 

innebär rättigheter och skyldigheter som både elever och lärare måste följa. Inflytande måste 

bli synligt och att lyssna på varandra i verksamheten. Ibland är det inte alla elever som blir 

hörda utan de som skriker högst vinner. Använder man sig av majoritetsbeslut så får inte alla 

sin vilja igenom. Eleverna vill gärna vara med och bestämma men det är sedan svårt att få 

dem engagerade i olika frågor som berör dem. En svaghet som jag observerade är att elever 

                                                
135 Ibid. s. 170 
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generellt sett är dåliga på att lyssna på varandra. Däremot agerar eleverna mer demokratiskt i 

klassrummet och på klassrådet än ute i korridorerna och i uppehållsrummet. En tanke om det 

är förmodligen att det ges friare utrymme där och gränserna upplevs inte som lika tydliga 

även om samma regler gäller. Detta är något som skolan kontinuerligt måste arbeta med. 

Kopplat till Dahls kriterier så är andra kriteriet att få alla aktiva i demokratiprocessen och att 

människor får känna sig delaktiga i samhället.136 Det som förespråkas i andra kriteriet i de-

mokratiprocessen är lika rösträtt vid det slutliga avgörandet och lyder under dessa meningar; 

 
”Under beslutsfattandet måste varje medborgare tillförsäkras lika möjligheter att uttrycka 

ett val som väger lika tungt som varje annan medborgares val. Vid det slutliga avgörandet, 

utgör dessa val – och de enbart – grunden för beslut.”137 

 

Eleverna på högstadieskolan har väldigt skilda bakgrunder och det gäller att lärare och elever 

tillsammans bestämmer vilka regler som bör gälla i och utanför klassrummet. Organisationen 

har byggts upp på ett bra sätt där lärarnas samarbete är viktigt för att ge eleverna trygghet. För 

att få eleverna att förstå styrdokument och målbeskrivningar så använder många lärare på den 

enskilda skolan olika former av matriser. Dessa matriser innehåller mål som har brutits ner 

och som visar vad som krävs av eleven för att uppnå ett visst mål. Det är ett samarbete mellan 

läraren, eleven och hemmet. Eleverna får vara med och markera var i matrisen de tycker att de 

befinner sig. Matriserna är ett långsiktigt arbete som även används vid utvecklingssamtal. 

Detta arbete ska hållas levande så att de inblandade parterna kan se hur eleven utvecklas i 

samråd med läraren. Syftet är att få eleverna att förstå vad som förväntas av dem och varför 

de ska lära sig det som tas upp i målen.  

 

Samtidigt som det är viktigt med baskunskaper så var lärarna enade om att man måste följa 

samhällsutvecklingen och få in det i verksamheten. På den utvalda högstadieskolan diskutera-

des ämnen som ligger i tiden såsom miljö-, hälso- och framtidsfrågor. Vidare har den enskilda 

skolan elever med olika bakgrund och religion. Vissa av dem har varit med om traumatiska 

händelser och har en hel del hemska upplevelser i ryggsäcken. Denna situation måste lärarna 

dagligen ha med sig när de möter eleverna. Elever med olika bakgrund kan uppleva språket 

som ett hinder istället för ett verktyg. Därför arbetar den enskilda skolan kontinuerligt med 

elevers situation och uppmuntrar dem när ingen annan gör det. Det är en nödvändighet med 
                                                
136 Dahl A. R, (2007) Demokratin och dess antagonister s. 170 
137 Ibid. s. 171 
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lika rösträtt för att det ska vara så jämlikt som möjligt i samhället samt att den personliga 

autonomin ska bevaras.138 Det tredje kriteriet innebär upplyst förståelse och går ut på; 

 
”Varje medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter att upptäcka och begrunda det val 

som bäst tjänar hans eller hennes intressen (inom den tidsram som tvånget att fatta beslut i 

frågan medger).”139 

 

För att medborgare i ett samhälle ska veta vad som är det bästa alternativet för dem, kräver 

det att de har viss kunskap inom specifika områden. Enligt Dahl är utbildning och offentlig 

diskussion grundläggande ur ett helhetsperspektiv gällande kunskap och förståelse om hur 

samhället ska styras.140 Precis som lärarna i samtalsintervjuerna påpekade så måste elever 

med skilda bakgrunder få kunskap och verktyg och någon som tror på dem för att de ska 

kunna tillgodogöra sig kunskap och förståelse om hur samhället fungerar enligt Dahls tredje 

kriterium.  
 

