
1

Linköpings universitet
Grundskollärarprogrammet, 4-9

Ulf Samuelsson

Ungdomar och demokrati
- Ungdomars inflytande i samhälle och utbildning

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Kerstin Bergqvist

LIU-ITLG-EX-99/105-SE Institutionen för
pedagogik och psykologi



2

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för
Pedagogik och Psykologi
581 83 LINKÖPING

Datum
Date

991201

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
X Examensarbete

ISRN     LIU-ITLG-EX-99/105-SE

          
C-uppsats
D-uppsats

Serietitel och serienrummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version

Titel
Ungdomar och demokrati  - Ungdomars inflytande i samhälle och utbildning
Title
Youth and democracy – Youth influence in society and education

Författare
Author
Ulf Samuelsson

Sammanfattning
Abstract
Ungdomspolitik och ungdomars möjligheter till inflytande i samhället har varierat under det gångna seklet. På 1990-
talet drabbades ungdomar av en hög arbetslöshet. Det har medfört att arbetslösa ungdomar allt senare träder in  i
det svenska demokratiska samhället. Tillsammans med att grundutbildningen blivit allt längre ger det  en förlängd
ungdomstid. Nyckeln till inflytande i samhället går via arbetet. De traditionella politiska vägarna att utöva inflytande
accepteras inte av dagens ungdomar. Delar av viktiga styrdokument redovisas som ett stöd för att elevers inflytande
i grundskolan ska beaktas. Jag undersöker även inflytandet för elever i år nio. Enkätundersökningen svarar på frågor
om inflytande vid två skolor. Dessa skolor jämförs med varandra i vissa avseenden. En jämförelse mellan mina
resultat och skolverkets resultat från 1997 görs i diskussionsdelen. Tyvärr, visar mina resultat på ett mindre inflytande
än vad skolverket presenterade. Utgångspunkten i detta arbete har varit att betrakta ungdomar som en social
kategori både i samhället och i skolan. Jag har även ställt frågor om begreppet demokrati och intresse för politik i min
undersökning. Svaren var blandade, allt ifrån kreativa idéer till inga associationer alls.
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Sammanfattning

Ungdomspolitik och ungdomars möjligheter till inflytande i samhället har varierat
under det gångna seklet. På 1990-talet drabbades ungdomar av en hög arbetslöshet.
Det har medfört att arbetslösa ungdomar allt senare träder in i det svenska
demokratiska samhället. Tillsammans med att grundutbildningen blivit allt längre ger
det en förlängd ungdomstid. Nyckeln till inflytande i samhället går via arbetet. De
traditionella politiska vägarna att utöva inflytande accepteras inte av dagens
ungdomar. Delar av viktiga styrdokument redovisas som ett stöd för att elevers
inflytande i grundskolan ska beaktas. Jag undersöker även inflytandet för elever i år
nio. Enkätundersökningen svarar på frågor om inflytande vid två skolor. Valet av
skolor har skett med hänsyn till geografisk spridning och de olika områdenas
boendestruktur. Dessa skolor jämförs med varandra i vissa avseenden. En
jämförelse mellan mina resultat och skolverkets resultat från 1997 görs i
diskussionsdelen. Tyvärr, visar mina resultat på ett mindre inflytande än vad
skolverket presenterade. Utgångspunkten i detta arbete har varit att betrakta
ungdomar som en social kategori både i samhället och i skolan. Jag har även ställt
frågor om begreppet demokrati och intresse för politik i min undersökning. Svaren
var blandade, allt ifrån kreativa idéer till inga associationer alls.      
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1. Inledning

När jag praktiserat vid olika skolor har jag speciellt uppmärksammat
elevinflytandet som fanns i undervisningen. Det har varit av skiftande karaktär.
Klassråd och elevråd har funnits på dessa skolor. Men vad jag har saknat är ett
uttryck för en genomtänkt metod där eleverna har inflytande över arbetssättet och
innehållet under lektionerna. När jag senare fick syn på en artikel som hade titeln
"Dags att eleverna får påverka på riktigt"1 blev min inriktning klar i detta arbete.
Artikelförfattaren Christer Wallentin, har deltagit i skolkommittén som bl.a. har haft i
uppgift att undersöka elevers inflytande i skolan. Här borde det finnas möjligheter att
studera inflytande i skolan, tänkte jag. Det blev en naturlig följd att jag gjorde studier
i utredningar och även en empirisk undersökning för att se hur detta med
elevinflytande fungerade.

Ungdomars inflytande i samhället har alltid intresserat mig personligen. Har de
samma förutsättningar och viljan att delta i det svenska samhället som den övriga
befolkningen? Vad har ungdomsarbetslösheten inneburit för ungdomar? Är
ungdomar intresserade av politik? Ja, frågorna blev många när jag funderade. När jag
bearbetade detta ämne fann jag en mängd material som behandlade ungdomars
villkor för inflytande i samhället. Som ett exempel kan jag återge vad en tjej vid namn
Therese svarar på frågan om ungdomar får vara med och bestämma över det som
händer i Sverige. " -Nej jag tror att vuxna och politiker tycker att man är rätt oseriös
när man är tonåring".2 En annan tjej vid namn Maria säger i samma artikel att vuxna
och politiker inte tar unga på allvar bara för att de är unga! Att ta ungdomar på allvar
är i alla fall ett måtto för mig som blivande lärare. Ungdomars inflytande i samhället
är ett mycket stort område. Många aspekter och infallsvinklar finns. Men att inte
skrämmas över detta utan  undersöka vad forskning och litteratur säger inom detta
område var utgångspunkten för mig i detta arbete.

2. Syfte och frågeställningar

Syftet med detta examensarbete är att belysa ungdomars möjligheter till inflytande i
samhället. Det kommer här att begränsas till att ta reda på vad undersökningar säger
inom områdena arbete och politik. Min empiriska undersökning syftar till att ge en
                                                                
1 Ungdomstid nr 3 1997, s.37. Populärvetenskaplig tidskrift om ungdomars vilkor. Milda makter. Artikeln är skriven av Christer Wallentin.
2 Östgöta Correspondenten 991011, Eriksson Jenny.
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bild av vad elever i år nio vid två skolor anser om sina möjligheter till inflytande i
skolan. Jämförelse i vissa delar mellan skolorna kommer att göras. Jag kommer även
att jämföra delar av resultatet med en annan undersökning. Med exempel från
styrdokument vill jag påvisa vikten av att elevers inflytandet i skolan beaktas. Detta
leder fram till två frågeställningar som blir centrala i mitt arbete:

• Vilka förutsättningar eller villkor för ungdomars inflytande beskrivs i ett
antal undersökningar som behandlar ungdomar och politik samt ungdomar
och arbete?

• Vad anser ett antal elever i år nio från två skolor om sina möjligheter till
inflytande på sin skola?

3. Uppläggning och genomförande

Den första delen i detta arbete är en sammanställning av litteratur och dokument som
belyser vad undersökningar säger om ungdomars möjligheter till inflytande i
samhället. I huvudsak är denna del koncentrerad mot områdena arbete och politik.

Denna andra delen består av en enkätundersökning som är gjord i grundskolan och
syftar till att redogöra för vad ett antal elever i år 9 vid två skolor anser om sina
möjligheter till inflytande i sin skola. Jag har använt mig av ett  induktivt förfaringsätt
d.v.s. jag drar slutsatser av de undersökningar som jag har presenterat i löpande text
och från fakta ur enkätsvaren. Undersökningen är till största delen av kvalitativ
metodkaraktär, men med vissa kvantitativa inslag, för att öka tydligheten.

Jag har i föreliggande studie utgått från att betrakta ungdomar som en social kategori i
samhället när jag belyser deras möjligheter till inflytande. Åldern på de som svarat på
min enkät är 15 år (Ht år 9 i grundskolan). Detta har varit ett problem vid jämförelser
med andra studier då dessa har redovisat åldersintervallet 16-24 år. Denna indelning
har jag varit uppmärksam på och jämför bara det som är exakt jämförbart. Stora
delar av de studier jag refererat till är gjorda med gymnasieungdomar. Jag refererar
även till detta material då jag anser att skillnaderna inte är avgörande beträffande ett
biologiskt år. Skillnader kan förekomma mellan gymnasiet och grundskolan, men
detta anger jag när de beskrivs. Detta gäller frågorna som handlar om sänkt
rösträttsålder och ungdomars intresse för politik.
4. Tidigare forskning om ungdomar och demokrati
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I denna formulering som rubriken här anger är forskningen något begränsad. I mitt
sökande har jag inte funnit forskning som exakt passar in på denna rubrik. Däremot
finns det mycket att tillgå om rubriken bryts ned i mindre delar. Jag tänker på
forskning om ungdomar, ungdomskultur och liknande. Samma sak gäller ordet
demokrati. Om man bryter ned detta till att omfatta inflytande, delaktighet och
ansvar etc finns det mycket att studera.

Om jag ska hänvisa till det som ligger närmast mitt område i detta arbete får det bli ett
par exempel. Denna litteratur har jag inte i huvudsak refererat till utan den har
fungerat som ett bollplank för mig själv. Ungdom och makt heter en statlig utredning
gjord av ungdomskommittén. Dess underrubrik är Om ungdomars delaktighet,
inflytande och jämlikhet på 1990-talet. 3Det är en passande underrubrik för det är
vad utredningen handlar om. Delaktigheten beskrivs från olika sidor. Inom områden
som kultur, språk, fritid, arbetsliv och politik utreds ungdomars delaktighet och
inflytande. Makt diskuteras utifrån olika teorigrunder och man bestämmer sig för en
viss hållning utredningen igenom. Utifrån detta maktbegrepp diskuterar utredningen
bl.a. jämlikhet. I detta sammanhang berörs områden som diskriminering av
handikappade och jämställdhet mellan könen. Utredningen beskriver även
ungdomars delaktighet, inflytande och jämlikhet både från ett svenskt men även från
ett internationellt perspektiv. De kulturella skillnaderna gör sig påminda när man gör
en utblick i världen angående dessa frågor.

Inflytande på riktigt heter en statlig utredning gjord av skolkommittén.4 Här refereras
från tidigare gjorda undersökningar om inflytande i skolan. Man hämtar uppgifter från
den s.k. skolbildsundersökningen 93/94. Det har även jag gjort (se avsnittet, Tidigare
undersökningar om elevers inflytande i skolan). Kommittén gör bedömningen att
eleverna varken i grundskolan eller i gymnasiet har något egentligt inflytande på
undervisningen. Det mest anmärkningsvärda från detta delbetänkande är att man
framför ett förslag om att skollagens s.k. portalparagraf ska innehålla ett tydligare
elevperspektiv. Detta innebär att "eleven inte ska ses som objekt för skolans
verksamhet, utan som en av skolans viktigaste aktörer".5 Ett ytterligare förslag
innebär att rektorn på skolorna får mer ansvar för att undervisning och beslutsformer
på skolan utvecklas så att eleverna får ett verkligt inflytande.    

