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Abstract: 
A forgotten assignment? 

A qualitative study about school democracy. 

 

In the mid-20th century the assignment of nurturing democratic citizens in Swedish 

schools, was first proposed and implemented. Since then, the democratic assignment has 

been put aside by the schools´ second assignment: communicating knowledge. The aim 

of this essay is to once again bring light on this forgotten assignment. I have gathered the 

material for this essay by interviewing five teachers of upper secondary school. By the 

use of three ideal types of democratic theory I then analyze the material to determine the 

teachers´ views on school democracy and their ways of using it in their teaching. The 

ideal types are participatory democracy, discursive democracy and representative 

democracy. The results show that the interviewed teachers share very similar views on 

school democracy, close to the ideal type participatory democracy. In their use of school 

democracy in teaching traces of both participatory and discursive democracy, can be 

found. 
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1 Inledning 
 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och 

aktivt delta i samhällslivet. Elevernas möjligheter att utöva inflytande på 

utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör 

utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och 

skyldigheter eleverna har.1 
 

 

Ovanstående citat är hämtat från Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011, även kallad Lgy 11. Citatet, som sammanfattar den 

svenska gymnasieskolans rättigheter och skyldigheter, lägger även en god grund för detta 

arbete. Enligt Lgy 11 vilar skolväsendet på demokratins grunder och ”Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”.2 Dock så räcker inte detta, 

vilket citatet förmedlar. Skolan ska även utöva sitt arbete i demokratiska former och ge 

eleverna inflytande i sin utbildning. Men vilka demokratiska arbetsformer är det 

undervisningen bedrivs inom, har eleverna något inflytande och i så fall på vilket sätt kan 

de utöva detta? Det är just det jag granskar i detta arbete. 

 

Det finns dessutom en myriad av olika tolkningar av demokratibegreppet och olika 

demokratisyner. Exempelvis deltagardemokrati, valdemokrati och samtalsdemokrati för 

att nämna några. Det kan dock vara så att exempelvis demokratiskt deltagande för en 

deltagardemokrat inte är det samma som för en valdemokrat, vilket kan göra det svårt för 

en lärare som läser läroplanens mål om att det är skolans ansvar att varje elev ”har 

förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv.”.3 

Vilken demokratisyns kriterier ska läraren följa, ska eleverna lära sig demokratiskt 

deltagande utefter ett valdemokratiskt eller deltagardemokratiskt synsätt? Det är alltså 

inte endast demokratibegreppet som är tolkningsbart, utan även skolans styrdokument 

lämnar rum för tolkning på många plan, vilket skulle kunna bidra till en stor spridning av 

lärares syn på och erfarenheter av skoldemokrati. 

 

                                                 
1 Skolverket. (2010) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

s.6. 
2 Skolverket. (2010). s.5. 
3 Skolverket. (2010). s.10. 
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I dagsläget läser man ofta i tidningar och på sociala medier om att den svenska skolan 

halkar efter och om hysterin efter varje PISA-rapport. Med denna uppsats vill jag lämna 

den kritik av skolans kunskapsförmedlande uppdrag som vi så ofta får höra och åter skifta 

fokus till skolans andra uppdrag, det demokratiska, med fokus på skoldemokrati, som ofta 

hamnar i skymundan i både media och politik. Rapporten Försummas gymnasieskolans 

demokratiuppdrag? En kvalitativ textanalys av 2009 års svenska gymnasiereform skriven 

av Per Adman resulterar ”\...\ i linje med farhågor om att demokratiuppdraget försummas 

när framtidens utbildning utformas.”.4  Det vill säga att demokratiargument får mindre 

och mindre plats i de utbildningspolitiska reformer och diskussioner som förs. Något som 

inte bara förekommer i Sverige utan är en trend även på internationell nivå.5 Därför vill 

jag med denna uppsats undersöka vilken lärarnas syn på skoldemokrati är och åter bringa 

ljus på detta, kanske glömda uppdrag. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att teoretiskt och empiriskt belysa skoldemokrati i gymnasiet.  

 

  

Frågeställningarna blir således: 

 

 Vilka olika föreställningar om skoldemokrati finns hos gymnasielärare? 

 Hur iscensätter samhällskunskapslärare skoldemokrati i undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Adman, Per (2014) Försummas gymnasieskolans demokratiuppdrag? s.1. 
5 Adman (2014) s.16. 
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2 Bakgrund 

 

I denna bakgrund redogör jag för hur skoldemokratin har utvecklats under 1900-talets 

olika styrdokument för att sedan presentera hur dagens styrdokument, nämligen Lgy 11 

och 2010 års skollag, förhåller sig till skoldemokratin. Detta för att ge läsaren en god 

grund för att få ytterligare förståelse för denna analys av skoldemokrati. 

 

2.1 Historisk exposé över skolans demokratiuppdrag och 

skoldemokratin 

 

För att tala om skoldemokrati måste vi ta avstamp i skolans demokratiuppdrag, nämligen 

att fostra demokratiska medborgare utifrån det svenska samhällets demokratiska 

värderingar.6 I andra världskrigets kölvatten och erfarenheterna om totalitära rörelser och 

demokratiers fall, började man se vikten av en stabil demokrati. Förslaget om att skolan 

skulle ta på sig detta demokratiuppdrag att fostra demokratiska människor kom redan i 

1946 års skolkommission. I takt med detta kom även ytterligare ett förslag, nämligen om 

införandet av ämnet samhällskunskap, vars syfte skulle vara att utbilda eleverna om just 

demokrati. Trots att skolans uppdrag om demokratisk fostran har diskuterats mångt och 

mycket så har uppdraget funnits hos skolan sedan förslaget lades. Skolan hade nu två 

uppdrag, dels att förmedla kunskap men även att fostra demokratiska medborgare. Detta 

dubbla uppdrag ses bland många som paradoxalt, då kunskapen ska förmedlas neutralt 

och opartiskt samtidigt som man måste göra det inom normativa demokratiska ramar.7 I 

takt med införandet av Lgy 70 skapades vad som fortfarande benämns som 

gymnasieskolan, genom sammanslagningen av gymnasiet, fackskolan samt yrkesskolan. 

Ändamålet med den nämnda läroplanen var att de olika utbildningsvägarna skulle slås 

ihop och jämställas med varandra. Skolans dubbla uppdrag var nu tydligare än tidigare, 

då det innan hade varit mer uppdelat, att fostra arbetare i yrkesskolan medan man fostrade 

demokratiska samhällsmedborgare i gymnasiet.8 ”Demokratifostran skulle ske genom en 

skolning i ett kritiskt och självständigt förhållningssätt och via samarbete skulle de 

                                                 
6 Skollagen 2010:800: 1 kap. 4 §. 
7 Almgren, Ellen. (2006) Att fostra demokrater. s.10ff. 
8 Skolverket. (2003). Ung i demokratin. s.36. 
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demokratiska dygderna om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människor 

läras ut.”9   

 

Under 90-talet och införandet av Lpf 94, Läroplanen för de frivilliga skolformerna, så 

breddades skolans demokratiuppdrag, och det är nu man kan börja tala om en 

skoldemokrati. Då skolan tidigare skulle förmedla demokratiska värderingar till eleverna, 

för att fostra dem till demokratiska samhällsmedborgare, så skulle den nu även fungera 

som en demokratisk institution. Den nya planen hade också som mål att genomsyra hela 

den gymnasiala utbildningen med en demokratisk värdegrund. Trots att gymnasieskolan 

omorganiserades i 16 stycken program så fanns demokratiuppdraget och de demokratiska 

värdena kvar i alla utbildningarna, med en gemensam målsättning.10 

 

För att genomföra det demokratiska uppdraget att skapa demokratiska 

samhällsmedborgare ses elevinflytande som en betydelsefull komponent. Elevers rätt till 

deltagande och inflytande i skolan är även något som stärks av både den gamla och nya 

skollagen (1985 respektive 2010).11 Begreppet elevinflytande ingår i det betydligt bredare 

begreppet skoldemokrati, vars förhållningsätt jag diskuterar längre fram i arbetet. 

Ansvaret för att eleverna ska få bruka sitt inflytande i skolans verksamhet ligger hos alla 

skolans anställda. Rektorer har ett helhetsansvar att skapa en god miljö på skolan där 

elevernas deltagande gynnas, medan lärare har ett mer direkt ansvar om att elever får vara 

med och påverka och ha inflytande över lektioners innehåll, arbetsformer och arbetssätt.12 

Det är detta som ligger till grund för att det är just lärare som är informanter i denna 

uppsats. Hur elevers inflytande och skoldemokratin ytterligare stärks av dagens läroplan 

(för gymnasiet) och skollagen ska jag redogöra för här nedan. 

 

2.2 Dagens styrdokument 

 

Här ovan presenterades hur demokratiuppdraget och skoldemokratin har utvecklats 

genom de olika styrdokument som lärare har behövt förhålla sig till tidigare, nu ämnar 

jag att framställa de demokratiska aspekterna i dagens styrdokument som aktiva lärare 

behöver förhålla sig till. 

                                                 
9 Skolverket. (2003). s.36. 
10 Skolverket. (2003). s.41f. 
11 Skollagen 2010:800: 4 kap. 9 §. Se även Skollagen 1985:1100. 4 kap. 2§. 
12 Skolverket. (2003). s.44. 
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Staten styr skolans uppdrag med hjälp av läroplaner. En läroplan är en, för hela 

nationen, giltig plan för utbildningen i skolorna, där staten bland annat anger det 

vidare samhälleliga syftet med skolan13 
 

Som citatet säger så är läroplanen statens sätt att styra skolans uppdrag, även dess 

demokratiska uppdrag. Utöver läroplanen så innefattas även examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen i Lgy 11.  

 

Den första meningen i Lgy 11 lyder som följer: ”Skolväsendet vilar på demokratins 

grund.”14, vidare att utbildningen ska ge eleverna förståelse för de demokratiska 

värderingar som lägger denna grund och de mänskliga rättigheterna och att dessa ska ges 

respekt. Som nämndes inledningsvis så räcker det inte längre att endast förmedla 

förståelse om de grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle bygger på, 

skolan och undervisningen ska även utövas i demokratiska arbetsformer, där eleverna har 

chans att utöva inflytande, och på så sätt utveckla deras vilja och förmåga att delta i 

samhällslivet.15 Ansvaret om att varje elev har dessa förutsättningar att aktivt delta i 

demokratiska beslutsprocesser och i framtida arbetsliv ligger hos skolan. Vilket även 

förutsätter att alla som arbetar i skolan har ett respektfullt och demokratiskt 

förhållningssätt till eleverna.16 Enligt 2010 års skollag så är syftet med utbildningen som 

följer: 

 

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.17 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Almgren (2006) s.11. 
14 Skolverket. (2010) s.5. 
15 Skolverket. (2010) s.5f. 
16 Skolverket. (2010) s.10ff. 
17 Skollagen 2010:800: 1 kap. 4 §. 
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3 Tidigare forskning 

 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för tidigare forskning med liknande ämne och 

teorier som denna uppsats berör. 