Klassråden på den enskilda skolan ter sig lite olika beroende på vilken klass det rör sig om. 

Eleverna har själva fått bestämma hur klassråden ska vara organiserade och hur de ska gå till. 

Ena klassen vill ha en dagordning där läraren styr frågorna och eleverna ber om ordet när det 

vill ha det. Frågor som tas upp är bland annat hur delaktiga eleverna ska vara i lektionsplane-

ringen. De flesta vill kunna påverka men har inga konkreta förslag. Den andra klassen hade 

ett annat slags klassråd där ordet var fritt hela tiden och eleverna överröstade mer eller mindre 

varandra hela tiden. Frågor som togs upp här var det egna ansvaret på lektionstid och att 

kunna påverka kommande terminsplanering. Det diskuterades mycket om att eleverna måste 

lära sig att lyssna på varandra och vänta på sin tur. Ansvarets dilemma rör inte enbart klassråd 

och huruvida elever och lärare ska agera ordförande eller inte. Det blir märkbart att det funge-

rar bättre med en ordförande och en dagordning istället för att alla ska anteckna vad som sägs. 

Det finns då en risk att vissa elever struntar i det och det blir bara muntliga uttalanden. Demo-

krati i praktiken eller på output-sidan är att eleverna får vara med och utöva inflytande i de-

mokratiska processer som klassråd på den enskilda skolan. De får vara med och påverka in-

nehållet i upplägget av arbetsuppgifter, hur trivseln ska vara i och utanför klassrummet samt 

att demokrati och inflytande går hand i hand med eget ansvar. Fjärde och sista kriteriet kon-

                                                
138 Ibid. s. 171 
139 Ibid. s. 175 
140 Ibid. s.174 
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troll över dagordningen stämmer överens med utövandet av demokrati i praktiken och på den 

enskilda skolan i form av klassråd; 

 
”Demos måste ha exklusiv möjlighet att bestämma hur ärenden skall föras upp på den de-

mokratiska beslutsprocessens dagordning.”141 

 

Med detta kriterium menar Robert A. Dahl att det slutgiltiga beslutet måste ligga hos folket i 

en demokrati. Ett politiskt system som motsvarar dessa fyra kriterier kan med all säkerhet 

definiera sig som en demokrati där den demokratiska processen tas på fullaste allvar gente-

mot sitt demos.142 Lärarna som jag genomförde samtalsintervjuer med för en diskussion om 

att kunna bryta ner mål för att det ska bli tydligt för elever och föräldrar. Vidare finns det en 

skillnad mellan värdestyrning av begreppen demokrati och inflytande i det enskilda fallet och 

målstyrning som helhet. Målstyrning som koncept i organisationer ska precisera så exakta 

huvudmål och delmål som möjligt. Detta ska sedan implementeras i skolans verksamhet där 

målstyrningen tillsammans med grundläggande demokratiska värderingar ska samspela med 

varandra. Då är det lärarnas uppgift att arbeta med målstyrning från högre instanser samtidigt 

som de ska uppfostra eleverna till goda samhällsmedborgare där de ska lära sig att verka i 

demokratiska processer och utöva inflytande i skolan värld.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
141 Ibid. s.177 
142 Dahl A. R, (2007) Demokratin och dess antagonister s. 177 
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6. Diskussion och slutsats  
 

I detta sista avsnitt förs en diskussion om studiens resultat och metod med utgångspunkt i 

relevant litteratur. Vidare för jag en mer personlig diskussion utifrån vad som har framkom-

mit ur studiens syfte och frågeställningar. 

 

6.1 Avslutande diskussion   
 
Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ undersökning på en högstadieskola belysa 

hur skolans demokratiuppdrag kommer till uttryck utifrån styrdokumentens mål, samt hur 

elevdemokrati kan tillämpas på olika sätt och ur detta syfte ta reda på om elever ges goda 

möjligheter att bli goda demokrater. För att få svar på frågorna utgick studien från tre fråge-

ställningar. Vad säger styrdokumenten om skolans demokratiuppdrag och elevinflytande? Hur 

arbetar lärare konkret med att implementera värdena demokrati och elevinflytande? Hur kan 

klassråd användas som en del i skolans demokratiuppdrag? Alla tre intervjupersonerna var 

överens om att demokrati är ett begrepp som är bestående och ska genomsyra hela skolans 

verksamhet. Demokrati ska finnas överallt vare sig det är lektion, lunchrast eller friluftsdag. 