5. Teoribildningar

5.1 Demokrati
                                                                
3 SOU 1991:12, Ungdom och makt. Delbetänkande av ungdomskommittén.
4 SOU 1996:22, Inflytande på riktigt. Delbetänkande av skolkommittén.
5 SOU 1996:22, s.208. Inflytande på riktigt.
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Begreppet demokrati kan ha olika innehåll beroende på i vilket sammanhang det
används. Det man kanske först kommer att tänka på är vilket demokratiideal  man
ansluter sig till. Med demokratiideal menas i detta sammanhang vilken typ av
statsstyrelseskick man avser. Här kan man urskilja två skolbildningar av
demokratiideal. Den ena är den deltagardemokratiska 6skolan och den andra är den
konkurrensdemokratiska skolan. Den deltagardemokratiska förespråkar betydelsen
av individens aktivitet, enligt Pettersson m.fl. (1998). Att alla medborgare själva tar
del av de politiska besluten är viktigt. Delaktigheten betonas i samhällets alla
områden. Direkt demokrati förespråkas,  mest i formen av folkomröstningar. Genom
att medborgarna aktivt deltar fostras de till politisk medvetenhet, menar Pettersson
m.fl. (1998). Den konkurrensdemokratiska skolan anser att flera eliter eller partier
konkurrerar i fria val. Medborgarnas makt, eller individen om man så vill, ligger i att
man kan avsätta de politiker som styr genom de fria och allmänna valen. Det
representativa systemet är som en ram i denna variant av demokratiideal.7 I Sverige
har vi det representativa politiska systemet och följaktligen den
konkurrensdemokratiska skolan att rätta oss efter.

Om jag översätter denna terminologi till skolans vardagliga arbete så kan man se att
begreppet används i praktiken. Den deltagardemokratiska varianten används som ett
medel att få eleverna att aktivt medverka i demokratin på skolan. Direkta
omröstningar i olika frågor förekommer t.ex. på klassråd och liknade. Den
konkurrensdemokratiska varianten förekommer även den på skolor. Man väljer sina
representanter till elevråd för att de ska kunna föra den enskilda elevens talan. Här är
alltså ett tydligt exempel på att skolans demokrati till viss del liknar det som gäller för
det svenska statsstyrelseskicket och dess politiska system. Men demokratin kan ha
fler sidor än enbart dessa ovan beskrivna varianter av demokratiideal.

Om man tränger djupare ned i demokratibegreppet kan man spåra liberalismens
anfader John Stuart Mill. Den klassiska demokratiteorin beskrivs av statsvetaren
Sten Johansson (1971). Så här sammanfattar han Mills teori om varför medborgarna
eller individerna ska delta i de politiska beslutsprocesserna.

1. Endast om alla deltar i den politiska beslutsprocessen kan man få garanti för att alla
medborgares intressen ingår i avvägningarna vid de politiska besluten.

2. Deltagandet tränar alla som deltar så att de blir i stånd att vanemässigt försvara sina
intressen.

                                                                
6 Pettersson Olof m.fl. 1998, s.18. Demokrati och medborgarskap.
7 Pettersson Olof m.fl. 1998, s.18. Demokrati och medborgarskap.
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3. Deltagandet utvecklar personligheten så att medborgaren känner sig som en del av
helheten och får ansvar inte bara för sig själv utan också för helheten.8

Detta är synnerligen goda grunder att stå på om man arbetar för elevinflytande i
skolan. Speciellt punkt nr två om deltagandet är av intresse i detta sammanhang. Om
man har dessa grunder och anpassar dem till skolans verklighet (ex de uppsatta
gränserna för elevinflytandet), skolans och elevernas förutsättningar borde detta
gynna elevinflytandet.

Grunderna i Mills teori leder oss fram till hur man ska se på eller om man så vill tolka
demokratibegreppet. Antingen kan man se demokrati som ett medel eller så ser man
det som ett mål. Om man ser demokratin som ett medel ser man det utifrån hur
beslutsfattandet går till. Alltså att demokratin är enbart ett medel för beslutsfattandet.
De som ser demokratin som ett mål har uppfattningen att "själva deltagandet [min
kursivering] i beslutsprocessen är avgörande för om en demokrati ska bedömas som
väl fungerande eller inte".9 Mills teori är således ett synsätt på demokrati som ett mål.
Deltagandet i beslutsprocesserna  poängterades i hans punkter (se ovan) och är
därmed centrala. Johansson skriver om Mills klassiska teori på följande vis:

Den klassiska utopin[…] på politikens område var en styrelseform, där alla deltar i den
politiska beslutsprocessen. De institutionella arrangemang, som Mill föreslog för att
förverkliga denna utopi var den representativa styrelsen. Deltagandet i de politiska
beslutsprocesserna var målet och de institutionella arrangemangen medlet.10

Resonemanget om hur man ska eller bör se på begreppet demokrati kan härledas till
skolans värld. De som ser demokratin som ett medel i skolans inre arbete nöjer sig
förmodligen med väl fungerande formella organ såsom klassråd och elevråd. Medan
de som ser demokratin som ett mål förmodligen förespråkar ett mer aktivt arbetssätt
med starka drag av elevinflytande och aktivt deltagande. Synsätten på demokrati kan
som sagt variera.

                                                                
8 Johansson Sten 1971, s.12. Politiska resurser.
9 SOU 1991:12, Ungdom och makt, s.151.
10 Johansson Sten 1971, s.12.
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Ungdomskommittén för ett resonemang i sitt delbetänkande under rubriken "På väg
mot en demokratisk skola".11 Man diskuterar makten i skolan. Om man ska kunna
uppleva och tillämpa demokrati i skolan måste förändringar i skolans styrdokument
ske. Det hela handlar om vem eller vilka som har makt i skolan och kommittén anser
att politiker och skolpersonal bör avstå makt till eleverna. Detta är skarpa
formuleringar och de får inte stå emotsagda. Flera reservationer finns i slutet av detta
delbetänkande av Ungdomskommittén.

5.2 Inflytande
Inom det vida begreppet demokrati ingår bl.a. inflytande som en del. En amerikansk
forskare vid namn Sherry Arnstein har konstruerat en modell för att beskriva
inflytande. Hennes modell och förklaringar till densamma kan man finna i
Ungdomspolitiska kommitténs slutbetänkande Politik för unga.12 Hon beskriver där
de olika graderna av inflytande med hjälp av en tänkt stege. Som bild kan denna
stege illustreras på följande sätt:

Självstyre

Delegerad makt

Medinflytande

Eftergifter

Konsultation

Information

Terapi

Manipulation

Överst på stegen återfinns självstyre som innebär att intressegruppen eller liknande
själva styr en institution eller något projekt. Sedan följer i fallande skala delegerad
makt, medinflytande, eftergifter, konsultation, information, terapi och nederst på
stegen återfinns manipulation. Terapi kanske behöver förklaras. Det innebär att
makthavarna samlar medborgarna till grupper som sägs ha inflytande men i själva
verket har de inget att säga till om. Ovanför mitten på denna stege återfinns
medinflytande som innebär att makthavarna går med på att dela med sig av
beslutsfattandet. Folket har en möjlighet att förhandla. De har representanter i en
styrelse, men är inte i majoritet. Deras ställning kan bli stark om de får en opinion

bakom sig. Denna beskrivning är av statsvetenskaplig karaktär men går att omsätta i
resonemanget om elevinflytande.
                                                                
11 SOU 1991:12, Ungdom och makt, s.150-151.
12 SOU 1997:71, Politik för unga, s.51-52. Slutbetänkande av Ungdomspolitiska kommittén.



11

Den grad av elevinflytande som elever har kan jag beteckna som medinflytande
nivån på denna stege. Makthavarna är skolans ledning och politiker. Medborgarna är
eleverna själva. Alla elever bildar tillsammans "folket" i ovanstående resonemang.
Detta  resonemang angående inflytande får bli slutet på teoribildningar i ämnet.

6. Definition av begreppet ungdom

Det kan ibland vara svårt att definiera begreppet ungdom. När är man egentligen
ungdom? Vad är ungdom? Här finns inga givna svar. Jag belyser här nedan fem
möjliga definitioner av begreppet ungdom och det val av definition jag bestämde mig
för. Problemet med olika åldersindelningar i undersökningarna beskriver jag under en
kommande underrubrik.

När jag här definierar begreppet ungdom handlar det om vilka avgränsningar som
gäller för begreppet och vilket teoretiskt perspektiv som intas. I den första
avgränsningen av begreppet ungdom hänvisar jag till en av Ungdomsstyrelsens
utredningar. 

13  De beskriver att man kan betrakta ungdom som en livsfas som alla
människor går igenom. Ungdomstiden är en del av livet som alla människor upplever.
Identitetsutveckling sker under denna period mellan barndom och det vuxna livet.

Den andra avgränsningen jag hänvisar till kommer från samma utredning. 14Att
betrakta ungdomen som en social kategori menar ungdomsstyrelsen i sin rapport
har sina fördelar om man diskuterar ungdomspolitik och liknande åtgärder som riktas
mot ungdomar. Man ser alltså ungdomar som en social kategori av människor.
Genom detta sätt att betrakta ungdomar preciseras de gemensamma sociala och
historiska villkor som gäller för ungdomar, menar utredningen.

                                                                
13 Ungdomsstyrelsens utredningar 6, 1996, s.12. Krokig väg till vuxen. En kartläggning av ungdomars livsvillkor, Ungdomsrapporten 1996 del 1.
14 Ungdomsstyrelsens utredningar 6, 1996, s.12.
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Den tredje avgränsningen är att utgå från den biologiska åldern. Om biologin skulle få
gälla som en gräns när barndomen tar slut så blir det när könsmognaden infaller vid
ca 15-16 år (oftast tidigare, enl författaren). 15 Detta kan innebära svårigheter med den
här typen av klassificering då mognaden hos barn som träder in i ungdomstiden
varierar kraftigt. Något mått bör man dock ha om man ska kunna jämföra och forska
om exempelvis olika attityder som råder bland befolkningen. Det har blivit vedertaget
att man utgår från den biologiska åldern vid undersökningar. Men detta är ingen
garanti för att den tillfrågade är tillräckligt mogen. Mognadsgraden kan som sagt
variera med ålder i dessa sammanhang.

Den fjärde avgränsningen handlar om det kulturella.16 Olika symboler som
ungdomar bär skapar en identitet. Förr i tiden var det vuxenattribut t.ex. slipsar på
pojkar som gjorde att de betraktades som vuxna. Nu för tiden är gränserna mer
utslätade men man kan istället tala om olika ungdomsstilar bl.a. i form av klädmode
och musikstilar, (Rantakeisu, Starrin, Hagquist, 1996). Dessa olika uttrycksformer
beskriver också författaren Fornäs.17

Den femte avgränsningen när det gäller ungdomar och även ungdomstid kan
hänvisas till den psykiska utvecklingen.18 Här är det en psykologisk mognad som
utgör fokus. Flertalet ungdomar har kanske slutat att växa och är könsmogna men
ändå inte frigjort sig från sina föräldrar. Den psykosociala identitetsutvecklingen har
fördröjts genom en längre utbildning och svårigheter att få arbete, (Rantakeisu,
Starrin, Hagquist, 1996).

Den definition jag valde är att betrakta ungdomarna i detta arbete som en social
kategori i samhället. Detta gäller både när jag beskriver ungdomspolitik och
ungdomars möjligheter till inflytande genom arbete. Samma definition och synsätt
använder jag vid den empiriska undersökningen. Då gäller det elever i år nio vid
grundskolan.