 

Denna uppsats syfte är att teoretiskt och empiriskt belysa skoldemokrati i gymnasiet 

genom att undersöka vilka föreställningar om skoldemokrati som finns hos 

gymnasielärare samt hur de iscensätter skoldemokrati i undervisningen. Ett flertal 

liknande studier har gjorts kring detta ämne, både ur ett lärarperspektiv, så som jag har 

gjort, men även ur ett elevperspektiv på skoldemokrati. Exempelvis Caroline Hägelmark 

och Cecilia Lindhes examensarbete, Skoldemokrati – Lärares syn på skoldemokrati och 

dess integrering i undervisningen, är en snarlik undersökning likt den jag gjort där de vill, 

likt titeln säger, ”undersöka lärares syn på skoldemokrati och dess integrering i 

undervisningen.”.18 Författarparets uppsats skiljer sig dock från denna när det gäller 

teoretiska utgångspunkter vilket jag kommer att redogöra för längre fram. Hägelmark och 

Lindhes undersökning resulterar i att de olika lärarnas syn på skoldemokrati står väldigt 

nära varandra. Även tillvägagångssättet för att integrera skoldemokrati i undervisningen 

var väldigt lika mellan de undersökta lärarna.19 Detta kommer att vara intressant att 

jämföra med min studies resultat. 

 

Kerstin Anderssons rapport Inflytande och Delaktighet – Elevperspektiv på skolans 

demokrati, är ett exempel på en liknande studie som istället utgår från ett elevperspektiv. 

I rapporten undersöker Andersson elevers uppfattningar och tolkningar på skoldemokrati 

och analyserar dessa utefter skolans måldokument.20 Det Andersson kommer fram till i 

rapporten är att majoriteten av de undersökta eleverna definierade demokrati som när man 

får bestämma och ta gemensamma beslut. De flesta av studiens informanter menar att de 

i stor mån har inflytande och ansvar över sin egen undervisning, men samtidigt att 

ansvaret på dem ofta blir för stort.21 Detta gör det intressant att se vad för uppfattning 

informanterna i min undersökning har om elevers vilja och förmåga att ta ansvar. 

Statsvetaren Johanna Jormfeldts avhandling Skoldemokratins fördolda 

                                                 
18 Hägelmark, Caroline & Lindhe, Cecilia. (2006) Skoldemokrati. s.14ff se även under rubrik 

”sammanfattning”. 
19 Hägelmark & Lindhe (2006) s.34ff. 
20 Andersson, Kerstin (2000) Inflytande och Delaktighet. s.7. 
21 Andersson (2000) s.24ff. 
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jämställdhetsproblem – Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola, är 

ytterligare ett exempel på en studie om skoldemokrati ur ett elevperspektiv. Jormfeldts 

syfte är att ”analysera eleverfarenheter av skolans demokratiuppdrag ur ett 

jämställdhetsperspektiv i gymnasiets olika könskontexter och programkaraktärer. /…/ 

dessutom att undersöka relationen mellan elevernas skoldemokratierfarenheter och 

indikatorer på medborgarfostran och lärande.”22 Som nämndes i föregående kapitel tar 

jag min teoretiska utgångspunkt i demokratiteori, vilket är vanligt förekommande även i 

den tidigare forskningen. Mer specifikt använder jag mig av Gilljam och Hermanssons 

tredelade kategorisering av demokratisyner, nämligen valdemokrati, deltagardemokrati 

och samtalsdemokrati.23 Även Jormfeldt använder sig av demokratiteori och delvis av 

Gilljam och Hermanssons tredelning. Vederbörande sammanställer en demokratiteoretisk 

forskningsöversikt där hon sedan tar fasta på tre skoldemokratiska dimensioner att 

analysera elevernas erfarenheter av, nämligen inflytande, diskussion och rättssäkerhet.24  

 

Jag nämnde tidigare att Hägelmark och Lindhes undersökning skiljer sig från denna när 

det gäller teoretiska utgångspunkter, trots det att båda undersökningarna använder sig av 

demokratiteori. Våra studier skiljer sig nämligen från varandra i våra konceptualiseringar 

av demokrati, då Hägelmark och Lindhe tar avstamp i John Deweys syn på demokrati i 

skolan samt teorin om människors möten och relationer av Martin Buber, medan jag i 

denna uppsats använder mig av Gilljam och Hermanssons tredelade kategorisering av 

demokratisyner. Medan Hägelmark och Lindhe lägger fokus på att studera utifrån 

Deweys demokratisyn, försöker jag istället att fånga upp en större helhet, vilket Gilljam 

och Hermanssons tredelning ger utrymmer för.25  

 

Som metod för insamlandet av empiriskt material till denna undersökning, användes 

kvalitativ samtalsintervju. Något som är vanligt även i den tidigare forskningen. 

Hägelmark Och Lindhe genomförde åtta stycken kvalitativa intervjuer med lärare 

inriktade mot de senare åren och gymnasiet.26 Även Kerstin Andersson använde sig av 

intervjuer i sin rapport. Vederbörande gjorde tolv intervjuer med elever i åldrarna 12-14 

år, som komplement till intervjuerna har Andersson även genomfört observationer, vilka 

                                                 
22 Jormfeldt (2011) s.13f. 
23 Gilljam, Mikael & Hermansson, Jörgen (2003) Demokratins mekanismer. s.11f. 
24 Jormfeldt (2011) s.16ff. 
25 Hägelmark & Lindhe (2006) s.10ff.  
26 Hägelmark & Lindhe (2006) s.14ff. 
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har gjorts vid tillfällen då fokus har legat på självständiga arbeten och klass – samt 

elevråd.27 

 

Robert Dahlström undersöker i sin kandidatuppsats, Underkänd på grund av ideologi? – 

En studie om lärares attityder till demokrativärden och yttrandefrihet inom skolan., just 

lärares attityder till demokrativärden, med fokus på betygsättning, vilket skiljer sig från 

denna uppsats som istället analyserar mer i helhet lärares erfarenheter av och syn på 

skoldemokrati. Dahlström vill se om lärare tar med elevers demokratiska beteende när de 

sätter betyg i ämnet samhällskunskap men även undersöka en eventuell konflikt mellan 

de demokrativärden som skolan ska förmedla och yttrandefrihet så som den 

konceptualiseras i svensk lagstiftning.28 Precis som i denna uppsats använder Dahlström 

sig av en kvalitativ metod i sin undersökning i form av djupintervjuer.29 I sin uppsats 

använder sig Dahlström av tre teoretiska utgångspunkter. Dessa är Robert Dahls teori för 

vad som bör finnas för att få räknas som en demokratisk process, alltså demokratiteori, 

Ulf Petäjäs yttrandefrihetsteori, samt Anders Sannerstedts implementeringsteori.30 

 

Dahlströms undersökning mynnar ut i att det inte går att underkänna elever på grund av 

deras ideologiska åsikter, men att ett demokratiskt arbetssätt är något som eleverna måste 

praktisera. De undersökta lärarna poängterar även betydelsen av att föra diskussioner om 

kontroversiella ämnen öppet i klassrummet, istället för att bara undvika eller tysta ned 

dem. Samt att ett demokratiskt normbildande är samhällskunskapens viktigaste 

uppdrag.31 Detta kommer att vara intressant att jämföra med denna studies resultat. Anser 

mina informanter att kontroversiella ämnen skall tystas eller lyftas upp? Samt vad som 

ses som det viktigaste inom samhällskunskapen och det demokratiska uppdraget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Andersson (2000) s.8ff. 
28 Dahlström, Robert (2007) Underkänd på grund av ideologi? s.5f. 
29 Dahlström (2007) s.25ff. 
30 Dahlström (2007) s.13ff. 
31 Dahlström (2007) s.52. 
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4 Teori 
 

I detta kapitel redogör jag för den demokratiteori som jag använder för att granska mitt 

insamlade material. Utöver demokratiteori presenterar jag även en maktdimension för att 

belysa den ”maktblindhet” som ibland förekommer inom demokratiteorin.  

 

4.1 Demokratiteori 
 

Demokratibegreppets innebörd är långt ifrån entydig, då det finns ett flertal olika 

tolkningar av och perspektiv på demokrati. Jag har valt att ta utgångspunkt i Mikael 

Gilljam och Jörgen Hermanssons tredelade kategorisering av demokratisyner och 

använder dessa idealtyper för att analysera gymnasielärarnas syn på skoldemokrati. De 

tre demokratiska föreställningarna som utgör kategorierna är valdemokrati, 

deltagardemokrati och samtalsdemokrati.32 

 

Valdemokrati är ett paraplybegrepp för de demokratier som håller återkommande val, 

vilket namnet skvallrar om. Det är alltså valen som är den grundläggande mekanismen 

här, medborgarna röstar på olika partier och representanter och på så sätt påverkar de 

politiken. Anser medborgarna att politikerna inte gjort vad de lovat, eller att de vill se 

förändring så kan de rösta på en annan representant i nästa val, detta kallas för 

ansvarsutkrävande i efterhand. Representativ demokrati läggs under kategorin 

valdemokrati.33 ”Tanken här är istället att de valda representanterna skall ges frihet att 

utforma politiken på bästa möjliga sätt och att väljarna i efterhand skall blicka bakåt och 

värdera partier och kandidater utifrån tidigare prestationer.”34  

 

Larry Diamond och Leonardo Morlino anser att en stat, som minst, måste uppfylla fyra 

punkter för att kallas för demokrati. Dessa är allmän rösträtt för vuxna; återkommande, 

fria och rättvisa val; mer än ett legitimt parti; och tillgång till alternativa 

informationskällor. Ut över dessa grundläggande kriterier nämner de även tre stycken 

huvudmål för demokrati, nämligen politisk och civil frihet, folksuveränitet och politisk 

jämlikhet. En demokrati med hög kvalité, enligt Diamond och Morlino, ger medborgarna 

                                                 
32 Gilljam & Hermansson (2003) s.11f. 
33 Gilljam & Hermansson (2003) s.15ff. 
34 Gilljam & Hermansson (2003) s.17. 
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politisk fri- och jämlikhet med stor folklig kontroll över politiken och de beslut som 

fattas.35 

 

Enligt författarduon så kan man se demokratisk kvalitet inom tre termer: nämligen 

kvalitet i termer av resultat, innehåll och tillvägagångssätt. Kvalitet genom resultat, menar 

Diamond och Morlino, grundas i om regimen har hög legitimitet som tillfredsställer 

medborgarnas förväntningar av de som styr. Med kvalitet i termer av innehåll menas att 

en god demokrati erbjuder medborgare, föreningar, med mera, frihet och politisk 

jämlikhet. Och sist, kvalitet i termer av tillvägagångssätt, så har medborgarna själva rätten 

att utvärdera om regeringen förser dem med tillräckligt mycket frihet och jämlikhet. 