Vidare ansåg intervjupersonerna att demokrati inte är ett begrepp som är föränderligt utan 

genomsyrar samhället i allmänhet och skolan i synnerhet. Lärarna på skolan går igenom styr-

dokument och målbeskrivningar med eleverna och förklarar vad de innebär. Eleverna tycker 

det är svårt att förstå dem och känner sig en aning osäkra på vad styrdokumenten menar. Där-

för arbetar lärarna med matriser där de har brutit ner målen i de olika ämnena som visar vad 

som krävs av eleven för att uppnå ett visst mål. Enskilda skolor måste utgå ifrån individuella 

förutsättningar och behov i samarbete med tillhörande kommun. Lärarna i min studie var 

överens om att demokratiska värderingar ska genomsyra hela skolans verksamhet. Lärare 

måste prata med varandra och vara samspelta för att kunna behandla eleverna likvärdigt. Ele-

ver möter på så vis samma regler och attityder vilket tyder på en gemensam styrka från lärar-

nas sida. Demokratiuppdraget är en del av skolans uppdrag som tillsammans med kunskaps-

uppdraget bidrar till både ämneskunskaper och en omfattande värdegrund.143 
 

 
 
                                                
143 Fritzell C, (2003) Demokratisk kompetens s. 9 
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Trovärdighet är ett viktigt begrepp vid kvalitativa analyser. Därför samlade jag omsorgsfullt 

in informationen som var relevant för syftet och de aktuella frågeställningarna. Under tiden 

jag genomförde den empiriska undersökningen så gällde fortfarande Lpo 94 och gamla styr-

dokument så i bilaga 1 återfinns alltså de styrdokument som gällde då och som jag presente-

rade för mina intervjupersoner. Dock har jag ändrat i uppsatsens textflöde och uppdaterat till 

dagsaktuella styrdokument och Lgr 11. Alltså hur skolan och dess lärare tolkar styrdokumen-

ten med dess normativa utformning för att sedan implementera värden som i min undersök-

ning är skolans demokratiuppdrag och elevinflytande. Därför använder jag mig av den kvali-

tativa, texttolkande analysen för att finna ”mycket om lite”. Dess styrka är att förmedla myck-

et information om ett litet antal observationer samt om materialet är litet i omfång.144 Även 

samtalsintervjuerna formulerades för att öka trovärdigheten, för att således underlätta för läsa-

ren då de kan se vilka frågor som har ställts. Det gör att läsaren kan bedöma om materialet till 

intervjuerna är trovärdigt. När intervjuerna genomfördes avstod jag från att ställa påstående-

frågor då trovärdigheten kan hämmas av sådana frågor vilket även gäller följdfrågor som ska 

ställas vid rätt tillfälle. Mina selektiva åsikter fick heller inte ha inflytande på intervjuperso-

nerna. Samtidigt är det svårt att vara saklig och utan personliga åsikter, men jag försökte 

agera så opartiskt som möjligt.145 Då det gäller direktobservationerna valde jag klassråd som 

observationstillfälle då det i tidigare studier har skrivits att valet av miljö är viktigt samt ett 

relativt avgränsat sammanhang fungerar bra, som exempelvis klassrum.146 Vidare gjorde jag 

ett slags observationsschema som jag kunde följa under mina observationer (Se bilaga 2). 

Som observatör kunde jag då fånga upp diskrepansen mellan vad som sades och vad som 

gjordes. Det blir mer verklighetstroget att genom observationer få vara en del av vardagens 

praktik.147 Valet av att just observera två klasser i klassrådssammanhang föll sig rätt naturligt 

då klassråd är en entydig arena för elevers inflytande. Vilket visade sig stämma överens med 

mitt resultat som även kunde kopplas till Dahls fyra kriterier gällande den demokratiska pro-

cessen.  