6.1 Olika åldersindelningar kan vålla problem
                                                                
15 SOU 1974:73, s.86. Ungdomars välfärd och värderingar. Rapport till Barn och Ungdomsdelegationen och generationsutredningen.
16 Rantakeisu Ulla, Starrin Bengt, Hagquist Curt, 1996, s.13.
17 Fornäs J. m.fl. 1992, Unga stilar och uttrycksformer.
18 Rantakeisu Ulla, Starrin Bengt, Hagquist Curt, 1996, s.12-13. Ungdomsarbetslöshet, Vardagsliv och samhälle.
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I flertalet undersökningar jag har tagit del av betecknas individer mellan 16-24 år som
ungdom. Här bör man vara observant. Beroende på vilken undersökning man läser så
kan indelningen i ålderskategorier variera. Exempelvis SCB:s redovisning av
befolkningsstatistik från 1994 som finns återgiven i ungdomsstyrelsens rapport.19

Där gör man en indelning av befolkningen mellan år 0-14 år, 15-24 år och 25 år och
uppåt. I ungdomsenkäten från 1993 som finns återgiven i den statliga utredningen, 20

ges en annan indelning. 16-19 år, 20-24 år och 25-29 år är deras sätt att indela
ålderskategorier. Men detta vill jag påpeka att definitionen av vad som är ungdom
och således ungdomstid är en aning varierande beroende på i vilket syfte man
studerar.

7. Kort historik om svensk ungdomspolitik

Sammanhängande och helhetsorienterad ungdomspolitik är en relativt ny företeelse.
Att den svenska staten överhuvudtaget intresserar sig för ungdomar har en historisk
bakgrund. Det är allmänt bekant att det är en skillnad mellan att vara ung vid detta
sekels början och dess slut. Sverige har genomgått en stor omvandling från
jordbruksnation till avancerad industrination. Vi befinner oss för närvarande i ett
brytningsskede mellan det framtida informationssamhället och det gamla
industrisamhället. Det är i denna nya tid som framtidens unga kommer att vistas och
verka. Samhället har över tid förändrats mycket det senaste 100 åren. De materiella
och sociala framstegen har varit enorma. Den svenska välfärdsstaten byggdes upp
under andra hälften av detta århundrade. Den ungdomspolitik som kunde skönjas i
början av 1900-talet bestod av "utbildnings och uppfostringsåtgärder". 21 Den
allmänna folkskolan fick stå för målet att alla skulle erbjudas likvärdig utbildning
oavsett var i landet man bodde. I början av seklet stöddes även föreningsverksamhet
för de unga. Detta var ett sätt att medvetet förebygga sociala problem som eventuellt
kunde uppkomma.22 På 30-talet startade de första fritidsgårdarna, då kallad
klubbverksamhet, i de större städerna. Det var i huvudsak ungdomarnas fritid som
oroade den övriga befolkningen och statsmakterna. 1959 startades Statens
ungdomsråd som senare kom att kallas Ungdomsstyrelsen (en statlig myndighet).

                                                                
19 Ungdomsstyrelsens utredningar 6, 1996, s.26.
20 SOU 1994:73, s.62-63.
21 Ungdomsstyrelsens utredningar 14, 1996, s.24. Svensk ungdomspolitik, - en underlagsrapport inför en bedömning inom Europarådet.
22 Ungdomsstyrelsens utredningar 14, 1996, s.24.
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Dess målsättning var att främja relationerna mellan ungdomsorganisationerna och
regeringen. Detta kan ses som ett steg i den statliga ungdomspolitik som existerade
vid denna tid. Statens stöd till ungdomsorganisationerna var en del av
ungdomspolitiken. 23 På 60-talet var intentionerna i ungdomspolitiken att stödja
föreningslivet och ungdomsorganisationer. Alltså i stort sett lika som tidigare
intentioner.

1970-talet blev genombrott för en mer sammanhängande och helhetsorienterad
ungdomspolitik. Det är först vid denna tid (70-80-tal) man kan börja tala om ett mer
konkret ungdomsinflytande i samhället. På 70-talet försökte man nå en "översiktlighet
över ungdomsområdet genom att producera ökat vetande kring ungdomars
livssituation". 24 Ett citat som kanske behöver förtydligas. En uppfattning som rådde
var att ungdomarna var splittrade mellan olika områden som arbete, skola, fritid och
familjen. De figurerade så att säga på flera olika arenor och i olika roller. Ett samlat
grepp skulle vara önskvärt i detta läge. Ungdomspolitiken skulle sträva åt att ge ett
samlat stöd till ungdomar som en samhällskategori trots att de befann sig på olika
arenor.

Under 1980-talet tillkom Barn- och ungdomsdelegationen som ett rådgivande organ
för barn och ungdomsfrågor. Det sistnämnda gav ytterligare tyngd åt statens vilja att
samla information och åtgärder som rörde ungdomar. Parallellt med statens
ungdomsorgan kom ungdomsforskning att starta på allvar. Till en början handlade
den till stora delar om kultur som berörde ungdomar och som ungdomar själva
skapade. Ungdomskultur blev ett område för forskarna att studera. I huvudsak
skedde detta vid de sociologiska och psykologiska institutionerna vid landets
universitet och högskolor. Senare tillkom även forskning som hörde till det
pedagogiska området.

På 1990-talet har frågor som rör ungdomars inflytande i samhället uppmärksammats.
Möjligheterna till inflytande har ökat för ungdomar. Statliga kommittéer var tidigare
ett forum enbart för vuxna.

                                                                
23 Ungdomsstyrelsens utredningar 14, 1996, s.25.
24 Ungdomsstyrelsens utredningar 14, 1996, s.26.
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I de exempel jag här återger  har ungdomar ingått:25 Åldersgränsutredningen
(Slutbetänkande SOU 1996:111),Ungdomspolitiska kommittén (Slutbetänkande
SOU 1997:71), Barnkommittén (Slutbetänkande SOU 1997:116) och Ungdomens
IT-råd (Slutrapport SOU 1997:185). I dessa kommittéer finns det alltså ett möjlig väg
till påverkan för ungdomar vilket det inte alltid har funnits under detta sekel.

8. Arbete ger möjlighet till inflytande

Arbetslösheten som har gjort sig till känna på 90-talet har drabbat hela det svenska
samhället. Hela befolkningen drabbades av den lågkonjunktur som tog sin början i
90-talet. Den  grupp som fick det extra besvärligt var ungdomar. Ungdomarna
drabbades mer av arbetslösheten än den övriga befolkningen. Att inneha ett arbete är
många gånger en inträdesbiljett till den vuxenvärld som finns i samhället. Genom ett
arbete står man för sin egna försörjning och kan genom detta börja bygga en egen
tillvaro fri från föräldrarna. Man har då även möjlighet till en egen självständig
ekonomi och ett eget boende. Många av de sociala förmåner som finns är kopplade
till den anställning du innehar. Genom att inte ha ett arbete utestängs man från den
arena som de flesta andra i samhället befinner sig på. I Sverige är fackföreningar en
relativt stark part i frågor som rör inflytande, bl.a. genom att vara statlig
remissinstans. Möjligheter att påverka genom facket är ganska goda. Detta är en väg
som är stängd för dem som inte har ett arbete. Visserligen ger enbart ett
medlemskap i en a-kassa vissa möjligheter men bör nog ses som en åtgärd för att
klara sitt uppehälle, i detta sammanhang.

8.1 Arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar
Vad gör då staten för att motverka hög ungdomsarbetslöshet och därigenom ge
ungdomar större möjligheter till inflytande i samhället? En del av ungdomspolitiken
kan vara arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar. Den myndighet som i Sverige
handhar arbetsmarknadspolitiska åtgärder är AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen). 1971
tog denna myndighet ett samlat grepp för att motverka arbetslöshet bland
ungdomar.26

På 70-talet blev åtgärderna kallade för beredskapsarbeten bl.a. inom vårdsektorn.
Antalet gymnasieplatser ökades successivt under denna period. Via ett system med
                                                                
25 Ungdomsstyrelsens utredningar 14, 1996, s.37.
26 Ungdomsstyrelsens utredningar 6, 1996, s.93.
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ungdomsplatser (högst i 6 mån) blev lagen om ungdomsplats ett faktum 1984. Denna
lag och således åtgärd skulle garantera den arbetslöse 18-19-åringen arbete i fyra
timmar per dag.27 En försöksperiod  på 90-talet av ungdomspraktik ledde fram till att
1993 infördes ALU (arbetslivsutvecklingsprojekt) men detta var främst avsett för de
som var medlemmar i någon arbetslöshetskassa. De flesta ungdomar som var
arbetslösa var i mitten av 90-talet sysselsatta i någon form av ungdomspraktik.

Åtgärder för ungdomar (t.ex. ALU, APU) kan ge en falsk trygghet. De "riktiga" och
ordinära arbetena saknades under stor del av 90-talet. Flertalet av ungdomarna blev
kvar i denna falska trygghet. Situationen på arbetsmarknaden har givit att många
ungdomar får svårt att etablera sig i vuxenvärlden. Om man inte får ett arbete hänvisas
man till någon av de åtgärder som staten erbjuder. Om man inte väljer detta finns det
bara utbildning kvar. Under en period från 1980 till 1995 ökade andelen studerande
mellan 16-24 år med det dubbla.28 De som börjar på högskola eller universitet blir allt
yngre.29 Den förlängda utbildningen tillsammans med den svåra arbetslösheten leder
fram till en förlängd ungdomstid.

9. Den förlängda ungdomstiden

Det skrivs på olika ställen och i olika sammanhang om den förlängda ungdomstiden
t.ex. i en av Ungdomsstyrelsen utredning.30 Ganska kortfattat går det ut på att man
numera är ungdom under en längre tidsperiod. P.g.a. av förhållandena i samhället
t.ex. arbetslöshet blir perioden när man ska etablera sig i vuxenvärlden längre.
Ungdomar misslyckas överhuvudtaget med att komma in på arbetsmarknaden.31

Grundutbildningen är förlängd för dagens unga.32 Gymnasiet är nästan ett
obligatorium. Högskolan eller universitetet kan vara en möjlighet att undvika
arbetslöshet.

Arbetsmarknadsåtgärder kan vara en lösning för en del ungdomar. Summerar man
denna tidsperiod kan det innebära att man är ca 24-25 år och t.o.m. ännu äldre, innan
man är redo för det ordinära  arbetslivet. Vid denna ålder hade man tidigare etablerat
sig i samhället. Man hade tidigare en ekonomisk möjlighet till detta. Att skaffa bostad
och bilda familj skedde betydligt tidigare för bara ca 30 år sedan. Möjligheterna till
                                                                
27 Ungdomsstyrelsens utredningar 6, 1996, s.94.
28 Ungdomstid nr 3 1996, s.8. Politik för en motvindsgeneration. Artikeln är skriven av Karin Nilsson Kelly angående ungdomsstyrelsens kartläggning av
ungdomars villkor – Krokig väg till vuxen.
29 Ungdomstid nr 3 1996, s.8.
30 Ungdomsstyrelsens utredningar 6, 1996, s.14-15.
31 Ungdomsstyrelsens utredningar 14, 1996, s.82.
32 Ungdomsstyrelsens utredningar 6, 1996, s.41.
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inflytande i samhället skjuts så att säga upp på framtiden. Det är genom arbete och en
egen förvärvad  inkomst som man får inträdesbiljetten till samhället.