Vidare så ska medborgarna och deras partier kunna delta i val och konkurrera, och på så 

sätt hålla de folkvalda politikerna ansvariga för deras agerande. 36 

 

I Democracy and its critics så listar även Robert Dahl kriterier som en demokrati bör 

uppfylla. Men han är medveten om att de flesta demokratier endast approximerar dessa 

istället för att maximera dem. Dahls fem kriterier är: lika rösträtt; effektivt deltagande; 

upplyst förståelse; kontroll över dagordningen; och inklusion.37 Dessa kriterier kan 

behöva en kort förklaring, som följer här nedan. 

 

Lika rösträtt, enligt Dahl, innebär att en medborgares röst väger lika tungt som alla andra 

medborgares röster, med andra ord en man en röst. Samt ska endast dessa röster beaktas 

vid ett besluts avgörande skede.38 Med effektivt deltagande syftar Dahl till att alla 

tillhörande demos bör ha samma möjligheter uttrycka sina åsikter om vilken utkomst av 

ett bindande beslut som de föredrar. Samt ska de ha lika möjligheter att lägga till ärenden 

till dagordningen.39 Upplyst förståelse syftar till att medborgarna bör ha tillräckliga och 

lika möjligheter upptäcka och överväga vilket val som tjänar deras egna intressen bäst. 

Alltså att medborgarna får ta del av information så de kan ta ett beslut som gynnar deras 

intressen.40 Kontroll över dagordningen syftar på folksuveränitet. Medborgarna själva 

ska ha möjligheten att bestämma hur ärenden ska föras upp på dagordningen.41 Inklusion 

                                                 
35 Diamond, Larry & Morlino, Leonardo. (2005) Assessing the Quality of Democracy s.xf. 
36 Diamond & Morlino. (2005) s.xii. 
37 Dahl, Robert. (1989) Democray and its critics. s.222. 
38 Dahl (1989) s.109ff. 
39 Dahl (1989) s.109ff. 
40 Dahl (1989) s.109ff. 
41 Dahl (1989) s.109ff. 
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innebär vilka som ska inkluderas i demos.42 Dahls klassiska definition av demos är: ”The 

demos must include all adult members of the association except transients and persons 

proved to be mentally defective.”.43 

 

Både Diamond och Morlino och Dahl talar om den moderna demokratin som 

representativ demokrati, Dahl gör det inte öppet, men det är underförstått i hans kriterier. 

Diamond och Morlino, som i sin bok bedömer demokratiers kvalité, nämner att det är den 

representativa demokratins mekanismer som är det huvudsakliga syftet med analysen av 

demokratisk kvalitet. Trots detta så anser de att det är direktdemokrati som har högst 

demokratisk kvalitet.44 

 

Så både Dahls och Diamond & Morlinos demokratisyner hamnar till största del under 

kategorin valdemokrati, om vi följer Gilljam och Hermanssons kategorisering. 

Valdemokratin är en ypperlig modell över hur de moderna demokratier som finns idag 

styrs, då normen är att den moderna demokratin i regel är representativ. Dock är modellen 

inte lika givande som teoretisk grund för hur skoldemokrati framställs i skolans vardag.45 

 

Deltagardemokrati har just deltagande som grundläggande mekanism. Medborgarna ska 

inte enbart rösta utan ska i så stor utsträckning som möjligt vara med och påverka 

politiken. Gilljam och Hermansson delar upp deltagardemokratin i två typer av 

aktiviteter, nämligen direktdemokratiskt deltagande och deltagande som 

påverkansförsök. Det förstnämnda innebär att vi medborgare själva, genom 

brukarstyrelser, folkomröstningar med mera ska vara med i beslutsfattandet. Deltagande 

som påverkansförsök menar istället på att vi ska föra fram våra åsikter till de valda 

politikerna, detta kan exempelvis ske genom att demonstrera eller namninsamlingar. 

Deltagardemokrati kräver alltså att medborgarna är politiskt aktiva mellan valen.46 

 

Deltagardemokratin har sitt ursprung i den klassiska demokratin i det antika Grekland. 

Atenarna ansåg att deras demokrati var direkt och deltagande, trots att endast män födda 

i Aten inkluderades i demos och fick delta i politiken.47 Teorin fick dock ett uppsving 

                                                 
42 Dahl (1989) s.109ff. 
43 Dahl (1989) s.129. 
44 Diamond & Morlino (2005) s.xiii. 
45 Jormfeldt, Johanna (2011) Skoldemokratins Fördolda Jämställdhetsproblem. s.17. 
46 Gilljam & Hermansson (2003) s.19ff. 
47 Alonzo, Sonia; Keane, John; Merkel, Wolfgang. (2011) The Future of Representative Democracy. s.ix. 
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under 60- och 70-talets starka vänstervåg och fick då sin moderna prägel.48 En av 

förespråkarna för dagens moderna deltagardemokrati är statsvetaren Carole Pateman, som 

i boken Participation and Democratic Theory anser att de nutida demokratiteorierna mer 

och mer har glömt bort vikten av folkets deltagande. Hon anser att fokus i de moderna 

demokratierna istället ligger på elitens deltagande. Den klassiska deltagardemokratins 

största bidrag, enligt Pateman, är att vi har börjat fokusera på inbördes förhållanden 

mellan individer och maktstrukturer som finns inom institutionerna. Detta är något som 

även förespråkare av andra demokratiteorier håller med om. Pateman anser att vi lär oss 

att delta genom att delta och att känslan av politisk effektivitet har stor chans att utvecklas 

till en deltagande miljö.49 Ofta får deltagardemokratin kritik om att vara omodern, 

orealistisk eller att den endast fungerar inom mindre organisationer. Men Pateman anser 

att vi fortfarande kan ha en demokratiteori som har deltagande i centrum.50 I sin 

beskrivning av deltagardemokrati är Gilljam och Hermansson väldigt tydliga med att 

teorin oftast inte ses som ett helhetsalternativ till representativ demokrati utan att det 

istället används för att komplettera och stärka det befintliga styrelseskicket.51 

 

Till skillnad från valdemokrati ger deltagardemokratin en betydligt mycket mer givande 

teoretisk grund kopplat till ett skolsammanhang. Genom exempelvis klassråd, elevråd 

med mera kan eleverna vara direkt involverade i skoldemokratin. Eleverna kan även ges 

chansen att yttra sina åsikter kring planeringen som läraren gjort och även så ha möjlighet 

att påverka besluttagandet. Som jag nämnde tidigare så anser Pateman att vi lär oss att 

delta genom att delta och att känslan av politisk effektivitet har stor chans att utvecklas 

till en deltagande miljö.52 Detta gör att ett tidigt demokratiskt deltagande i skolan, där 

eleverna känner att deras deltagande ger resultat, även kan bidra till och utveckla 

elevernas fortsatta politiska deltagande. Även Gilljam och Hermansson talar om att ökat 

politiskt självförtroende som konsekvens, men också som en utbredd känsla för det 

gemensamma bästa.53 Att utveckla känslan för det gemensamma, få en vilja att bidra till 

en fördjupad demokrati i samhället och ökad känsla för samhörighet, som ofta ses som 

                                                 
48 Gilljam & Hermansson (2003) s.19f. 
49 Pateman, Carole. (1970) Participation and Democratic Theory. s.103ff. 
50 Pateman (1970) s.111. 
51 Gilljam & Hermansson (2003) s.19f. 
52 Pateman (1970) s.105. 
53 Gilljam & Hermansson (2003) s.19. 
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något som är en effekt av deltagardemokrati är också något som vi finner i skolans mål 

och riktlinjer.54 

 

Samtalsdemokratins, som också kallas diskursiv eller deliberativ demokrati, utgår ifrån 

att medborgarna genom offentliga samtal ställer sina argument mot varandra och på så 

sätt utvecklar ens preferenser. Man förutsätter att alla parter i samtalet har ett mål om att 

försöka komma överens. Detta förutsätter i sin tur att man aktivt lyssnar och försöker att 

förstå andra deltagares argument. Att samtalen sker offentligt är viktigt för 

samtalsdemokratin.55 John Stuart Mill hade exempelvis en tanke om att ”… offentlig 

debatt gör oss klokare, dels genom att fördomar och grundlösa tankar rensas bort, dels 

genom att den åsiktsmässiga konkurrensen tvingar fram den bästa möjliga formuleringen 

av varje idé.”56  

 

Professorn John Dryzek, Discursive Democracy, anser att diskursiv demokrati erbjuder 

ett attraktivt alternativ till den politik som annars är dominerande i de moderna 

demokratierna.57 Vederbörandes version av diskursiv demokrati är en syntes av 

deltagardemokrati, kommunikativt handlande, kritisk teori och klassisk politik i 

Aristoteliansk anda. Resultatet av diskursiv demokrati, enligt Dryzek, är en 

sammanhängande, integrerande och attraktiv politik och allmän ordning där målet är en 

värld av fri och trivsam politisk samverkan.58 Enligt Dryzek är integration en viktig punkt 

inom den diskursiva demokratin. Inom samtalet kommer en mängd olika perspektiv och 

åsikter att yttras, vilket då gör det viktigt att anhängare av olika perspektiv försöker att 

integrera dessa för att försöka finna en mer fullständig uppfattning.59 Även offentlighet 

är viktigt enligt Dryzek, då personer som uttrycker sig offentligt måste tänka på hur de 

uppför sig.60 

 

I skolmiljön är många aspekter ur samtalsdemokratin relevanta, exempelvis att visa 

respekt och lyssna på varandras argument och försöka förstå andras perspektiv, även fast 

det kanske inte stämmer överens med ens eget. 