 

 

 

                                                
144 Beckman L, (2007) Grundbok i idéanalys s 44 
145 Trost J, (2005) Kvalitativa intervjuer s.113 
146 Esaiasson P, (2007) Metodpraktikan s. 348 
147 Ibid. s. 344-345 
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6.2  Personlig diskussion och vidare forskning  
 
Det är viktigt att tänka på att skolan kan vara en trygg tillvaro för många och att man anpassar 

sin undervisning i den mån det går. Eleverna tycker det är viktigt att lära sig om demokratiska 

processer och inflytande över sin situation i skolan och de behöver dessa verktyg för att klara 

sig i samhället när inte skolan är tryggheten längre. Med detta vill jag påpeka hur viktigt det 

är att få eleverna att förstå varför de ska lära sig om demokrati och inflytande i både skola och 

samhälle. Avslutningsvis kan man säga att samtalsintervjuer med de tre lärarna i min studie 

och klassrumsobservationerna på den enskilda skolan har varit nödvändiga. Detta för att få 

fram hur eleverna handlar i demokratiska processer och vilket inflytande de får möjlighet att 

utöva i skolans värld, deras värld, och hur lärarna på den enskilda skolan aktivt arbetar med 

demokrati och inflytande. Jag som lärare måste själv förstå vad jag vill att eleverna ska göra. 

Annars kommer inte heller eleverna att förstå vad de ska göra. Att förklara med exempel tyd-

liggör ytterligare vad målen är. Som lärare måste man ge eleverna de rätta verktygen för att de 

sedan ska kunna dra paralleller, beskriva olika ting för att sedan självständigt dra slutsatser. 

Detta är viktigt i elevernas utvecklingsarbete och är en form av demokrati och inflytande en-

ligt mig. 

 

Efter att ha arbetat med denna uppsats till och från i några år så dyker nya tankar upp på hur 

man skulle kunna gå vidare och utveckla syftet i en annan intressant vinkel. Som jag nämnt 

tidigare så bygger skolans verksamhet på två uppdrag, kunskapsuppdraget och demokratiupp-

draget och de två ska följas åt och inte vara två separata delar. Det vore intressant att följa upp 

hur lärare arbetar med värdena demokrati och inflytande med att undersöka det praktiska ar-

betet i förhållande till undersökningar från IEA (International Association for the Evaluation 

of Educational Achievement). Där IEA fokuserar på elevers förmåga gällande kunskaper, 

attityder och engagemang som är mer sammankopplade med demokrati. Syftet hade kunnat 

vara att se hur vi arbetar praktiskt i vår svenska skola jämfört med vad undersökningar visar 

internationellt. För det är en aktuell diskussion i dagens samhälle om hur vi mäter elevers 

kunskaper och vad som räknas. Inte minst hur kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget 

ska samverka så att inte enbart kunskapsuppdraget räknas då det anses vara lättare att mäta. I 

årets nationella prov i Svenska1 handlade läsförståelsen bland annat om elevers bristande so-

ciala kompetens vilket kan hänga ihop med att skolan idag lägger mer fokus på kunskapsupp-

draget då det är det som PISA-undersökningar utgår ifrån och demokratiuppdraget kommer i 

andra hand. Samhället behöver skolan som en förberedelse och att elever får vara delaktiga i 
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demokratiska beslut och inte bara lära sig om vad demokrati är. Det är hög tid att vända blad 

och interagera skolans dubbla uppdrag tillsammans med eleverna och få dem att känna sig 

delaktiga i skolans verksamhet men också vidare i det yttre samhället. 
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      BILAGA 1 

Intervjuguide  

 

Jag börjar den kvalitativa studien med att presentera mig som intervjuare sedan redovisar jag 

uppsatsens syfte och frågeställningar för respondenterna. Vidare börjar jag med några upp-

värmningsfrågor för att få igång samtalet sedan tydliggör jag mitt syfte med intervjuerna samt 

förklarar viktiga begrepp så eventuella missförstånd kan undvikas. Jag kommer även att ha 

med mig utdrag från skollagen och läroplanen för de obligatoriska skolformerna för att visa 

hur skolan bör göra när det gäller demokrati och elevinflytande. Detta för att få igång samtalet 

om hur de gör för att uppnå de mål jag visar i relation till mina frågor. Jag frågar lärarna om 

det går bra att jag spelar in samtalet för att inte missa viktig information till studien. Jag för-

klarar också att det som sägs i intervjuerna kommer att behandlas under tystnadsplikt och att 

de själva kan välja att avbryta eller avsluta intervjun när de vill. 

 

- Hur länge har du arbetat på denna skola? 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

- Trivs du med ditt arbete som lärare? 