En statlig utredning beskriver ett liknande resonemang men kallar det för
etableringsprocessen. Här följer några citat med kommentarer.33  "Successivt har
ungdomsutbildningen förlängts". Med detta menar utredningen att utbildningsnivån
har höjts i Sverige. Allt ifrån den sexåriga folkskolan till en grundskola och ett
gymnasium som tillsammans blir en tolvårig utbildning. Denna förlängda utbildning
skjuter upp etableringen i vuxenvärlden. "Ökande ungdomsarbetslöshet". Det faktum
att ungdomar drabbas hårt vid arbetslöshet och tiden för att kunna stå på egna ben
blir senarelagd. "Flera ungdomar kommer att befinna sig i en mellanställning mellan
barndom och ett självständigt liv". Den utdragna etableringsprocessen ger detta vid
handen. Ungdomarna hamnar så att säga i ett mellanläge. " […] Några kommer tidigt
ut i vuxenlivet i samtliga avseenden, andra gör det först i 30-årsåldern". Här pekar
utredningen på en risk med en allt för stor spridning mellan olika ungdomar.
Etableringsprocessen kan genomföras olika för skilda individer.

Utredningen skriver vidare att om man inte överbryggar etableringsproblemen
"kommer man att få förändringar av ungdomars livsvillkor".34 Det är själva
överbryggningen som utredningen tar fasta på. Denna utredning kommer inte med
konkreta förslag men lyfter fram problem som har med överbryggningen att göra.
Det är inte bara den förlängda ungdomstiden och en stor ungdomsarbetslöshet som
försvårar för ungdomar att utöva inflytande i samhället. Det finns många förklaringar.
Jag kommer att gå vidare med en av dem, nämligen ungdomars möjligheter till
inflytande inom politikens område.

10. Ungdomar och politik

                                                                
33 SOU 1994:73, s.18-19.
34 SOU 1994:73, s.19.
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Det svenska representativa politiska systemet bygger på en medverkan från
medborgarna. Att rösta är en medborgerlig rättighet i Sverige. Ungdomar kan inte
rösta förrän de har fyllt 18 år. Detta är en omdiskuterad fråga som jag kommer att
återkomma till. Att delta i den lokala och den nationella politiken i form av röstning
utesluts alltså för åldersgruppen ungdomar 16-18 år. "Att bli vuxen handlar om att bli
delaktig i samhället och att ta sitt ansvar som medborgare".35 Att få inflytande i
denna form är en del av demokratin, menar ungdomsstyrelsen i denna utredning.
Bara för att några ungdomar inte får rösta behöver det inte innebära att de saknar
intresse för politik. Den traditionella partipolitiken verkar inte attrahera dagens
ungdomar. De söker ofta andra lösningar än de gängse vägar som finns etablerade.
Detta påvisas genom ungdomars alternativa rörelser såsom fredsrörelser och
miljörörelser och liknade.36 Dessa rörelser är förvisso små (till medlemsantal) men
pekar klart mot ett politiskt intresse och engagemang dock inte i traditionella former.

Om man tittar på röstningen vid riksdagsvalen så är inte de unga sämre på att rösta än
den övriga befolkningen. Beträffande partipolitiskt arbete och politisk makt
domineras den inte av unga människor. Den omtalade maktutredningen (SOU
1990:40) som ungdomsstyrelsen nämner i sin utredning talar om för oss att den
politiska makteliten består av män i åldrarna 44-46 år.37 De politiska
ungdomsförbunden kämpar för att skaffa medlemmar. En nedgång av antalet
medlemmar har skett från ca 145 000 medlemmar till 45 000 under perioden 1984-
94.38  En allvarlig minskning om man ser till nyrekryteringen av politiker i framtiden.

Traditionell partipolitik och ungdom verkar inte vara synkroniserade på den senare
delen av 90-talet. Intresset för politiska frågor finns, men kanalerna godtas inte av
ungdomar. Två bra förslag presenteras av ungdomsstyrelsen. Den ena är
kommunala ungdomsråd som syftar till ett ökat engagemang i huvudsak gällande
kommunala frågor. Våren 1995 fanns det ca 50 st ungdomsråd i landets kommuner.39

Tanken med dessa organ är att de ska kunna vara remissinstans för kommunala
frågor som rör ungdomar. De ska om möjligt vara representativa för kommunens
ungdomar, alltså föra deras talan. Vissa är mer avancerade än andra. Några arbetar
med ungdomspolitiska handlingsprogram som ska godkännas av
kommunfullmäktige. Vanligt förekommande frågor i ungdomsråden är fritidsfrågor.
Man diskuterar då mötesplatser för ungdomar såsom fritidsgårdar, kaféer och
liknande.

                                                                
35 Ungdomsstyrelsens utredningar 6, 1996, s.189.
36 Ungdomsstyrelsens utredningar 6, 1996, s.201.
37 Ungdomsstyrelsens utredningar 6, 1996, s.192.
38 Ungdomsstyrelsens utredningar 6, 1996, s.203.
39 Ungdomsstyrelsens utredningar 6, 1996, s.204.
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Från exempelvis Ludvika kommuns ungdomsråd rapporteras att en av deras
målsättningar är att "förstärka ungdomens möjlighet till delaktighet i de demokratiska
processerna".40 I denna kommun och f.ö. i andra kommuner, är deltagarna 15-30 år.
Detta innebär att det finns en möjlighet till inflytande trots att man inte uppnått
rösträttsålder.

Den andra möjligheten som presenteras är ungdomsriksdagen. Den tog sin början
1994 och samlade ca 1200 deltagare under fyra intensiva dagar i maj månad.41 Det
som denna gången togs upp på dagordningen var främlingsfientlighet och rasism. Ett
mål som diskuterades då och även senare var att stärka möjligheterna för ungdomars
deltagande i samhällslivet. För att detta ska kunna genomföras krävs att ungdomar
ges inflytande. Den första ungdomsriksdagen såg även en möjlighet att samverka
med de lokala ungdomsråden i kommunerna för att få ett bredare stöd för
ungdomsfrågor. Uppenbarligen tyckte de som deltog i denna första riksdag för
ungdomar att de kunde kräva mer av inflytande i samhället.

Från denna beskrivning av ungdomars möjligheter till inflytande i samhället går jag
vidare med deras möjligheter till inflytande i utbildning. Grundskolan kan vara en bra
grund om man ska träna sig i att utöva inflytande. Möjligheterna finns i elevernas
vardag. I min empiriska undersökning har jag frågat eleverna om vad de anser om sitt
elevinflytande. Först behandlar jag de regler som styr verksamheten i grundskolan.
Finns det en möjlighet att genomföra elevinflytande i grundskolan med stöd av
styrdokumenten?

11. Styrdokument för skolverksamhet

Från skollagens 4:e kapitel § 2 kan man läsa följande som handlar om inflytande i
grundskolan: " Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas.
Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras
ålder och mognad ".42 Det står i lagen att skolan ska arbeta med inflytande i skolan. I
kommentarerna till denna paragraf står det följande:

                                                                
40 SOU 1991:12, s.249.
41 Ungdomsstyrelsens utredningar 6, 1996, s.208.
42 Djurstedt Bengt och Kastan Agnes, 1993, s.37-38. Skollagen med kommentarer.
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Men skolan måste även i praktiken kunna visa vad demokrati innebär. Ett sätt att till
eleverna förmedla demokratiska värderingar är givetvis att i undervisningen använda ett
demokratiskt arbetssätt. Demokratin i det praktiska arbetet är den bästa vägen för skolan
att få eleverna att omfatta demokratiska värderingar.43

Riktlinjerna är fastslagna och därmed tvingande för skolan. Från läroplanen kan vi
utläsa följande från kap 1 som handlar om skolans värdegrund och uppdrag: "Det
offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund".44 Detta citat från läroplanen har
givetvis en bred innebörd. Begreppet demokrati kan tolkas olika i skilda situationer. I
detta sammanhang syftar det på en mycket bred bas för människans okränkbara
värde och individens frihet. Men demokrati kan innebär mycket mer som t.ex.
elevers ansvar och inflytande i skolan. Från avsnittet i detta ämne kan vi läsa under
mål att sträva mot:

 Skolan ska sträva  efter att varje elev
• tar ett personligt ansvar för sina studier och i sin arbetsmiljö,
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i

skolan och
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i

demokratiska former.45

Kursplanerna är också styrdokument. Från exempelvis kursplanen för
samhällskunskap står det följande under mål att sträva mot: "Skolan skall i sin
undervisning sträva efter att eleven får kunskaper om samhällsförhållanden, rättigheter
och skyldigheter samt barns och ungdomars villkor i samhället".46

Att dessa tre styrdokument, skollagen, läroplanen och kursplaner strävar mot att
demokratin ska gälla även i grundskolan, råder inget tvivel om. Det demokratiska
arbetssättet poängteras som en metod i  demokratiskolningen. Skollagen förespråkar
också ett elevinflytande i grundskolan.

12. Tidigare undersökningar om elevers inflytande i skolan.
                                                                
43 Djurstedt Bengt och Kastan Agnes, 1993, s.37-38.
44 Utbildningsdepartementet/Skolverket, 1994, s.5. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, LPO 94.
45 Utbildningsdepartementet/Skolverket, 1994, s.15. LPO 94.
46 Skolverket, 1996, s.65. Kursplaner för grundskolan.
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Någonstans på vägen ner från lagtexter via läroplaner och kursplaner till skolans
vardag tycks det inte riktigt gå som intentionerna i styrdokumenten anger.  Flertalet
undersökningar bl.a. från skolverket, visar på ett svagt elevinflytande trots att många
elever enligt egen utsago verkligen vill vara med och påverka sin utbildning.47 Nedan
följer två exempel från undersökningar som har behandlat elevers delaktighet och
inflytande i skolan.

Från en av skolverkets rapporter som heter skolbildsundersökningen 1993/94 kan
man utläsa att "mer än hälften av eleverna vill i stor utsträckning kunna påverka alla
områden de tillfrågades om".48 Exempel på områden som eleverna ville påverka var
arbetssättet på lektionerna, undervisningssätt, innehållet på lektionerna, läromedel,
schema, skolmiljö och skolmåltider.

Eleverna i samma undersökning anser att de kan påverka arbetssättet på lektionerna.
Skolverket ger här  kommentaren att " drygt 40% av eleverna, faktiskt tycker att de i
stor utsträckning kan påverka arbetssättet på lektionerna".49 Beträffande om eleverna
kan påverka ämnenas innehåll är det var fjärde elev som anser att de kan göra detta.
Läromedel anser eleverna att de inte kan påverka mycket. "Läromedel anser sig inte
ens var tionde elev kunna påverka i stor utsträckning".50

Om man sammanfattar Skolbildsundersökningen 1993/94 i siffror får man följande
resultat:
De elever som anser att de kan påverka arbetssättet på lektionerna uppgår till 40%.
25% av eleverna anser att de kan påverka ämnenas innehåll.
Antal elever som anser att de kan påverka läromedel är 10%.

                                                                
47 Skolverket: Rapport nr 72, 1993/94, s.64. Attityder till skolan, - skolbildsundersökningen 1993/94.
48 Skolverket: Rapport nr 72, 1993/94, s.65.
49 Skolverket: Rapport nr 72, 1993/94, s.65.
50 Skolverket: Rapport nr 72, 1993/94, s.67. Attityder till skolan, - skolbildsundersökningen 1993/94.
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Skolverket gjorde 1997 en uppföljning och undersökte samma områden som
skolbildsundersökningen från 1993/94. Denna gång skriver skolverket att "merparten
av eleverna vill ha mer att säga till om både vad gäller själva verksamheten -
undervisningens innehåll, läromedel, och framförallt arbetssättet".51 Om man studerar
siffrorna i denna undersökning så är de klart över femtio procent som vill påverka
dessa områden. Viljan att påverka hos eleverna finns alltså kvar som även den tidigare
undersökningen visade.