                                                 
54 Skolverket. (2010) s.10ff. 
55 Gilljam & Hermansson (2003) s.22f. 
56 Gilljam & Hermansson (2003) s.23. 
57 Dryzek, John. (1990) Discursive Democracy. s.21. 
58 Dryzek. (1990). s.ix. 
59 Dryzek. (1990). s.66ff. 
60 Dryzek. (1990). s.37f. 
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De tre ovanstående idealtypiska föreställningarna skiljer sig från varandra genom att de 

har fokus på tre olika fundamentala demokratiska mekanismer. Nämligen val, deltagande 

och samtal.61 

 

4.2 Maktdimension 

 

Den deliberatitva demokratin får viss kritik från feministiskt håll av professorn Jane 

Mansbridge. Författaren förespråkar själv deliberativ demokrati och anser att ”The 

quality of deliberation makes or breaks a democracy.”.62 Mansbridge uppmärksammar 

två problem med den deliberativa traditionen, dels att förespråkare för denna tenderar att 

blanda samman folkvilja med deliberation men även hur den deliberativa teoretiker ofta 

glömmer bort maktrelationer. I det förstnämnda fallet anser vederbörande att normen i en 

deliberation är att utgå i ett ”vi”, vilket kommer resultera i att vissa människor inte känner 

sig helt inkluderade i detta ”vi”. Mansbridge anser istället att det är nödvändigt att utgå 

utifrån egenintresse i en argumentation då deliberation och den politiska processen borde 

göra deltagarna mer medvetna om sina verkliga intressen, även om dessa står i konflikt 

mot varandra. När det gäller det andra problemet där traditionen kan bli blind för 

maktrelationer, menar Mansbridge att politik varken bör ses som enbart bestående av 

makt, eller som fri från den. En trovärdig deliberativ ansats måste ta hänsyn till att det 

kommer att finnas maktrelationer. Tankar om deliberation skulle kunna genomföras utan 

dessa men kommer endast att verka till de svagas nackdel.63  

 

Utifrån de tre idealtyper som presenterats i detta arbete kan man applicera Mansbridges 

kritik på samtalsdemokrati (deliberativ demokrati), vilken den är riktad mot från början, 

men den är även applicerbar på deltagardemokratin. I synnerhet Mansbridges kritik mot 

den deliberativa demokratins ”maktblindhet”, som nämndes ovan, passar in på en 

deltagardemokratisk idealtyp. Det ligger mer till än att människor ”bara” ska delta, en 

ensamstående mamma med två barn har förmodligen inte samma förutsättningar för ett 

politiskt deltagande som en medelålders man med utflyttade barn. Om vi tar ett exempel 

ur en skolkontext där läraren ber eleverna att ta ett beslut angående kursens examination, 

                                                 
61 Gilljam & Hermansson (2003) s.11f. 
62 Phillips, Anne (red.) (1998) Feminism and politics. s.146. 
63 Phillips, (red.) (1998) s.146f. 
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så kommer förmodligen inte alla elever ha samma förutsättningar att uttrycka sina 

uppfattningar, då det kan finnas olika makthierarkier bland eleverna.  

 

5 Metod och avgränsningar  

Jag kommer här nedan att avhandla den metod som används i denna uppsats samt de 

avgränsningar och urval som har gjorts. Avslutningsvis presenteras informanterna och 

deras fingerade namn. 

 

5.1 Kvalitativ samtalsintervju 
 

Som metod för insamlandet av empiriskt material till denna undersökning användes 

kvalitativ samtalsintervju. Denna metod bjuder in till djupare och eventuellt oväntade svar 

då forskaren har möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor, vilket man inte har på samma 

sätt i exempelvis enkät eller frågeundersökningar. Samtalsintervju som metod lämpar sig 

bäst för undersökningar, där syftet är att synliggöra, likt denna undersökning där syftet är 

att belysa skoldemokrati i gymnasiet.64 En sak värd att ha i åtanke angående 

samtalsintervjuer är den så kallade intervjuareffekten, nämligen risken att svaren kan bli 

olika beroende på intervjuaren. Esaiasson med flera använder sig av exemplet att en 

medelålders professor förmodligen får mer tillrättalagda svar om intervjuerna genomförs 

med ungdomar och handlar om deras alkoholvanor, än vad en yngre student hade fått. 

Esaiasson hävdar även att intervjuareffektens risker inte är något som ska överdrivas, men 

att man ska vara medveten om den.65 

 

För att få fem givande intervjuer gjorde jag en intervjuguide (se bilaga A) som följdes 

under alla fem intervjuer. Enligt boken Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, 

individ och marknad, som jag har tagit inspiration från, ska en intervjuguide vara gjord 

så att innehållet följer uppsatsens frågeställningar, och har en form som skapar en flytande 

intervju i form av ett levande samtal. Frågorna ska även vara lättförståeliga och undvika 

en akademisk jargong.66 Jag har även undvikit att använda mig av teoretiska begrepp i 

frågorna, för att inte försöka leda informanternas svar. Då intervjun mer tar formen av ett 

samtal så tillkommer en del frågor i vissa intervjuer som inte står med i intervjuguiden, 

                                                 
64 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. (2012) Metodpraktikan 

s.251ff. 
65 Esaiasson & Gilljam & Oscarsson & Wängnerud (2012) s.267. 
66 Esaiasson & Gilljam & Oscarsson & Wängnerud (2012) s.264f. 
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beroende på vad informanten svarat på tidigare frågor. I vissa fall uteslöts även vissa 

frågor för att bibehålla flytet i konversationen och undvika upprepningar. Med andra ord 

så är alla intervjuer inte helt lika, trots att intervjuguiden står som mall i samtliga fem 

samtal.  

 

Efter att jag genomfört alla fem intervjuerna transkriberade jag även materialet, det vill 

säga jag skrev ned allt som både informanten och jag sa under intervjun. Målet är att 

texten av samtalet ska vara så likt det själva samtalet som möjligt, men i min 

transkribering har jag valt att ta bort eventuella ”ehm” och ”uhm” för att få en så lättläst 

text som möjligt. Ut över detta har jag endast skrivit rakt av från det informanten och jag 

sa, det är alltså ingen renskrivning eller sammanfattning av intervjuerna.  

 

5.2 Urval och avgränsningar 

 

Inför denna undersökning har jag intervjuat fem samhällslärare vid gymnasiet, varav alla 

är från olika skolor. Jag väljer att inte nämna lärarna eller skolorna vid namn för att bevara 

informanternas anonymitet, de kommer istället att tilldelas fingerade namn som 

presenteras senare i uppsatsen för att lättare hänvisa till de olika informanterna.  För att 

komma i kontakt med dessa lärare skickade jag ut mail till rektorer för alla kommunala 

gymnasieskolor i tre olika kommuner i Kronoberg och Blekinge län. I mailen 

presenterades uppsatsämnet och en förfrågan om de kunde hjälpa mig att komma i kontakt 

med en samhällslärare som har minst fem års yrkeserfarenhet. Gränsen om fem års 

erfarenhet som lärare satte jag för att öka chanserna att få informanter som innehar 

erfarenhet av skoldemokrati. 

 

Vid undersökningar som använder sig av intervjuer är centralitet en av de urvalsprinciper 

som är vanligt förekommande, denna princip har även jag använt mig av i denna studie. 

Då syftet med denna uppsats är att belysa skoldemokrati i gymnasiet, teoretiskt och 

empiriskt, blir gymnasielärare i ämnet samhällskunskap då så kallade ”centralt placerade 

källor”, vilket de personer som man vill nå inom denna urvalsprincip vanligen presenteras 

som.67 I min forskning utgörs de centralt placerade källorna inte av någon eller några 

specifika lärare, utan utgörs istället av en kategori lärare, som ovan nämnt, samhällslärare.  

                                                 
67 Esaiasson & Gilljam & Oscarsson & Wängnerud. (2012) s.258. 



  
 

19 

Det ideala är att intervjua precis så många som behövs för att belysa bredden av lärares 

uppfattningar om skoldemokrati, vilket även Esaiasson med flera ger som råd.68 Fler 

intervjuer kan innebära en massa tidskrävande arbete för att endast höra samma sak 

ytterligare en gång, vilket inte är fruktbart för undersökningen. I en studie liknande denna 

gjord av Caroline Hägelmark och Cecilia Lindhe, som presenterades tidigare i uppsatsen, 

vars resultat mynnade ut i väldigt lika intervjusvar från de åtta lärare som fick frågor 

angående skoldemokrati, utgör en motivering till att fem intervjuer anses rimligt för 

denna analys.69  

 

Som nämndes tidigare ämnar jag att hålla mina informanter anonyma i denna uppsats, 

men för att lättare kunna hålla isär och referera till de olika intervjuerna har jag tilldelat 

informanterna fingerade namn. Trots att namnen är tilldelade, så är könstillhörigheten 

ändå densamma, så om informanten var en kvinna har hon tilldelats ett kvinnligt namn 

och var det en man så har han tilldelats ett manligt namn. De fingerade namnen följer:  

 

 Informant 1: Lisa Albertsson 

 Informant 2: Andreas Svensson 

 Informant 3: Maria Ek 

 Informant 4: Pontus Olofsson 

 Informant 5: Björn Lind 

 

Lisa Albertsson undervisar i samhällskunskap och historia på gymnasiet vilket hon har 

gjort sedan 2008, tidigare jobbade hon även som lärare för årskurs 4-6 samt 7-9 och även 

på två gymnasieskolor, men i ämnen som hon inte var behörig i. Lisa har under sina cirka 

åtta år som behörig gymnasielärare i samhällskunskap endast varit aktiv på en skola, där 

hon nu även är förstalärare i ämnet. Under sin tid på skolan har hon arbetat i olika 

program, bland annat natur-, teknik-, frisör-, vård och omsorg- samt barn och 

fritidsprogrammet. På skolan arbetade de tidigare i arbetslag men det har tagits bort. 

Ämneslag har man, men det är väldigt få lärare på skolan så i vissa ämnen utgörs 

ämneslaget av endast två personer.  

 

                                                 
68 Esaiasson & Gilljam & Oscarsson & Wängnerud. (2012) s.259f. 
69 Hägelmark & Lindhe. (2006) s.34ff. 
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Andreas Svensson jobbade tidigare ett år på grundskolan men har i 19 år varit verksam 

på gymnasienivå där han undervisar i samhällskunskap och historia. Under sin karriär har 

han jobbat på tre gymnasieskolor där han varit aktiv i fordon-, bygg-, barn och fritid-, 

samhälle- och ekonomiprogrammet. På skolan där Andreas jobbar nu arbetar man aktivt 

i både arbetslag och ämneslag och har fasta mötestider varje vecka. 