 

1. Hur ser du på din arbetsplats som organisation? Finns det en profilering som är grund-

läggande för skolan? Hur ser den ut? 

2. Vad anser du att demokrati är? Vad anser du att elevinflytande är? 

3. Hur arbetar ni gemensamt med demokrati respektive elevinflytande i verksamheten? 

4. Hur lägger du upp din undervisning för att få eleverna delaktiga? 

5. Hur arbetar du som lärare utifrån styrdokumenten med att uppfylla målen, vilket i min 

undersökning handlar om demokrati och elevinflytande? Har du några särskilda tillvä-

gagångssätt?  

6. Hur arbetar ni med elevråd? Vad är det som diskuteras? 

7. Hur arbetar ni med klassråd? Vad är det som diskuteras? 

8. Har eleverna insikten om vad demokrati och elevinflytande är? Varför/varför inte?  



          

59 

 

 

Styrdokumenten 
 

Följande textstycken är tagna ur skollagen och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

(Lpo94) där jag vill peka på vad skolan bör göra utifrån den policy som råder. I samband med 

frågorna, ska respondenterna ges möjlighet att studera dessa stycken för att få mer insikt och 

förståelse kring uppsatsens syfte och därmed också en vidare förståelse kring frågorna. De 

första två styckena är tagna ur skollagen och berör de grundläggande demokratiska värdering-

arna samt elevinflytande. Jag vill lyfta fram dessa två texter ur skollagen för att kunna peka på 

den normativa undersökningen, vad skolan bör göra som står formulerade i styrdokumenten 

för att således gå i på den empiriska undersökningen. Där använder jag styrdokumenten samt 

frågorna för att få insikt hur skolan gör i praktiken med demokrati och elevinflytande.  
 

”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egen-

värde och respekt för vår gemensamma miljö.”148 

 

”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 

Omfattning och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas 

efter deras ålder och mognad.  Lag (1993:1679).”149 

 

Vidare tar läroplanen för de obligatoriska skolformerna också upp att elever har rätt till aktivt 

deltagande i upplägget av undervisning samt planering av skolans verksamhet i sin helhet.  
 

”Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan stäl-

ler och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda 

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

vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan”150 

 

 

 

                                                
148 Lärarförbundet, (2005) Lärarens handbok s. 55 
149 Lärarförbundet, (2005) Lärarens handbok s.71 
150 Lärarförbundet, (2005) Lärarens handbok s.10-11 
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Det viktiga är inte att som lärare undervisa om demokrati utan hela undervisningen ska ge-

nomsyras av demokratiska värderingar: 

 
”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 

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

svar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 

kurser, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och an-

svar.”151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
151 Lärarförbundet, (2005) Lärarens handbok s.11 
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      BILAGA 2 

Observationsschema  
 

För att få en bättre förståelse om problemet jag har valt att undersöka samt att kunna svara 

inför mina frågeställningar ska jag genomföra observationer på den utvalda skolan där jag 

även gör samtalsintervjuerna. Detta för att tillsammans med textanalysen med utgångspunkt i 

styrdokumenten och samtalsintervjuerna få ett bredare resultat att redogöra för. Därför har jag 

gjort ett slags schema som jag kan följa genom mina observationer. Observationer används 

ofta i kombination med andra metoder, i detta fall med textanalys och samtalsintervjuer. För-

delen med att använda sig av observationer är att det blir en direktkontakt i praktiken och blir 

därför ett utmärkt komplement till samtalsintervjuerna. Vidare kan jag som observatör fånga 

upp diskrepansen mellan vad som sägs och vad som görs. Det blir mer verklighetstroget att 

genom observationer få vara en del av vardagens praktik. Det jag kommer att leta efter och 

därefter kartlägga är: 

 

Vilket arbetssätt utförs i de olika klasserna? 

I vilken grad tar eleverna eget ansvar för undervisningen?  

I vilken utsträckning får eleverna vara med vid planering av undervisning/lektioner/teman etc.  

Hur är skolmiljön/trivseln under lektionstid samt utanför lektionstid? 

 

 

Nackdelar med observationer är att det kan vara tidskrävande samt svårt att vara helt objektiv 

i sin undersökning. Risken kan vara att en alltför stor subjektivitet präglar observationerna. 

Därför måste jag som observatör vara uppmärksam och förberedd både när det gäller i vad jag 

ska undersöka samt vilka svar som är relevanta för min undersökning.  
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