Sammanfattar vi denna undersökning från 1997 ger den följande resultat:52

60% av eleverna anser att de kan påverka arbetssättet på lektionerna.
De elever som tycker att de kan påverka ämnenas innehåll uppgår till 35%.
Antalet elever som anser att de kan påverka läromedel är 10%.

Skolverket redovisar alltså en ökning av vad eleverna anser att de kan påverka
arbetssättet (från 1993/94 till 1997). Elevinflytandet har således ökat enligt skolverket.
Någon senare daterad undersökning från skolverket som berör elevinflytande har jag
inte funnit i mina studier.

13. Nationella rapporter om elevinflytande

Från två andra av skolverkets rapporter kan jag utläsa att kommuner runt om i landet
arbetar med elevinflytande. Den första rapporten kommer från 1993. Observera att i
denna rapport anger man inte hur man arbetar eller i vilka former man gör det. " I
hälften av landets kommuner utbildas eleverna i medinflytande".53 Vad som åsyftas
är att man avsatt projektpengar eller liknande resurser för detta ändamål. Det
statistiska materialet kommer från kontinuerliga rapporter till skolverket från landets
skolor. I denna rapport står alltså inte vad detta medinflytande egentligen är.

Den andra rapporten är från 1996. Här kommer informationen från en undersökning
som gjordes 1995. Här återges att femton av femtiotvå (29%) av de tillfrågade
kommunerna anordnar fortbildning/utbildning för lärare och elever om
elevinflytande.54

Inte heller här återges vad som menas med elevinflytande eller i vilka former det ska
bedrivas. Dessa två rapporter är beskrivande data om skolverksamheten därav dess
                                                                
51 Skolverket: Rapport nr 144, 1997, s.81. Vem tror på skolan? Attityder till skolan 1997.
52 Skolverket: Rapport nr 144, 1997, s.81-82.
53 Skolverket: Rapport nr 8, 1993, s.12. Beskrivande data om skolverksamheten 1993.
54 Skolverket: Rapport nr 107, 1996, s.10-11. Beskrivande data om skolverksamheten 1996.
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sammanfattande karaktär. Man följer upp vad kommunerna gör för att arbetet med
elevinflytande ska fortgå. Skolverket är i detta fall en slags kontrollinstans som har att
kontrollera att verksamheten pågår enligt gällande styrdokument. Det är dock något
oklart vad som avses med medinflytande/elevinflytande.

14. Projektet skola i utveckling

Skola i utveckling heter det projekt som skolverket genomför under senare delen av
1990-talet. Olika områden finns inom detta projekt. Många skolor sökte, men endast
några blev utvalda. Från den rapport jag hänvisar till studerades 41 stycken skolor
som har valt att arbeta med elevinflytande på sin skola. Skolorna är spridda över
Sveriges avlånga land allt ifrån Jokkmokk till Trelleborg.

Så här uttrycker sig en lärare som arbetar med elevinflytande i skolverkets projekt:
"Vi vill ge eleverna större inflytande över sitt lärande och över sin vardag i skolan så
att de tar ett större ansvar för sina studier, för skolmiljön och för de människor som
vistas där".55 Det är en allmän vilja om förbättrade arbetsmetoder hos de lärare som
har valt att arbeta med elevinflytande. Lärarna upplever att skolan inte lever upp till
intentionerna i läroplanen. Därför är man nyfiken på nya arbetssätt som ger eleverna
mer inflytande. Flertalet av lärarna hävdar också att inlärningen blir bättre om
eleverna tar ett större ansvar för sin utbildning. Lärarna beskriver även att
upprinnelsen till att delta i projektet hade flera skilda orsaker. Den nya läroplanen
(LPO 94), besparingar som berörde undervisningen, "struliga" elever samt ett
ekonomiskt tillskott genom projektet angavs som orsaker att delta.

14.1 Vilka konkreta arbetsmetoder användes?
Ansvarstagandet poängterades av flera lärare. Ett sätta att öka detta är att arbeta med
"eget arbete". En bra metod anser flera. Den metoden individualiserar
undervisningen samt syftar till att öka motivationen och det egna ansvarstagandet.56

På högstadierna har ofta kritiken av undervisningen bestått i att man har för många
och korta lektioner. Ett sätt att bryta detta och främja elevinflytandet och det egna
ansvarstagandet är att införa "vita pass" i schemat. Det går ut på att eleverna ska
kunna arbeta på egen hand under denna tid.
                                                                
55 Skolverket 1999, s.9. Skola i utveckling, Inflytandets villkor.
56 Skolverket 1999, s.15-16. Skola i utveckling, Inflytandets villkor.
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Detta kan gälla en fördjupning eller om eleven har kommit efter i något ämne. De
"vita passen" kan vara allt ifrån en timma till en hel dag. Individuellt temaarbete kan
vara ett sätt att organisera för elevinflytande över den egna utbildningen. Dessa
metoder finns utförligt beskrivna när man studerar skolverkets projekt skola i
utveckling.57 I korthet är det en arbetsordning som eleven kan följa från
problemområde till redovisning och utvärdering. Gemensamt temaarbete kan
struktureras med en liknande metod. Det finns gott om idéer som har prövats i dessa
skolor. Jag nämner ytterligare några exempel utan kommentarer som har prövats, allt
för att öka elevinflytandet och elevens ansvarstagande. Inflytande över
bedömningen, PBL - metodik och Montessori pedagogik.

14.2 "Riktigt" elevinflytande kräver nya strukturer
Lärare som har elevinflytande som en tänkbar metod att arbeta efter nämner flera
problem som de stöter på. Organisationen och skolans traditioner har ofta inneburit
att man tänker i ett klassperspektiv. Med det menas i detta sammanhang att klassens
vilja, klassens läxa etc bildar den givna ramen. Lärarna anser att man bör se mer
individorienterat på undervisningen.58 För att detta ska kunna genomföras krävs nya
former och strukturer i skolan. Annorlunda/nya mötesplatser där elever och lärare
möts bör bli mer frekvent.  Som exempel ges veckosamtal, kompissamtal och
utvärderingssamtal. Lärarens roll kan mer och mer liknas vid en mentors roll.
Mentorskapet är vanligast på gymnasiet men fungerar även på högstadiet. Ett nyare
sätt att tänka presenteras av en del lärare. Inflytandet skulle kunna utsträckas till
föräldrar som inbjuds till att medverka i skolråd och olika styrelser. "Det är som det
gamla uppehållsrummet på något sätt har blivit en mötesplats för kommunikation.
Skolan bli mera av en vanlig arbetsplats".59 Det citatet får skildra vad lärarna menade
med sitt "nya" sätt att tänka.

14.3 Kritik mot att arbeta med elevinflytande
Mycket av att arbeta med elevinflytande handlar om att sätta gränser för vad elever
ska ha inflytande över. Denna diskussion är ofta förekommande bland lärare. De
flesta som har deltagit i projektet skola i utveckling är positiva, men i diskussionerna
är det sannerligen högt till tak.

                                                                
57 Skolverket 1999, s.21. Skola i utveckling, Inflytandets villkor.
58 Skolverket 1999, s.33. Skola i utveckling, Inflytandets villkor.
59 Skolverket 1999, s.41. Skola i utveckling, Inflytandets villkor.
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"Den som idag står framme vid katedern och drar en lektion om Strindberg får kolla
så att ingen hör honom för då får han antagligen löneavdrag".60 Detta hävdar en av
lärarna på en skola som uppenbarligen föredrog en gammaldags pedagogik. Det
verkar som en del lärare har svårt att bryta invanda mönster och prova nya grepp.
Deras prestige sätts ibland på spel. De "utmanas" av eleverna om vem som
bestämmer. Gränserna för inflytandet måste vara klara. Men det handlar inte om att
eleverna ska ta över makten att bestämma. Ansvaret ligger alltid på läraren, men
formerna i undervisningen bör vara av elevinflytande karaktär, anser lärarna.

En annan kritik som framkom i projektet är att en del elever, främst på högstadiet,
lämnas vind för våg. Dessa elever kan inte ta det ansvar som krävs när man arbetar
aktivt med elevinflytande i undervisningen. En del elever har inte den mognaden och
de sociala förutsättningar som krävs i denna arbetsform, hävdade lärarna. Skolorna
som har deltagit i projektet har haft erfarenhetsutbyte med varandra. Vid ett tillfälle
noterade rektor vid en högstadieskola att hans kollegor uppmärksammat honom på
brister i den skola de besökte. Elevinflytandet hade gått för långt, menade man.
Lärarna tyckte att eleverna "gick och drällde".61 Erfarenhetsutbytena hade i alla fall
varit givande för skolorna och varje skola formade sedan sin egen form av
elevinflytande.

15. Undersökningen

15.1 Val av metod
Att välja metod för undersökningen var inte enkelt. Valet stod mellan intervjuer av
elever eller en enkät till eleverna där de kunde skriva vad de tyckte. Enkäten har sina
fördelar genom att man når ut till ett större antal elever.62 Inom tidsramen som råder
för detta arbete når man alltså fler antal elever än vid intervjuer. En annan fördel med
enkäten är att de som svarar på frågorna har god tid på sig, de kan överväga och
begrunda svarsalternativen. Vid en intervju kan de som svarar känna en viss press
från intervjuaren då denne väntar på svar. Ytterligare en fördel med enkäten är att
frågorna är standardiserade. D.v.s. att frågor och svarsalternativ presenteras på
samma sätt för alla som ska svara. Argument mot enkäten är att när den väl är
insamlad så går det inte att ställa några följdfrågor.
                                                                
60 Skolverket 1999, s.60. Skola i utveckling, Inflytandets villkor.
61 Skolverket 1999, s.66. Skola i utveckling, Inflytandets villkor.
62 Ejlertsson Göran, 1996, s.10-12. Enkäten i praktiken.
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Det som talar mot intervjun som metod är bl.a. att svaren går "genom" intervjuaren
och då finns det risk att svaren blir förvanskade.63 Intervjuaren kan även påverka den
som ska svara beroende på vilket sätt han/hon ställer frågor och följdfrågor. Valet av
min metod föll så småningom på enkäten, efter att ha vägt för och emot.

Vid större enkätundersökningar som databehandlas brukar man tala om validitet och
reliabilitet för att säkerställa resultaten. "Med validitet i en enkätfråga menas frågans
förmåga att mäta det den avser att mäta".64 "Med reliabilitet menas huruvida
upprepade mätningar ger samma resultat".65 I större forskningssammanhang är det
ett krav att båda dessa tillgodoses. I mitt arbete är det givetvis svårt med reliabiliteten,
men jag anser att validiteten i de frågor jag ställde är bra (förutom i viss grad fråga
åtta). Här kommer en stor del tolkningar in och jag är inte en fullärd forskare ännu.
Det förhållandevis låga antalet enkäter (81 st) är nog ett rimligt antal i detta
sammanhang, men det håller inte till något statistiskt säkerställt resultat. Man brukar
tala om ett antal på ca 1000 st svar för att kunna säkerställa resultat rent statistiskt.
Min undersökning får ses som en liten studie inom ett angeläget område för mig.
Målgruppen för min undersökning var elever i år nio. Från denna population av elever
gjorde jag ett stickprov och valde elever från  två skolor. Valet av skolor gjorde jag
för att få en geografisk spridning och en skillnad i boendestrukturer. Urvalsmetoden
är så korrekt utförd som möjligt inom detta arbetes ram.