 

Maria Ek är som de två tidigare nämnda lärarna behörig lärare i ämnena historia och 

samhällskunskap. Hon har varit fast anställd sedan 2009 och har under den tiden jobbat 

på två gymnasieskolor där hon mestadels arbetar med praktiska program. Det enda 

högskoleförberedande programmet som Maria undervisar i är estetprogrammet. På skolan 

försöker man att arbeta i både arbetslag och ämneslag men med fokus på arbetslagen. 

 

Pontus Olofsson har under cirka femton år undervisat i samhällskunskap och historia på 

samma skola, men under studietiden jobbade han även i grundskolan. Under sina år har 

han jobbat i alla yrkesförberedande program som finns på skolan men även alla 

studieförberedande program med barn och fritidsprogrammet som undantag. På skolan 

jobbar de mestadels i programarbetslag men även i ämneslag. Dock har arbetet i 

ämneslagen trappat ned på senare tid. 

 

Björn Lind har jobbat på samma gymnasieskola i drygt tolv år men kom från mellan- och 

högstadiet där han var aktiv i tretton år. Han är legitimerad lärare i samhällskunskap och 

geografi. På skolan som Björn jobbar på har de endast högskoleförberedande program 

och han jobbar mest med samhälls- och naturprogrammet men har även haft estetiska 

programmet. Man jobbar till viss del med ämneslag på skolan men mestadels inom 

samhällskunskapen. 
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6 Analys 
 

I detta kapitel analyserar jag det material som samlats in under mina fem intervjuer och 

applicerar demokratiteorin för att utröna och kategorisera de undersökta lärarnas 

föreställningar om skoldemokrati utefter Gilljam och Hermansons tredelning. Jag 

analysera även här hur skoldemokratin iscensätts av gymnasielärarna i undervisningen. 

Analyskapitlet delas in efter intervjuguidens olika teman (se bilaga A), med undantag för 

”Tema 1: Arbetet som samhällslärare” som sammanfattar hur länge lärarna har jobbat 

med yrket samt vilka program de jobbar inom vilket jag gick igenom då jag presenterade 

informanterna i föregående kapitel. Därav börjar del 6.1 med ”Tema 2: Skolans dubbla 

uppdrag”.  

 

6.1 Tema 2: Skolans dubbla uppdrag 
 

I intervjuguiden hade jag två frågor under detta tema, en huvudfråga där jag undrade om 

läraren ser någon konflikt mellan skolans två uppdrag, demokratisk fostran och 

kunskapsförmedling. Samt en följdfråga där jag undrar om läraren anser att man kan 

förmedla neutral och opartisk kunskap inom de normativa demokratiska ramar som 

skolan arbetar utefter. 

 

Angående den första frågan, om de ser någon konflikt mellan demokratisk fostran och 

kunskapsförmedling, var det delade uppfattningar bland informanterna. Lisa och Andreas 

anser att det ibland kan uppstå konflikt mellan de två uppdragen medan Maria, Pontus 

och Björn tycker att de två uppdragen hör ihop, speciellt inom samhällskunskapen. Trots 

att Lisa anser att det kan uppstå konflikt så tycker hon ändå att de två uppdragen faller 

samman rätt så naturligt inom samhällskunskapen, men att det ibland kommer saker som 

man måste göra, vilket eleverna inte har något att säga till om. Vid dessa tillfällen är det 

viktigt att vara tydlig att visa att det är något som måste göras på ett visst sätt. Andreas 

håller också med om att man ibland måste sätta gränser, dels disciplinära men även andra 

gränser. Dock så anser Andreas att det är väldigt sällan som det uppstår konflikter mellan 

de två uppdragen. Pontus och Björn, som inte tycker att det är någon större konflikt mellan 

uppdragen, anser att demokratin är så långt framskriven i samhällskunskapen vilket gör 

det så naturligt att prata i termer om demokrati och att arbeta med demokratiska metoder. 

Pontus anser att man ofta tänker att det i ett ämne som samhällskunskap handlar om att 
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man rent praktiskt arbetar med demokrati, ”men att det egentligen är större än så, att allt 

man gör här ska präglas av en anda av elevinflytande och medbestämmande”70  

 

Frågan gällande om det går att förmedla neutral och opartisk kunskap inom normativa 

demokratiska ramar så tycker det flesta att det är väldigt svårt. Lisa, Andreas och Maria 

anser att det är svårt då det alltid finns saker som man brinner för eller tycker är orättvist 

vilket kan göra att man lägger extra fokus på det vilket kan påverka den neutralitet som 

ska finnas i undervisningen. Pontus svarar på frågan som följande:  

 

Nej, egentligen inte. Egentligen så är det ju, vi har ju som sagt ett uppdrag att vi ska 

fostra till demokrati och, ja, om man då efter noga övervägande kommer fram till att 

diktatur skulle vara bättre så är det ju tveksamt om man skulle kunna få ett slutbetyg, 

till exempel. Det är inte helt lätt.71 

 

Den som skiljer sig mest åt i denna fråga är Björn, som anser att man kan förmedla neutral 

och opartisk kunskap inom de normativa demokratiska ramarna. Dock får man vara väl 

medveten om sin ståndpunkt och skulle man vara partisk eller oneutral får man vara 

väldigt tydlig med att man är det. 

 

 

6.2 Tema 3: Gymnasielärares föreställningar om skoldemokrati 
 

Under tema tre frågade jag bland annat vad skoldemokrati innebär för lärarna och vad 

som är det viktigaste med skoldemokrati enligt dem, även deras åsikt om vad för inverkan 

skoldemokrati kan ha på eleverna. 

 

6.2.1 Vad är skoldemokrati? 

För Lisa är skoldemokrati när man släpper in eleverna och låter dem vara med att 

bestämma. I intervjun sa hon att hon helst vill jobba med skoldemokrati på ett sätt att hon 

presenterar det nya området och att eleverna, i stort sett helt fritt, får bestämma hur de ska 

göra och så. Detta synsätt på skoldemokrati står väldigt nära deltagardemokratins ena 

spår, nämligen direktdemokratiskt deltagagande, vilket innebär att eleverna (folket) är 

med i beslutsfattandet.72 Hon erkänner dock att hon är lite för dålig på att släppa in 

eleverna. Att hon oftast har en plan över hur de ska gå tillväga och att hon helst vill göra 

på det sättet. Så det blir ibland lite skendemokrati, som Lisa nämner det.  

                                                 
70 Citat Informant 4: Pontus Olofsson. 
71 Citat Informant 4: Pontus Olofsson. 
72 Gilljam & Hermansson (2003) s.19ff. 
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Andreas anser att skoldemokrati är när eleverna får ha inflytande på olika plan. Det kan 

vara kursupplägg, arbetsformer och examinationsuppgifter och liknande. Sen är han 

väldigt tydlig med att eleverna inte kan vara med att bestämma allt, men att de ska få 

komma med förslag. Även Andreas syn på skoldemokrati kan man koppla till 

deltagardemokrati, men till dess andra spår, nämligen deltagande som påverkansförsök 

vilket innebär att folket för fram sina åsikter till de valda politikerna.73 I detta fall är 

eleverna folket som för fram sina åsikter till läraren som utefter dem tar beslut. Utöver 

ovanstående så nämnder Andreas att skolan har allmän elevdemokrati på skolan i form 

av klassråd, elevråd med mera, vilket vi tar upp mer i nästa delkapitel.  

 

Maria tycker att det är jätteviktigt att eleverna får vara med att påverka sin egen 

undervisning och att det ska vara väl medvetna om vad som måste vara med i planeringen. 

Därför inleder hon varje kurs med att gå igenom de olika kriterierna och det centrala 

innehållet för att eleverna ska vara medvetna om vad det är de kan vara med och påverka 

eller inte kan påverka i kursplaneringen. Oftast får de inte bestämma vad som ska göras, 

men däremot får de påverka hur det ska göras. Hon brukar även använda sig av 

utvärderingar i kursslutet för att samla in elevernas åsikter kring kursen, där de kan yttra 

sig om de tyckte att de fick vara delaktiga i kursens upplägg med mera. Likt Maria så 

anser även Pontus att skoldemokrati handlar om att låta eleverna vara med och diskutera 

upplägget, undervisningsformer och examinationsformer i början av kurserna samt att gå 

igenom det centrala innehållet för kursen. Men vederbörande anser även att vara lyhörd 

och flexibel som lärare är väldigt viktigt för skoldemokratin, alltså att man ständigt 

lyssnar på eleverna och är flexibel så att man kan ändra sig under resans gång om så 

behövs. För att lättare göra detta så använder Pontus, likt Maria, sig av utvärderingar, där 

eleverna anonymt kan tycka till uttrycka sina åsikter. Dock så nämner Pontus att detta 

alltför ofta sker i kursens slut, då det egentligen är för sent att påverka kursen. Därav anser 

han att det är bättre att istället hålla utvärderingar vid kursens mitt eller efter olika 

moment. I Maria och Pontus syn på skoldemokrati kan vi se ett av Dahls 

demokratikriterier, nämligen upplyst förståelse. Genom att de två lärarna vid varje 

kursstart går igenom kursens kriterier och centrala innehåll får eleverna ta del av 

information så de kan ta beslut som gynnar deras egna intressen samt att det vet vad det 

är de kan vara med att påverka.74 Även här ser vi en väldigt deltagardemokratisk 

                                                 
73 Gilljam & Hermansson (2003) s.19ff. 
74 Dahl (1989) s.109ff. 
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demokratisyn då eleverna i vissa fall får vara med i beslutsfattandet och i de fall de inte 

får det så får de ändå föra fram sina åsikter till läraren genom utvärderingar med mera.  

 

Björn anser att skoldemokrati sker i form av elevkårer, klassråd och liknande forum där 

elever kan lyfta frågor som de anser är viktiga. Elevers möjligheter till att påverka kursers 

innehåll och upplägg har enligt Björn kraftigt minskat sedan införandet av LGY11, då 

läroplanerna mer i detalj beskriver vad som ska tas upp i undervisningen. Han menar att 

tidigare, då kursplanerna endast hade några få meningar om vad undervisningen skulle 

beröra, kunde läraren göra i stort sätt vad som helst och då kunde även eleverna i större 

utsträckning vara med och påverka, komma med förslag och ha inflytande över kursens 

innehåll. 