15.2 Utformning av enkäten
Jag har utformat enkäten med ett udda antal svarsalternativ på de frågor som
besvarades med ett kryss. Om det ska vara ett udda eller jämt antal svarsalternativ
råder delade meningar om. Vanligast förekommande är ett udda antal där det finns
ett neutralt alternativ.66 Jag följde dessa riktlinjer i min utformning av enkäten. Jag har
även med öppna frågor där eleverna har chans att skriva mer utförliga svar. De två
första frågorna syftar till ungdomarnas möjligheter till inflytande i samhället. Fråga tre
är en öppen formulerad fråga där eleverna ges utrymme att skriva fritt efter egna
associationer om begreppet demokrati. Frågorna fyra till nio rör elevernas
möjligheter till inflytande i sin skola. De två sista berör deras ansvarstagande och vad
de anser om betyg.

15.3 Genomförandet av enkätundersökningen
Hur gick det då till vid genomförandet av enkätundersökningen? Jag tog kontakt med
skolledningen och presenterade mig och mitt examensarbete. Efter flera turer fick jag
                                                                
63 Ejlertsson Göran, 1996, s.10-12.
64 Ejlertsson Göran, 1996, s.86.
65 Eljertsson Göran, 1996, s.86.
66 Ejlertsson Göran, 1996, s.71.
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besöka de två skolorna jag valt. I mina samtal med skolorna möttes jag av viss
skepsis. Vad var det nu för undersökning? Vad ska nu kontrolleras? Jag kunde höra
detta av undertonen i samtalen. Kommunen hade nyligen blivit "utsatt" för en
internationell studie om demokrati där både elever och lärare fick svara på en mycket
omfattande enkät. Och så kom jag i samma ärende. Hur som helst, jag fick besöka
de skolor jag valt ut. Den ena skolan var mer positiv och ville kanske ta del av
resultatet. Väl ute på skolorna var jag med när eleverna fyllde i enkäterna. Jag gjorde
en kort presentation av mig och mitt arbete innan ifyllandet startade. En del frågor
kring enkäten framkom, så det var bra att jag fanns till hands. Ett alternativ hade varit
att skicka enkäterna till skolan, men detta är mer opersonligt och de kan även ta
längre tid och ge ett större bortfall.

15.4 Presentation av skolorna
Jag har besökt två grundskolor och genomfört en enkätundersökning med elever i år
nio. Den ena skolan som vi kan kalla A är en friskola och består av 506 elever från år
7 till år nio. Eleverna har haft framgång i "teknikåttan" och nutidsorientering. Skolan
anses attraktiv av elever som söker till högstadiet. Skolan är byggd på 1960-talet men
är renoverad ett par gånger. Den gav ett rent och snyggt intryck när jag var där.
Bebyggelsen där skolan är belägen består till stora delar av villor.

Den andra skolan som jag besökte kommer att kallas för skola B. Skola B är en
kommunal skola som är något mer modern än skola A men gav ett ganska "mörkt"
och "kallt" intryck på mig vid besöket. Korridorerna var långa och mörka med
dunkla färger på väggarna. Området där skolan ligger domineras av flerfamiljshus.
Denna skola är mindre till antalet elever än skola A nämligen 294 st fördelade på år
sex till år nio. Skolan har en mångkulturell karaktär.

15.5 Eleverna jag besökte
På skola A fick jag göra enkätundersökningen med två undervisningsgrupper från år
nio. Båda grupperna bestod av 24 elever.
På skola B fick jag träffa två stycken undervisningsgrupper, den ena med 17  elever
och den andra med 16 elever. Även om intrycket av skolbyggnaderna gav ett
varierande intryck på mig var eleverna från de bägge skolorna positiva till min
ankomst. De var hjälpsamma och verkade intresserade av vad jag hade att komma
med. Att jag fanns till hands och att eleverna fyllde i enkäten under lektionstid bidrog
säkert till att jag inte fick något bortfall från de enkäter jag delade ut.
15.6 Svarsfrekvens på enkäten
På skola A fick jag 48 enkäter att bearbeta. Totalt från skola B hade jag  33  enkäter
att bearbeta. Det totala antalet enkäter som jag har behandlat från de bägge skolorna



28

uppgår till 81. Jag delade sammanlagt ut 81 stycken och fick åter 81 som gick att läsa
och förstå. Detta innebar att jag inte hade något bortfall i denna enkätundersökning.
Detta berodde troligen på att jag var där under tiden eleverna fyllde i enkäten. Av de
81 enkäterna var det 46 killar och 35 tjejer som hade svarat. Detta från båda skolorna.
En någorlunda jämn fördelning mellan könen råder i denna undersökning. Den enda
könsrelaterade kommentaren jag gör är att tjejerna skrev mer när det fanns tillfälle till
detta i de öppna frågorna. Det gällde både skola A och B. Andra kommentarer i
redovisningen har inget könsperspektiv utan jag behandlar svaren enbart som elever i
år nio.

16. Resultat och resultatdiskussion

Här följer resultat av enkätsvar med kommentarer av elever och i vissa fall av mig. I
några fall förekommer även kopplingar till lämplig litteratur som berör den ställda
frågan.
Fråga 1. Det finns ett förslag om att man ska sänka rösträttsåldern till sexton
år. (Nu är den som bekant 18 år). Vad anser du om detta?

Instämmer Instämmer inte Tveksam/vet ej
Skola A 22% 55% 23%
Skola B 46% 28% 26%

Kommentarer från en av eleverna från skola A  som inte var positiv i denna fråga var
t.ex. "Man är inte riktigt mogen då för att rösta".
Inga kommentarer avgavs från eleverna i skola B i denna fråga.

Sammantaget ger det en bild av att eleverna vid skola B är mer positiva till att sänka
rösträttsåldern till sexton år. Vad detta beror på kan vara svårt att veta med hjälp av
mitt material. Det kan tyda på mer kreativa och vetgiriga elever som vill kunna vara
med och bestämma t.ex. vid val. Eller kan det vara så att dessa elever överskattat sin
förmåga när de väl inser vad det innebär att rösta. Detta är funderingar jag har haft i
denna fråga.
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Från litteraturen kan vi spegla detta resultat. En sänkning av rösträttsåldern har
föreslagits av Åldersgränsutredningen (SOU 1996:11) och den beskrivs och
kommenteras av Ungdomspolitiska kommittén.67  Den kommittén är i huvudsak
positiva till detta förslag som gäller val i kommunen och att få delta i
folkomröstningar. Förslaget är tänkt som en försöksverksamhet i ett tiotal
kommuner med start från och med valet 1998. Ungdomspolitiska kommittén har
även tillsammans med SCB genomfört en undersökning om vad ungdomar anser om
detta förslag. 28% ansåg i denna undersökning (åldersgruppen 15-17 år) att det var ett
bra förslag att sänka rösträttsåldern. Tendensen är enligt kommittén att ju yngre de
tillfrågade är desto mer positiva är de till en sänkning. Enbart 8% i åldern 23-25 år
tyckte att det var ett bra förslag att sänka rösträttsåldern. Den höga siffran 46% som
var positiva till en sänkning av rösträttsåldern på skola B, skiljer sig alltså nämnvärt
från den undersökning som SCB och Ungdomspolitiska kommittén utförde (28%).

Fråga 2. Om det är en fråga som berör dig i samhället, på vilket sätt väljer du
då att agera och påverka? Det kan exempelvis gälla en fråga om miljö, fred
eller rasism.

PolitisktUngdoms- Annan organisation Jag avstår, då inte
förbund Ex Green Peace politik intresserar mig

Skola A 10% 6% 84%
Skola B 5% 10% 85%

Intresset för politik var svagt hos eleverna. Skola B visade ett större intresse för
kategorin "annan organisation" än vad skola A gjorde.

Jag har tidigare utifrån ungdomsstyrelsens utredningar behandlat ungdomar och
politik. Där fastslås att de traditionella vägarna med partipolitik inte får något gensvar
hos ungdomar. Men att min undersökning visar så höga siffror på ointresse för
partipolitik (U-förbund) är anmärkningsvärt. Politik intresserar ungdomar fastslår
ungdomskommittén i sitt delbetänkande Ungdom och makt.68 49% av ungdomar i
åldern 16-25 år tar avstånd från påståendet att de är ointresserade av politik.

Observera att här kan åldern spela in vid deras resultat. Intresset för politik var
uppenbarligen svagt hos de 15-åringar jag har undersökt. Inte heller formerna eller
                                                                
67 SOU 1997:71, s.68. Politik för unga.
68 SOU 1991:12, s.227. Ungdom och makt.
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kanalerna som erbjöds som svarsalternativ gillades av de elever som svarade på
enkäten.

Fråga 3. Vad tänker du först på när du ser ordet demokrati?
I denna fråga valde jag bearbeta svaren i kategorier. Det blev i detta fall tre
kategorier. Samma kategorisering kunde tillämpas på båda skolorna. Så här svarade
eleverna utifrån de tre kategorier jag indelade svaren i:

Kat 1= Frågor som rör politik eller konstitutionella frågor som exempelvis
partipolitik, politiker, riksdagen och regeringen. Kat 2= Folkstyre - att folket
bestämmer t.ex. att folket i landet får styra, folket får vara med och påverka.  Kat
3=Inga associationer till begreppet demokrati t.ex. vet ej, ingen åsikt eller inget
särskilt.

Kat 1. Kat 2. Kat 3.
Skola A 36% 48% 16%
Skola B 55% 33% 12%

På fråga tre hade eleverna flera förslag. Här följer några citat från båda skolorna:
"Jag tänker på Göran Persson. Demokrati är de äldre människorna inte för
ungdomar".
"Tröga gubbar som sitter och bestämmer och lyssnar inte på vad man säger".
"Vet ej och jag bryr mig ej".
"Jag tänker på det "fria ordet" i samhället. Att vi skall få uttrycka våra åsikter och
tankar oavsett våran ställning i samhället. (Alltså kortfattat att folket skall ha makten)".
"Rätten att rösta och bestämma om sin omgivning".
"Inget".

Den tredje frågan visar vad eleverna i skolan uppfattar när de får skriva om ordet
demokrati. Min avsikt har här varit att se vad eleverna uppfattar och först associerar
till om begreppet demokrati. Begreppet har flera olika innebörder. Delar som
rättigheter, skyldigheter, anvarstagande, inflytande och medmänsklighet kan
inrymmas i begreppet om man arbetar i skolan. För eleverna i min undersökning på
skolorna uppfattades begreppet på ett sådant sätt att det kan insorteras under de tre
kategorierna jag har använt mig av.

För båda skolorna var de två första kategorierna i klar majoritet. Skola A hade då
84% som svarade eller associerade till områdena politik, konstitution eller folkstyre.
Siffran för skola B var här 88%. Det verkar för mig som om samhällskunskapen har
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gått fram till eleverna. I detta ämne är det troligt att man har behandlat detta ämne
angående statsskick etc.

Fråga 4. Har ni klassråd i er klass?
Samtliga som har svarat på båda skolorna har sagt att de har klassråd.

Fråga 5. Om du svarat ja på fråga 4. Vad tar ni upp på klassrådet?
Den här frågan valde jag att kategorisera i två kategorier för skola A. Dessa kategorier
blev: Kat 1= Det som rör klassen - klassresan. Kat 2= Kritik av klassråden.