 

Björn skiljer sig väldigt mycket i sin syn på skoldemokrati jämfört med ovanstående 

informanter i ett avseende då han säger att elevers påverkan på utbildningen och kursers 

innehåll, upplägg och examinationsformer är:  

 

\…\ väl en form av inflytande, men det är ju inte direkt skoldemokrati utan det var 

ju mer påverkan inom en kurs eller liknande. Men egentligen tycker jag det är mer 

demokratiskt kanske att man vet att de som läser en kurs, oavsett vilken skola man 

går på eller vart man går, så får man ungefär samma med sig i bagaget \...\ då står 

man lite mer på samma läge när man kommer till universitetet sen.75 

 

Björn menar alltså att det blir mer demokratiskt om eleverna inte är med och påverkar för 

mycket av undervisningens innehåll och upplägg, då de får en mer jämlik utbildning och 

grund inför fortsatta studier eller arbete. Vederbörande anser alltså att skoldemokrati är 

en jämlik utbildning, men även att eleverna ska våga framföra kritik eller synpunkter och 

veta att det inte räknas in i bedömningen. Även här ser vi spår från deltagardemokratins 

ena spår deltagande som påverkansförsök. Eleverna får inte vara med i något direkt 

beslutsfattande, men de får föra fram sina åsikter till läraren. 

 

6.2.1.1 Vad är viktigast med skoldemokrati? 

Lisa anser att skoldemokratin är en del av den demokratiska fostran alltså att eleverna ska 

lära sig att våga stå för vad de tycker och tänker och bli en del av det samhälle som de 

kommer ut i efter skolan. Skolan blir enligt vederbörande ofta som en låtsasvärld eller en 

bubbla och samhället är utanför. Det viktigaste med skoldemokrati är enligt Lisa är att 

                                                 
75 Citat Informant 5: Björn Lind. 
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förbereda eleverna inför verkligheten och kommande yrkesliv. Att man ska gå och rösta 

ta ansvar och bli en del av samhället. Andreas anser att rättviseaspekten är det viktigaste 

med skoldemokrati, alltså att upprätthålla en rättvisa mellan varje elev så att inte någon 

elev har fördelar gentemot någon annan. Maria anser också att det är förberedande för 

verkligheten. Att skoldemokratin ska få eleverna att känna sig viktiga, att deras åsikter är 

viktiga och att de faktiskt kan påverka någonting. Vederbörande anser att eleverna sedan 

tar med sig detta ut i samhället och att de blir goda samhällsmedborgare som värnar om 

demokratin och röstar i valen och så vidare. Björn anser att det viktigaste är att eleverna 

ska känna en trygghet i att kunna uttala sig om olika saker. Att inte de ska känna en rädsla 

av att deras uttalande påverkar deras betyg eller liknande. 

 

6.2.1.2 Resonerar skolans övriga lärare liknande 

Alla de intervjuade lärarna svarar att de tror att skolans övriga lärare resonerar snarlikt 

som dem själva angående skoldemokrati och alla utom Andreas anser att i alla fall skolans 

yngre lärare resonerar liknande vad de gör. Det verkar vara en genomgående uppfattning 

bland informanterna att äldre lärare inte låter eleverna vara med att bestämma så mycket 

i undervisningen och att de istället går i gamla spår. Pontus har uppfattningen att 

nyexaminerade lärare också ryggar för att släppa in eleverna i planeringen av 

undervisningen, men när man har jobbat några år och blivit varm i kläderna vågar man 

släppa in eleverna mer och mer.  

 

6.2.2 Vad för inverkan har skoldemokrati på eleverna? 

Maria hoppas att deltagandet i och påverkande genom skoldemokrati ska inspirera 

eleverna till att ytterligare vara med och påverka både inom skolan och ute i samhället. 

Vilket vederbörande även har känt av på senare tid, att ju mer lärarkåren och 

skolledningen försöker få eleverna att engagera sig i undervisningens upplägg, elevråd, 

klassråd med mera, så får eleverna också större vilja att delta och engagera sig. Något 

som Maria anser gynna både skolan och samhällets utveckling. Detta känner vi igen från 

deltagardemokraten Carole Patemans uttalande om deltagardemokrati. Då hon anser att 

vi lär oss att delta genom att delta och att känslan av politisk effektivitet har stor chans att 

utvecklas till en deltagande miljö.76 

 

                                                 
76 Pateman (1970) s.103ff. 
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 Lisa tar då upp risken med att om lärarna och skolledningen inte tar elevdemokratin och 

elevernas åsikter på allvar att demokrati blir någonting oseriöst. Att eleverna kanske 

känner att det ändå är någon annan som tar besluten så varför ska man bry sig, och att 

man tar med sig denna uppfattning av demokrati ut i samhället sen. Det är därför viktigt 

att visa eleverna att deras åsikter och engagemang leder till något, så att eleverna får upp 

ögonen för att demokrati är något som är värt att kämpa för. Alla elever kanske inte får 

med sig den kunskapen hemifrån vilket gör skolans demokratiuppdrag extra viktigt. 

Pontus hoppas att skoldemokratin bidrar till att eleverna upplever att deras studier blir 

mer betydelsefulla och att lektionerna blir bättre när de själva kan påverka innehållet. 

Även att man känner samma känsla sedan ute i samhället, att demokrati och påverkan i 

politiken känns betydelsefullt. Vederbörande anser dock att det är viktigt att man som 

lärare då visar tydligt kopplingar mellan elevernas önskan och resultatet sedan så att man 

känner att ens engagemang ger resultat. Annars stöter man ju på det problem som Lisa 

tog upp här ovan. 

 

Något som nämns av Pontus, men även av Andreas och Björn, är att flertalet elever ofta 

inte vill vara med och besluta om kursupplägget eller examinationsformer. Utan att de 

istället vill att läraren ska besluta vilken väg de ska ta. Informanterna nämner fraser 

uttalade av elever så som ”vilket har vi störst nytta av”, ”bestäm du, du vet bäst”, ”tycker 

vi det är fel så säger vi till”. Vilket i och för sig också är ett val som eleverna får ta, att 

dem ger ifrån sig sitt ansvar till läraren.  

 

6.2.3 Sammanfattning 

För att kort sammanfatta delkapitlet 6.2, är informanternas syn på skoldemokrati 

mestadels präglad av deltagardemokrati. Både direktdemokratiskt deltagande och 

deltagande som påverkansförsök kan utrönas.  
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6.3 Tema 4: Skoldemokrati i praktiken 
 

Med frågorna under tema fyra försökte jag ta reda på hur lärarna själva arbetar med 

skoldemokrati för att kunna besvara uppsatsens andra frågeställning ”hur iscensätter 

samhällskunskapslära skoldemokrati i undervisningen?” Tema fyra utgörs av tre större 

frågor och följs i de flesta fallen upp med mindre följdfrågor. 

 
6.3.1 I vilken mån får dina elever vara med och påverka undervisningens innehåll, 
arbetsformer och examinationsuppgifter? 

Lisa brukar lägga upp det så att hon bestämmer ramarna kring arbetet, alltså bestämmer 

vad som ska vara med, utifrån styrdokumenten, och så får eleverna sedan bestämma hur 

de ska göra själva arbetet. Eleverna får även ge förslag på hur arbetet ska läggas upp 

genom olika enkäter och utvärderingar på kursens moment. Men hon frågar sig själv 

under intervjun om det egentligen är så fritt. Tidigare under hennes karriär lät hon 

eleverna bestämma betydligt mer då hon endast introducerade arbetsområdet och lät 

eleverna diskutera sinsemellan hur de ville arbeta med området. Så lämnades det helt upp 

till eleverna vilken arbetsform och examinationsform man skulle ha. Lisa önskar att hon 

fortfarande hade arbetat mer likt det sättet fortfarande, men anser att tidsbristen begränsar 

henne. Tankar som ”det blir enklare om jag gör det själv”77 är vanligt förekommande, 

dock så erkänner Lisa att hon blir besviken på sig själv när hon gör det så ”lätt” för sig. 

Både så som Lisa jobbade med skoldemokrati tidigare och som hon jobbar med det nu är 

till viss del en sorts deltagardemokrati. Men arbetssättet har gått från att vara 

direktdemokratiskt deltagande i väldigt stor utsträckning till att nu vara mer deltagande 

som påverkansförsök, då de tidigare fick vara med att bestämma i stort sätt allt inom 

arbetsområdet, medan eleverna nu endast får bestämma vissa delar och kanske till största 

del påverkar genom de förslag och den kritik de förmedlar i utvärderingar med mera. 

 

Angående val av examinationsuppgifter så brukar Andreas diskutera med klassen om hur 

de vill bli examinerade på de olika områdena, men brukar ändå försöka att skapa 

variation. Trots att kanske majoriteten av klassen röstar för att ha skriftligt prov så varierar 

han ändå examinationsformen för att hindra att det är någon eller några i klassen som 

aldrig får igenom sina önskemål. Vissa moment inom kurserna måste vara med, vilket 

eleverna inte kan påverka, men de kan få påverka vilka områden som tyngdpunkten ska 

ligga på med mera. Eleverna får också möjlighet att tycka till via utvärderingar där 

                                                 
77 Citat Informant 1: Lisa Albertsson. 
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Andreas sedan kan se deras åsikter, så kan han ändra upplägget ut efter det om det skulle 

vara elever som inte vågar yttra sig öppet under lektionstid. Andreas visar en blandning 

mellan samtals- och deltagardemokrati i sitt arbete med skoldemokrati. Han har en öppen 

diskussion med eleverna angående examinationsuppgifterna för att fastställa vad klassen 

vill ha, men eleverna får även ge sina åsikter genom utvärderingar och de får också vara 

med och ta beslut i vissa områden vilket visar på både direktdemokratiskt deltagande och 

deltagande som påverkansförsök. 

 

Likt de två ovanstående låter även Maria sina elever bestämma hur de ska examineras, 

men vad de ska examineras på känner hon sig för styrd utav styrdokumenten för att låta 

eleverna vara med att påverka. Hon jobbar dock mycket med att försöka få in elevernas 

intresse i undervisningen för att göra det så roligt och intressant som möjligt, då hon anser 

att det annars kan vara svårt att få de praktiska eleverna, som hon till största del 

undervisar, intresserade av ämnet.   