Så här blev resultatet för skola A:
Kat 1. Kat 2.
75% 25%

Intresset var stort för den kommande klassresan. Finansieringen och själva resan
diskuterades ideligen, enligt enkätsvaren. Det kunde bli ganska rörigt på dessa
klassråd. Det framkommer av kritiken. En elev skrev om vad de tar upp på
klassråden: "Ingenting alla pratar i mun på varandra". Eller som en annan elev
uttryckte det: "Inget vi bara bråkar".

På skola B var det inte nödvändigt med kategorisering. 31 elever av 33 svarade  "allt
möjligt som rör klassen" och "klassresan". De två som inte nämnde detta tog upp
kritik av klassrådet (tjafsigt) och vad elevrådet informerade om. Min kommentar blir
att de borde finnas fler frågor än dessa som tas upp på klassråden. Exempelvis
ordningsfrågor, ev mötesteknik och vilka möjligheter det finns att utöva
elevinflytande.

Fråga 6. Har ni något elevråd på er skola?
79 elever av 81 vid de båda skolorna svarade ja på denna fråga. De två elever som inte
svarade ja hörde hemma på skola A. Vad dessa två elever hade för motiv till sina
svar framgår inte i enkäten.

Fråga 7. Om du svarat ja på fråga 6. Vilka frågor behandlas på elevrådet.
50% av eleverna på skola A vet inte eller har mycket liten aning om vad som tas upp
på deras elevrådet.
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Motsvarande siffra på skola B är 55%, alltså mer än hälften av eleverna vet inte vad
som behandlas på skola B:s elevråd.
De elever som faktiskt vet vad som behandlas på elevråden på skolorna nämner saker
som är gemensamma för skolan t.ex. "inköp", "skolmiljön", "gemensamma
arrangemang" (musik), "turneringar" (idrott) och "utdelning av skolfoto".

Här är mina kommentarer i denna fråga: Elevrådet är ett representativt organ för
samtliga elever på skola A och skola B tycks inte vara bekant. Elevrådets funktion
behöver förtydligas på dessa skolor.

Fråga 8. Anser du att elevrådet behandlar de frågor du tycker är viktiga? Så här
svarade de som visste (alltså ungefär hälften av eleverna) vilka frågor elevrådet
behandlar. Här kommer siffrorna, sedan följer kommentarer.

Ja Nej Vet ej
Skola A 60% 20% 20%
Skola B 59% 21% 20%

Ingen större skillnad mellan skolorna alltså. Av de som trots allt visste vilka frågor
elevrådet behandlade, svarade omkring 60 procent att de tyckte att frågorna var
viktiga. De som här har svarat nej har förmodligen egna idéer om vad som bör
behandlas på elevråden.

Fråga 9. Hur mycket anser du att du kan påverka dessa områden på din skola?
Jag redovisar först siffrorna som är i procent och anger hur många elever som
angivit respektive alternativ. Därefter följer förklaringar och kommentarer.

Arbetssättet på lektionerna: Skola A=A  Skola B=B

Väldigt lite, Ganska litet Varken mycket Ganska Väldigt



33

inte alls eller litet mycket mycket

A=33% A=33% A=15% A=15% A=4%
B=13% B=27% B=24% B=33% B=3%

Ämnets innehåll:

 Väldigt lite, Ganska litet Varken mycket Ganska Väldigt
inte alls eller litet mycket mycket

A=35% A=33% A=16% A=14% A=2%
B=12% B=42% B=18% B=25% B=3%

Läroböcker:

Väldigt lite, Ganska litet Varken mycket Ganska Väldigt
inte alls eller litet mycket mycket

A=67% A=17% A=  8% A=6% A=2%
B=34% B=30% B=24% B=9% B=3%

En kort förklaring av alla procentsiffror. Jag summerar siffrorna till vänster om det
neutrala mittalternativet. Detta ger då att 66% av eleverna vid skola A anser att de
väldigt lite eller ganska litet kan påverka arbetssättet på lektionerna. Motsvarande
siffra för skola B blir 40%. Angående ämnets innehåll anser 68% av eleverna vid
skola A att de kan påverka väldigt litet eller ganska litet. Motsvarande siffra för skola
B är 54%. Om möjligheterna att påverka valet av läroböckerna anser 84% på skola A
att de kan påverka detta val väldigt litet eller ganska litet. Motsvarande siffra för skola
B är 64%. Skola A har alltså högre procentsiffror i dessa tre områden. Skola B:s
elever upplever att de har mer möjligheter att påverka än skola A:s elever.

Om jag summerar de siffror som står till höger om det neutrala mittenalternativet blir
det som följer. 19% av skola A:s elever anser att de kan påverka arbetssättet på
lektionerna ganska mycket eller väldigt mycket. Siffran för skola B blir 36%.
Angående ämnets innehåll anser 16% av skola A:s elever att de kan påverka ganska
mycket eller väldigt mycket. Motsvarande siffra för skola B är 28%. Om
möjligheterna att påverka valet av läroböcker anser 8% av Skola A:s elever att de kan
påverka detta val ganska mycket eller väldigt mycket. Motsvarande siffra för skola B
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är 12%. Här har alltså skola B högre siffror, vilket innebär att Skola B:s elever anser
att de kan påverka i högre grad än skola A:s elever.

I tabellform ser detta ut på följande sätt:
Procentsiffrorna anger hur många elever som ansåg att de kan påverka de tre
områdena.

Skola A Skola B
Arbetssätt
På lektionerna 19% 36%

Ämnets
Innehåll 16% 28%

Läroböcker 8%    12%

Fråga 10. Anser du att tar ett eget ansvar för dina studier?
Ja Nej Vet ej

Skola A 83% 4% 13%
Skola B 100% 0% 0%

Meningen med fråga tio var att försöka se om eleverna uppfattar att de tar ett eget
ansvar för sina studier. De allra flesta skrev att de gjorde detta. Av denna fråga får
man nog inte dra för definitiva slutsatser. Min personliga bedömning blir att eleverna
skrev vad de förväntades att skriva. Att ta ansvar för sina studier kan vara flera olika
saker t.ex. läxläsning och att ansvara för det egna arbetet under lektionstid. Ansvar
kan också tolkas som att inte "skolka" från skolan.

Fråga 11. Tycker du att betyg behövs?
Ja Nej Vet ej

Skola A 80% 4% 16%
Skola B 88% 3% 9%
Bland de positiva eleverna till betyg framkom följande argument: "En morot", "Veta
var man står", Bra till gymnasiet", "Så att man kan öka om det behövs", "Ett mål att
kämpa mot", "Visa för föräldrarna vad man gör i skolan".



35

De som inte var positiva hade följande kommentarer: "Betygshets = Usch", "Lärare
sätter i alla fall fel betyg", "För att alla har olika svårt för skolan så det är orättvist om
man har svårt".

Att den här frågan kom med beror på att jag har stött på ett motstånd för betyg när
man resonerar om elevinflytande. I en statlig utredning, talar man om hinder för
elevinflytande.69 Ett av dessa skulle kunna vara betygen enligt denna utredning.
Samarbetet mellan eleverna och samarbetet mellan elever och lärare försvåras genom
betygen. Konkurrens uppstår och läraren förblir en "domare" i elevernas ögon. I min
enkätundersökning ville i alla fall eleverna behålla betygen, det framgår klart.

16.1 Sammanfattning av enkätsvaren
Sammanfattningsvis ger de frågor i denna enkät som berörde elevernas intresse av
samhällsfrågor och begreppet demokrati ett varierat resultat. Eleverna på de båda
skolorna skilde sig i uppfattning om sänkt rösträttsålder. Skola B:s elever var mest
positiva medan skola A:s elever var mer tveksamma och negativa till förslaget om
sänkt rösträttsålder. Intresset för politik var överlag mycket svagt. Av de som var
intresserade skilde sig skolorna något. Skola B:s elever kunde tänka sig ett
engagemang i organisationer som verkar mer direkt t.ex. Green Peace. Skola A:s
elever valde mer traditionella vägar (U-förbund) för att påverka. Demokratibegreppet
uppfattades i de flesta fall som ett statsvetenskapligt begrepp på båda skolorna.

De frågor som berörde elevinflytandet gav en ganska negativ bild. Klassråd och
elevråd finns på båda skolor men klassråden uppfattas ibland som röriga. Vilka frågor
elevråden behandlar har eleverna dålig kunskap om. Min bedömning blir att
klassråden trots allt fungerar bättre än elevråden om man ser det från ett elevinflytande
perspektiv. Möjligheterna att påverka arbetssätt, ämnenas innehåll och valet av
läroböcker är begränsade enligt eleverna. Ansvarstagandet ansågs vara stort hos
eleverna, men jag undrar hur deras lärare resonerar? Betygen var populära hos de
allra flesta så de ses inte som ett hinder av eleverna. Så uppfattar jag betygsfrågan.
17. Diskussion

Syftet med detta examensarbete har varit att belysa ungdomars möjligheter till
inflytande i samhället och utbildning. Detta ger en bild av ungdomars möjligheter till
påverkan. Om det råder hög arbetslöshet i samhället drabbas ungdomar hårt. Det
visar flera undersökningar som redovisar ungdomsarbetslöshet. Genom att inte ha
arbete hindras ungdomar att etablera sig i samhället. Den förlängda ungdomstiden
som jag tidigare skrivit om gör att ungdomar på 1990-talet är äldre när de har
                                                                
69 SOU 1991:12, s.180. Ungdom och makt.
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etablerat sig i samhället. Oavsett om man som Ungdomsstyrelsen kallar denna
tidsperiod för förlängd ungdomstid, eller som den statliga utredningen kallar för
etableringsprocess, blir resultatet detsamma. Under 1990-talet lever ungdomar i vad
jag kallar en "falsk trygghet". Statens arbetsmarknadsåtgärder ger bara en dämpande
effekt av problemet med ungdomsarbetslösheten. "Riktiga arbeten" har saknats
under större delen av det gångna decenniet. Ungdomspolitiken har visserligen
utvecklats under detta sekel men har fortfarande långt kvar till slutmålet. Inflytande i
form av ungdomars deltagande i statliga kommittéer har förvisso ökat för ungdomar,
men frågan är om detta är tillräckligt för att uppnå reellt inflytande i samhället?

Att ungdomar har ett intresse för politik fastslås av en utredning jag har tagit del av
(SOU 1991:12, Ungdom och makt). Åtminstone gällde detta faktum för knappt
hälften av de tillfrågade. De elever som har deltagit i min enkätundersökning visar
dock på mindre intresse för politik. Det intresse för politik som trots allt visar sig i
undersökningar är inte av det traditionella slaget. Det visar sig såväl i min egen som i
andras undersökningar. Ungdomar har tydligen intresse för samhällsfrågor med
godtar inte de traditionella kanalerna i form av ungdomsförbund eller politiska
partier. Förslaget om sänkt rösträttsålder var inte uteslutande positivt i min
enkätundersökning. En bit under hälften av de tillfrågade i min undersökning tyckte
att det inte var ett bra förslag. Detta kanske har med mognadsgrad att göra, som en
elev uttryckte det.