 

Vid varje kursstart brukar Pontus göra en pedagogisk planering med eleverna där han 

hänvisar till styrdokument och går igenom de ämnesområden som tas upp i boken, vilket 

styr mycket av vad som kursen kommer att behandla. Men hur de ska arbeta med dessa 

områden får eleverna bestämma väldigt mycket över enligt vederbörande. Exempelvis så 

får de bestämma vad de ska börja med, sluta med, examinationsformer och datum för 

examinationerna. För att inte någon ska missgynnas av exempelvis provens datum så 

brukar han även ha två olika datum, så får eleverna själva bestämma vilket som passar 

dem bäst. Så Pontus strävar efter att vara så flexibel som möjlig. Men han är tydlig med 

att det är han som bestämmer i grund och botten, då det är han som är kursansvarig. 

Eleverna brukar få skicka in utvärderingar till Pontus där de även kan skriva förslag på 

undervisningsformer och examinationsformer som de anser att de lär sig bäst genom och 

målet är att alla elever vid kursens slut ska ha fått igenom någonting av det som de 

önskade vid kursstart. På skolan har de även nyligen börjat med ”en-till-en”, alltså att alla 

elever tilldelas varsin dator och Pontus tanke är att han via en läroplattform ska kunna 

individualisera kurserna ytterligare ett steg.  

 

Pontus hävdar även att användandet av skoldemokrati gör honom tryggare i sin lärarroll. 

Om han introducerar kursen för eleverna som någonting som de ska lösa tillsammans. 

Exempelvis: ”de här lektionspassen har vi i veckan, vi ska läsa det under de här 

månaderna, vi ska göra det tillsammans och nu ska vi sätta oss ner och titta på det, hur 
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ska vi göra för att nå fram hit.”78 ”Hit” representerar då kursmålen och kunskapskraven. 

Börjar man i den änden och bygger upp en relation mellan läraren och eleverna anser 

Pontus att det även blir mycket lättare att göra de lite jobbigare sakerna också och man 

blir mer trygg i sin lärarroll om man tidigt får med sig eleverna. Dock erkänner Pontus att 

det ibland kan bli en form av skendemokrati, då han någonstans har en tanke om hur man 

kan göra det på ett enkelt och smidigt sätt, samt att han har en del lektionsplaneringar och 

stommar färdiga som han kan använda sig utav. Likt Andreas användande av 

skoldemokrati, ser man även spår utav både samtals- och deltagardemokrati i Pontus 

användande av skoldemokrati. Även han för ett samtal eller en diskussion med eleverna 

om hur de ska nå kursens mål och hur dem ska gå tillväga. Men eleverna får även vara 

med i beslutsprocessen inom vissa områden samt att de får föra fram sina åsikter genom 

den skriftliga inlämningen de gör vid kursstart, samt genom utvärderingar av kursen. 

 

Björn nämnde under tema tre att han inte låter eleverna påverka så mycket om 

lektionernas upplägg, innehåll eller examinationsformer och han anser att inflytandet har 

minskat ännu mer sedan införandet av LGY11. Men han utvärderar efter varje 

arbetsområde och försöker utefter dem modifiera och ändra prov och arbetsmetoder till 

nästa moment eller nästkommande kurs. Han försöker även att variera 

examinationsformerna för att testa olika kvalitéer hos eleverna och för att alla elever 

kanske inte är bra på allt. Här kan jag endast utröna deltagande som påverkansförsök i 

Björns arbete med skoldemokrati, då han låter eleverna framföra sina åsikter till sig, vilka 

han sedan kan använda i sitt besluttagande. 

 
6.3.1.1 Är det något som hämmar ditt arbete med skoldemokrati? 

När jag ställde frågan om det är något som hämmar informanternas arbete med 

skoldemokrati så var det gemensamma svaret att de får stor frihet från både skolledningen 

och styrdokumenten angående arbetet med skoldemokrati. Dock hävdar både Lisa och 

Maria att tidsbristen begränsar dem. I Lisas fall handlar det om tidspressat schema 

överlag, hon har många klasser med många elever vilket gör att tankar som ”det blir 

enklare om jag gör det själv” blir vanliga.79 För Maria handlar det om att hon endast 

undervisar i 50poängskurser, då hon arbetar inom skolans praktiska program. Hon anser 

att det blir svårt att hinna med allt man ska beröra på kursens korta tidsspann, vilket gör 

att hennes arbete med elevinflytande och skoldemokrati också begränsas, då hon måste 

                                                 
78 Citat Informant 4: Pontus Olofsson. 
79 Citat Informant 1: Lisa Albertsson. 
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prioritera att hinna med det hon ska. Trots att Lisa tycker att hon får stor frihet från 

skolledningen tycker hon ändå att skolan borde bli bättre på att hålla diskussionen om 

skoldemokrati levande och kontinuerlig. Vilket Lisa tror hade fått fler lärare att bjuda in 

eleverna i kursplaneringar med mera oftare. 

 
6.3.2 På vilket vis yttrar sig skoldemokrati utanför undervisningen på skolan?  

Samtliga av informanternas skolor har både klassråd och elevråd där eleverna kan yttra 

sina synpunkter, klassråden för sedan vidare sina förslag, åsikter med mera till elevrådet. 

Men hur mycket elevrådet kan påverka och hur stort inflytande de har på skolan varierar. 

På Lisas skola så har elevrådet mest hand om roliga evenemang, fester för dem som ska 

ta studenten och liknande. Men de försöker inte på allvar att strida för sina rättigheter och 

dylikt. De få gånger de väl gör det så tar inte skolledningen dem på allvar enligt Lisa. På 

Andreas skola tar de elevrådet på stort allvar och enligt vederbörande får eleverna påverka 

mångt och mycket. Dock tycker han att det väldigt ofta blir så att elevrådets arbete stoppas 

på grund av ekonomiska skäl, något som är alltmer vanligt nu än vad det varit tidigare. 

Både på Maria och Pontus skolor har elevråden haft många nystarter. En anledning till 

detta, enligt Pontus, är förmodligen att eleverna har tröttnat på att bli inbjudna till att vara 

med att bestämma och kunna påverka, men sen insett att de egentligen inte haft någon 

större påverkansmöjlighet. Men nu efter den senaste uppstarten av elevrådet på Pontus 

skola så har skolledningen gett dem större inflytande och man har kunnat visa på flera 

saker som elevrådet har varit med och påverkat, exempelvis provtäthet, arbetsbelastning, 

vad som ska säljas i kafeterian, nya möbler i studiesalar med mera. I Marias fall har 

elevrådet också fått ett uppsving där man nu har representanter från skolans samtliga 

program. Deras påverkansmöjligheter är dock inte så stor i nuläget, men hon hoppas på 

att det ska bli bättre. Än så länge så är det till största del om vilken mat som ska serveras 

i matsalen som elevrådet fått igenom, men man jobbar med att kunna förbättra skolans 

miljö, vilket dock inte ligger högt på skolans prioriteringslista. 

 

När det kommer till hur eleverna går med i elevrådet varierar det också mellan de fem 

informanternas skolor. På Pontus skola har varje klass minst en representant, men hur 

representanterna väljs varierar. Vissa klasser röstar och i andra anmäler de som vill vara 

med sig frivilligt. På Björns skola försöker man ha en programspridning på 

elevrådsmedlemmarna, men det finns inga krav på att det ska vara en från varje klass eller 

program. Eleverna får då själva kandidera och så får övriga elever rösta fram vilka som 

ska vara med. Vilket de också gjorde på både Lisas och Marias skolor. I Andreas skola 
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varierade det också från klass till klass, så som på Pontus skola. Vissa röstar, andra 

anmäler sig frivilligt med mera. I de skolor där man röstar fram representanter, antingen 

från varje klass eller om man röstar mellan dem som anmält sig intresserade så kan vi se 

en form av valdemokrati i den skoldemokrati som yttrar sig utanför klassrummet. Även 

deltagande som påverkansförsök syns, då det som tas upp i klassråden förs vidare till 

elevrådet, vilket gör att de valda representanterna även har övriga elevers tankar och 

åsikter att beakta i beslutstagandet. 

 

6.3.3 Anser du att dina elever har samma förutsättningar att tycka till i 
klassrummet? 

Samtliga informanter anser att deras elever har samma förutsättningar att tycka till i 

klassrummet, eller i alla fall att de bör har det. Men samtliga är även överens om att det 

alltid finns elever som tar mer plats, hörs mer och vågar prata för sig medan en del är lite 

tystare och kanske lite osäkra. Anledningarna till att vissa elever inte vågar yttra sig eller 

tycka till kan vara många. Andreas menar att en del bara är blyga, i vissa fall kanske det 

förekommer mobbning, eller att eleven är rädd för att säga fel eller att inte vara politiskt 

korrekt. Lisa tror att eleverna i vissa fall är rädda att deras betyg kan påverkas om de säger 

nått som inte läraren håller med om och att det kan göra att en del istället sitter tysta. 

 

Andreas anser att blygheten ofta försvinner efter att man har haft klassen ett tag, men om 

eleverna är tysta av andra anledningar tror han att man kan lösa det genom att prata med 

eleverna och verkligen förklara för eleverna att man får säga fel, ändra åsikter om olika 

ting. Även Maria ser detta som en bra lösning på problemet, att skapa en god 

kommunikation mellan lärare och elev. Lisa och Pontus tycker att anonyma utvärderingar 

är en bra lösning, att eleverna utan någon press kan skriva vad dem tycker och tänker. 

Pontus, som nämndes tidigare, brukar vid varje kursstart låta eleverna skriva ner hur de 

vill att kursen ska läggas upp, på vilka sätt de lär sig bäst och så vidare, så att eleverna 

ska slippa att yttra sig inför hela klassen och läraren. 

 

6.4 Tema 5: Situationer  

 

Avslutningsvis i intervjuerna presenterade jag två situationer som kan uppstå i ett 

klassrum för att se hur lärarna hade hanterat sådana scenarion. Den första handlade om 

hur läraren hade hanterat en situation där de märker att vissa elever i klassen missgynnas 

av skoldemokrati, exempelvis genom att deras åsikter inte kommer fram eller dylikt. Det 
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andra scenariot var att en elev i klassen uttrycker sig odemokratiskt, exempelvis 

homofobiskt eller rasistiskt, och hur läraren då hade ställt sig till detta.  

 

Angående det första scenariot anser Lisa och Andreas att lösningen på problemet är att 

prata med eleven eller eleverna och på så sätt försöka stärka dess självförtroende och få 

dem att känna sig säkra i att yttra sina åsikter. Pontus brukar försöka, utifrån de skriftliga 

synpunkterna han samlar in vid kursstart, pussla ihop ett lektionsupplägg så att alla elever 

någon gång under kursen får känna att de har fått något som de önskade sig. Vilket han 

hoppas motverkar att eleverna känner att de missgynnas av skoldemokratin. Björn är inne 

på ett liknande spår som Pontus, att han genom varierande examinationsformer försöker 

parera att eleverna missgynnas. 