Ungdomspolitiska kommittén har kommenterat detta förslag om sänkning av
rösträttsåldern. Hur man svarar kan bero på vilken ålder man har. Kommittén
konstaterar att ju yngre de tillfrågade är desto mer positiv är man till en sänkning. I
min enkätundersökning överensstämde detta med resultatet från skola B (46%
instämde till förslaget). Däremot stämde tesen dåligt på skola A (22% instämde till
förslaget). Dessa elever tyckte inte att de var tillräckligt gamla för att rösta. I min
resultatgenomgång var jag inne på eventuella orsaker till denna skillnad. Båda
skolornas elever är uppenbarligen lika gamla biologiskt sätt. Mognadsgraden kan
dock variera men även nyfikenhet och vetgirighet kan vara en tänkbar förklaring.

Jag har tidigare skrivit om möjligheter för att öka ungdomarnas inflytande. Om det
nu är så att traditionella politiska vägar inte accepteras av ungdomar kan de
kommunala ungdomsråden och ungdomsriksdagen vara två alternativ. Här finns inte
något krav på partitillhörighet utan sakfrågor som berör ungdomar kan behandlas. Här
kan det finnas en möjlig väg till ökat inflytande. Frågan jag ställer i detta sammanhang
blir: Känner ungdomarna (t.ex. i min enkätundersökning) till denna väg? Vid närmare
eftertanke kunde jag eventuellt ställt den frågan i min enkät.



37

Tankarna om ordet demokrati gav en skiftande bild i min enkätundersökning. Allt
ifrån kloka svar till liten vetskap om begreppet. Grunder i demokrati begreppet är
bl.a. ansvar, inflytande och delaktighet. Det verkar som eleverna i min
enkätundersökning har lärt sig vad ordet innebär statsvetenskapligt, men att de har
svårt att tillämpa det i sin vardag. Jag bedömer det som om man vet vad ordet
innebär, men inte får lära sig att omsätta det i praktiken. Här måste eleverna få den
hjälp som behövs av oss vuxna i skolan.

Inflytandet i skolan kunde enligt många undersökningar vara bättre. Nationellt sett är
det inte höga siffror på antalet kommuner som aktivt arbetar med
elevinflytande/medinflytande. Att det var klent resultat framgår även av min
enkätundersökning. I styrdokumenten för skolan framgår klart hur man ska arbeta
med demokrati och elevinflytande. Min undersökning visar att implementeringen av
dessa styrdokument är bristfällig. De formella vägarna i form av klassråd och elevråd
finns på de flesta skolor. Så var fallet även på de skolor jag besökte. Men att så många
elever inte visste vad elevrådet behandlade är oroväckande.

I teoribildningsavsnittet behandlade jag begreppet demokrati. Synsätten på demokrati
kan variera. Även i skolan kan man se demokratin som antingen ett medel eller ett
mål. John Stuart Mill förespråkade demokratin som ett mål. Deltagandet
förespråkades i denna variant. Elevinflytande är ett sätt att vara deltagande i skolans
demokrati. Om man ser demokratin som ett medel ser man de formella vägarna för
beslutsfattandet, klassråd och elevråd som tillräckliga. Om man har detta synsätt
(medel) på demokratin bör åtminstone de representativa organen fungera. Jag vet inte
hur lärarna resonerar på de skolor jag besökte men diskussionen torde vara givande
när och om den uppfördes på agendan.

Om jag jämför skola B där eleverna ansåg att de kunde påverka mer än skola A, med
vad skolverket i sin rapport (nr 144, 1997) hade kommit fram till är de en skillnad.
De upplevda möjligheterna att påverka arbetssätt (B=36%) och ämnets innehåll
(B=28%) var mitt resultat i min enkätundersökning. Skolverket hade dock en mer
positiv bild att ge i sin undersökning. I Skolverkets rapport (se sid 20) anges högre
siffror på vad eleverna ansåg att de kunde påverka arbetssättet på lektionerna (60%)
och ämnets innehåll (35%). Skolverket påstår alltså i sin undersökning att eleverna
anser att de kan påverka dessa områden i högre grad än vad jag har funnit i min
enkätundersökning. Skillnaderna i jämförelsen är mest märkbara när det gäller vad
eleverna anser att de kan påverka arbetssättet. Här kan min metod spela in på
resultatet. Skolverket har en betydligt mer omfattande undersökning än vad jag har
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genomfört. (Dock med samma metod, enkäter). Siffran 60% anges i tabellform och
skolverket kommenterar detta på följande sätt " En klar majoritet av eleverna anser att
de kan påverka arbetssättet i skolan ".70  Visserligen är 60% en majoritet men med
min undersökning i botten kan man diskutera skolverkets positiva attityd. Angående
valet av läroböcker är skolverket och min enkätundersökning betydligt närmare
varandra.

I ett tidigare resonemang angående inflytande (se teoribildningar - inflytande) har jag
beskrivit olika nivåer av inflytande. Jag betecknade inflytandet i skolan som
medinflytande. Det innebär enligt den definitionen att "makthavarna" (skolans
ledning) går med på att dela med sig av beslutsfattandet till eleverna här i form av
elevråd och i viss mån klassråd. Inflytandet i skolan kan innehålla mera. Det kan
innehålla ännu mer inflytande t.ex. mer att bestämma om för eleverna, både för saker
som innefattar hela skolan men även inflytande över sina egna studier.

Det inflytandet som jag studerade på de utvalda skolorna bedömdes som större över
lag hos de elever som gick på skola B. Vad detta beror på är svårt att analysera utifrån
min undersökning. Vid mina samtal med lärare på de båda skolorna framfördes ingen
något speciellt arbetssätt som skulle kunna främja elevinflytandet. Valet av skolorna
gjorde jag med hänsyn till geografisk spridning och de olika områdenas
boendestruktur. Friskolan var skola A och hade alltså mindre inflytande än skola B i
min undersökning. När jag startade denna enkätundersökning och bestämde mig för
skola A (friskola) trodde jag på mer inflytande i denna skola.

Ansvarstagandet fick höga siffror hos de båda skolorna i min undersökning. Här
finns det en risk att dra för höga växlar av detta. Jag är inte säker att det hade gett
samma resultat om man exempelvis intervjuat lärare. Ansvarstagandet är en central
del i arbetet med elevinflytande. Här får jag medhåll av de lärare som aktivt arbetat
med elevinflytande i skolverkets projekt skola i utveckling. Betygen ansågs inte som
ett hinder för elevinflytande av de elever som jag undersökte. De allra flesta var
positivt inställda till betygen i min enkätundersökning. Den statliga utredningen som
jag hänvisade till i min resultatdel ansåg att betyg kunde vara ett hinder för
elevinflytande. Här kan jag vara självkritiskt till den ställda  frågan. Eleverna förstod
nog inte kopplingen mellan betyg och möjligheterna att utöva elevinflytande.

Det metodiska momentet i detta arbete bestod till stora delar av att konstruera en bra
enkät som eleverna kunde svara på. Möjligen hade jag fått delvis andra resultat i vissa
frågor exempelvis de som berörde elevråd, ansvarstagande och betyg om jag använt
                                                                
70 Skolverket: Rapport nr 144, 1997, s.81-82.
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en annan metod. Jag tänker i detta sammanhang på intervjun som en metod. Vid
intervjuer är det lättare att ställa följdfrågor och förvissa sig om att man tolkar rätt.
Nackdelen hade då varit att jag inte hade nått så många elever och då kanske hade haft
svårt att dra slutsatser. Om jag valt intervjun hade enbart små grupper kommit till tals,
och var de grupperna i så fall representativa? Hur som helst, valet blev
enkätundersökning och den uträtade många frågetecken hos mig.

18. Efterord

Demokrati och elevinflytande är angeläget för mig, men ramarna för detta arbete
sätter sina gränser. När jag så småningom arbetar som lärare kommer detta område att
ligga mig varmt om hjärtat. De metoder jag har stött på i litteraturen kommer jag med
säkerhet att återvända till. På ITL brukar vi studenter skämta om ordet "tips", men
jag tycker att de tips jag har tagit del av i detta arbete är mycket bra. (Alla tips vi
studenter har erbjudits har inte varit bra). Förmodligen är det bra tips för mig p.g.a.
att jag är intresserad av denna fråga. Att ge elever ansvar och få dem delaktiga i sin
utbildning är ett motto för mig. Det är först då det börjar handla om elevinflytande
enligt min mening.

Allra sist vill jag återvända till tjejerna jag skrev om i inledningen. Therese trodde att
vuxna och politiker ser tonåringar som oseriösa. Maria sade att vuxna och politiker
inte tar unga på allvar bara för att man är ung. Här har vi vuxna och framförallt
blivande lärare en viktig uppgift att fylla. Ta dessa unga människor på allvar! Släpp in
dem på de arenor de kan vara på. Begränsa inte deras möjligheter med hinder såsom
t.ex. gamla strukturer i skolan. Låt ungdomarna i skolan få delta i planering och vara
med när det beslutas på skolan. Om vi vuxna inte tar ungdomarna på allvar finns
risken att de hamnar på efterkälken i allas strävanden att göra Sverige ännu mer
demokratiskt. Med denna uppmaning slutar jag mitt skrivande, för denna gång.
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Enkätundersökning till elever i år 9 / Ungdomar och demokrati Bilaga 1.

Är du som svarar på denna enkät Tjej Kille

Fråga 1.
Det finns ett förslag om att man ska sänka rösträttsåldern till 16 år. (Nu är den som
bekant 18 år). Vad anser du om detta? Tag ställning till följande påstående.

Jag anser att det är bra med sänkt rösträttsåldern till 16 år.
Instämmer  Instämmer inte Tveksamt/Vet ej
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Fråga 2.
Om det är en fråga som berör dig i samhället, på vilket sätt väljer du då att agera och
påverka? Det kan exempelvis gälla en fråga om miljö, fred eller rasism.

Jag väljer att gå med i något av de politiska ungdomsförbunden.

Jag väljer en annan organisation som verkar mer direkt, exempelvis Green Peace.

Jag väljer att avstå, då inte politik intresserar mig.

Fråga 3.
Vad tänker du först på när du ser ordet demokrati?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fråga 4.
Har ni klassråd i er klass?
Ja Nej Vet ej

Fråga 5.
Om du svarat ja på fråga 4. Vad tar ni upp på klassråden?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------Fråga
6. Har ni något elevråd på er skola?

Ja Nej Vet ej

Fråga 7.
Om du svarat ja på fråga 6. Vilka frågor behandlas på elevrådet?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga 8.
Anser du att elevrådet behandlar de frågor du tycker är viktiga?
Ja Nej Vet ej

Fråga 9.
Hur mycket anser du att du kan påverka dessa områden på din skola?

Arbetssättet på lektionerna. Dvs hur ni arbetar på lektionerna, t.ex. i grupp, göra
egna undersökningar, arbeta i arbetsbok eller med frågor eller lyssna på läraren.

Väldigt lite, Ganska litet Varken mycket, Ganska mycket Väldigt
inte alls eller litet mycket

Ämnets innehåll. Dvs vad som  ska "tas upp" inom ett visst ämne.
Väldigt lite, Ganska litet Varken mycket,Ganska mycketVäldigt
inte alls eller litet mycket

Läroböcker. Dvs vilka böcker du ska använda i ett visst ämne.
Väldigt lite, Ganska litet Varken mycket,Ganska mycketVäldigt
inte alls eller litet mycket

Fråga 10.
Anser du att du tar ett eget ansvar för dina studier?
Ja Nej Vet ej

Fråga 11.
Tycker du att betyg behövs?
Ja Nej Vet ej
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Om du svarat ja - Varför tycker du det?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

Om du svarat nej - Varför tycker du det?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------