 

När det kommer till hur lärarna hanterar en situation där eleverna uttrycker sig rasistiskt 

så är den generella åsikten att det varierar från situation till situation. Pontus och Björn 

tycker att det i de flesta fallen fungerar att göra en tydlig markering med att det inte är 

okej att yttra sig på det sättet och sedan prata med eleven efter lektionen. Till skillnad från 

Lisa, Andreas och Maria som tycker att det ofta fungerar bra att lyfta problemet och 

diskutera det i klassen, men som tidigare nämnts tycker samtliga att det varierar från 

situation till situation. Lisa tog upp ett exempel där en elev i början av lektionen sa ”jag 

tycker vi ska slänga ut alla invandrare” rakt ut i klassrummet. Lisa markerade då tydligt 

att det inte var okej, sedan lyfte hon upp det och började diskutera var man i så fall ska 

dra gränsen, vilka är invandrare eller ej. Lektionen efter fortsatte de på samma tema men 

gjorde då en skrivuppgift om mänskliga rättigheter och främlingsfientlighet, vilket blev 

väldigt bra, och även den eleven som yttrat sig odemokratiskt skrev väldigt bra på 

uppgiften. Lisa och de andra lärarna som väljer att öppet lyfta upp och diskutera 

problemet inför klassen använder sig av en sorts samtalsdemokrati. Som jag nämnde 

tidigare i teorikapitlet så sa John Stuart Mill att offentlig debatt gör oss klokare, dels 

genom att fördomar och grundlösa tankar rensas bort.80 I detta fall som Lisa tog upp 

verkar metoden har fungerat för att lugna och neutralisera situationen, men även att eleven 

i fråga verkar ha ändrat sin ståndpunkt, vilket visade sig i den uppgift som gjordes 

följande lektion. 

 

 

 

                                                 
80 Gilljam & Hermansson (2003) s.23. 
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7 Diskussion och slutsats 
 

I detta kapitel avser jag att sammanställa slutsatsen av analysen i ovanstående kapitel för 

att besvara de frågeställningar som presenterades i uppsatsens inledning.  

 

Uppsatsens syfte är att teoretiskt och empiriskt belysa skoldemokrati i gymnasiet, och 

frågeställningarna är som följer: 

 Vilka olika föreställningar om skoldemokrati finns hos gymnasielärare? 

 Hur iscensätter samhällskunskapslärare skoldemokrati i undervisningen? 

 

 

7.1 Vilka olika föreställningar om skoldemokrati finns hos 
gymnasielärare? 
 

I informanternas svar på frågorna under tema 3: gymnasielärares föreställningar om 

skoldemokrati, så kan man se att de undersökta lärarnas syn på skoldemokrati är väldigt 

präglad av deltagardemokratisk demokratisyn, utifrån Gilljam och Hermanssons 

tredelning. Samtliga fem informanter visar kännetecken från i alla fall ett av 

deltagardemokratins två spår, direktdemokratiskt deltagande och deltagande som 

påverkansförsök, när de beskriver sin syn på skoldemokrati. Slutsatsen om 

informanternas liknande samsyn om skoldemokratins innebörd blir än mer intressant med 

tanke på demokratibegreppets mångtydighet och komplexitet, med en myriad av 

tolkningar och definitioner. Samt det tolkningsutrymme som läroplanen ger angående 

elevinflytande och demokrati gör slutsatsen tänkvärd. 

 

Likt Caroline Hägelmark och Cecilia Lindhe kom fram till i sin liknande gjorda studie, 

som presenterades i den tidigare forskningen, resulterar även denna uppsats i att de 

undersökta lärarnas syn på skoldemokrati står väldigt nära varandras. Detta mynnar, 

utifrån mitt teoretiska angreppssätt, ut i att informanterna har en deltagardemokratisk syn 

på skoldemokrati. Trots detta finns variationer i sättet att resonera, och analysen visar på 

en del intressanta skillnader. Exempelvis skiljer sig Björn markant från resterande 

informanter i sin syn på skoldemokrati, då han inte låter eleverna vara med i någon 

beslutsprocess över huvud taget. Då man däremot ser spår av deltagande som 

påverkansförsök i hans syn på skoldemokrati, på grund av att han genom utvärderingar 
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efter varje moment tar emot elevernas tankar och åsikter i sin planering av nästkommande 

del, hamnar hans demokratisyn ändå under kategorin deltagardemokrati.  

 

7.2 Hur iscensätter samhällskunskapslärare skoldemokrati i 
undervisningen? 
 

Till skillnad från informanternas syn på skoldemokrati, där samtliga påvisade ett 

deltagardemokratiskt synsätt, kan man i deras iscensättande av skoldemokrati i 

undervisningen se både samtals- och deltagardemokratiska drag.  

 

Både Andreas och Pontus använde sig av både samtalsdemokrati och deltagardemokrati 

i sitt iscensättande av skoldemokrati i undervisningen. Detta genom att även hålla öppna 

diskussioner och samtal med eleverna för att nå fram till ett beslut i klassen. Medan de 

tre resterande informanterna, likt deras demokratisyn, endast påvisar ett 

deltagardemokratiskt tillvägagångssätt i undervisningen, utifrån det material jag 

analyserat. I sitt agerande i situationer där en, eller flera, elever uttrycker sig 

odemokratiskt däremot, påvisar än en gång Andreas, men även Lisa och Maria ett 

samtalsdemokratiskt tillvägagångssätt. Ytterligare en slutsats man kan dra är att samtliga 

informanter tar demokratiuppdraget på stort allvar, trots att man kan se både vissa 

skillnader och stora likheter i deras synsätt på och iscensättande av skoldemokratin. Dock 

anser både Lisa och Maria att tidsbristen är något som hämmar arbetet med 

skoldemokrati, att man inte kan ge eleverna så stort inflytande i kursupplägg och dylikt 

för att det tar längre tid, tid som inte finns. 

 

I den tidigare forskningen nämnde jag att Kerstin Andersson i sin rapport kom fram till 

att eleverna i hennes undersökning ansåg att de får väldigt stort inflytande och eget ansvar 

över sin undervisning. Ibland kunde ansvaret till och med bli för stort enligt eleverna.81 

Majoriteten av mina informanter ger enligt utsago eleverna stort inflytande och ansvar 

över kursupplägget, undervisningsformer, examinationsformer med mera, vilket stämmer 

överens med Anderssons resultat. Elevernas vilja att ta ansvar varierar enligt mina fem 

informanter. Vissa elever vill vara med att bestämma och påverka, medan andra istället 

vill att läraren ska bestämma och visa vägen för att nå kursmålen. 

 

 

 

                                                 
81 Andersson (2000) s.24ff. 
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Demokratiuppdraget i vid bemärkelse omfamnar alla lärare, ämnen och skolans övriga 

verksamheter, vilket även gör elevråd med mera en del av undervisningen. Samtliga av 

informanternas skolor har både elevråd och klassråd, men det varierar mellan dem hur 

mycket elevråden kan påverka. På Lisas skola tas elevrådet inte riktigt på allvar av skolans 

ledning, och ansvarar mest över roliga evenemang och dylikt, medan man på Andreas 

skola tar väldigt seriöst på elevrådet. Flera av skolorna har av olika anledningar även haft 

svårt att etablera sig och har fått göra många nystarter. Pontus tror att en anledning till 

denna svårighet att etablera sig kan vara att eleverna tröttnar när de har fått löften om att 

vara med och delta, men att de sedan märker att de inte tas på allvar. Dock är det i 

informanternas beskrivning av elevrådet enda gången som man kan se en valdemokratisk 

demokratisyn i materialet, då man i flera skolor röstar fram representanter som ska sitta i 

elevrådet. På Pontus skola hade varje klass minst en representant i elevrådet, som antingen 

var framröstad, eller som anmält sig frivilligt. 
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Bilaga A: Intervjuguide 
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Uppsatsens syfte och frågeställning: 

 

Syftet med uppsatsen är att teoretiskt och empiriskt belysa skoldemokrati i gymnasiet. 

  

Frågeställningen blir således: 

 Vilka olika föreställningar om skoldemokrati finns hos gymnasielärare? 

 Hur iscensätter samhällskunskapslärare skoldemokrati i undervisningen? 

 

 

Tema 1: Arbetet som Samhällslärare 

Hur länge har du arbetat som samhällslärare på gymnasienivå? 
- Har du varit verksam på samma skola, eller flera olika? 

- Har du varit verksam som lärare för andra åldrar? 

Vilka gymnasieprogram har du jobbat på? 

Jobbar ni mycket i arbetslag, ämneslag eller både och på er skola? 

 

Tema 2: Skolans dubbla uppdrag 

 

Man pratar ju ibland om ”skolans dubbla uppdrag”, ser du någon konflikt mellan 

demokratisk fostran och kunskapsförmedling? 
- Anser du att man kan förmedla neutral och opartisk kunskap inom normativa 

demokratiska ramar? 

 

Tema 3: Gymnasielärares föreställningar om skoldemokrati 

Vad är skoldemokrati för dig? 
- Vad är det viktigaste med skoldemokrati? 

- Anser du att många andra lärare på skolan resonerar liknande? 

- Om inte, vilken föreställning har dem? 

- Om ja, varför tror du det är så stor samsyn? 

Vad för inverkan har skoldemokrati på eleverna tror du? 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

 

Tema 4: Skoldemokrati i praktiken 

I vilken mån får dina elever vara med och påverka undervisningens innehåll, 

arbetsformer och examinationsformer? 
- Gör skolans övriga lärare liknande? 

- Om inte, hur gör dem? 

- Om ja, varför tror du det är så stor samsyn? 

- Är det något som hämmar ditt arbete med skoldemokrati, eller anser du att du får göra 

som du vill? 

 

På vilket vis yttrar sig skoldemokrati utanför undervisningen på din skola? 

- Vad kan eleverna påverka? 

 

Anser du att eleverna i din klass har samma förutsättningar att tycka till i klassrummet? 
- Om nej, vilka elever är det som får sin röst hörd? 

- Om ja, är det vissa som inte yttrar sig ändå?    

 

Tema 5: Situationer 

Om du har en klass där du märker att vissa elever missgynnas av skoldemokrati, att 

deras åsikter inte kommer fram, hur hade du hanterat det?  

 

Hur hanterar du en situation där elever uttrycker sig odemokratiskt (exempelvis 

homofobiskt eller rasistiskt)? 

 

 

 

 

 


